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  يــــب النفســـي الطـــالج فـــرق العـــط
 

  
عالجات بيولوجية مثل األدوية والتخليج الكهربائي، تستخدم في الطب النفسي 

وعالجات نفسية، وطرق إلعادة التأهيل، وإجراءات اجتماعية، وينتقى لكل 
-مريض من هذه العالجات ما يناسب حالته المرضية ضمن مقاربة بيولوجية

مبنية على اقتناع متفق عليه  Bio-Psycho-Social approachاجتماعية -نفسية
رابات النفسية هي بشكل عام نتيجة تداخل تأثير عوامل بيولوجية بأن االضط

ونفسية واجتماعية، ويمكن توضيح أهمية هذا التداخل من دراسة الكرب والقوب، 
  .مثالً

  الكرب والقوب
استخدام واسع في مجال فهم العالقة بين الخصائص " Stressكرب "لمصطلح 

ي واالجتماعي من جهة، وبين البيولوجية والنفسية للشخص ومحيطه الفيزيائ
فهو مقدرة " copingالقوب "صحته الجسدية والنفسية من جهة أخرى، أما 

  .الشخص على التحمل وعلى التأقلم مع متطلبات ظروف مستجدة

ينجم الكرب إما عن عوامل تتعلق بالشخص نفسه مثل السلوك غير المسؤول، 
، والسعي للكمال، أوعن عوامل والعادات الصحية السيئة، والتوقعات غير المنطقية

خارجية مثل الوضع االقتصادي، واألحداث غير المتوقعة، وعوامل بيئية فيزيائية 
، )مثل مستوى الضجيج، والحرارة، واإلضاءة، وانعدام الخصوصية الشخصية(

وعوامل اجتماعية تتعلق بطبيعة وبيئة العمل وبالجو العائلي وتشتمل على كل ما 
  التي تم تحديدها من " life-eventsحوادث الحياة "وان يصنف عادة تحت عن

  
 
 

بينت دراسات عديدة 
أن األشخاص الذين 
يحصلون على عالمات 
عالية على سلم حوادث 
الحياة معرضون أكثر 
من غيرهم لإلصابة 
 بأعراض مزاجية 
 
 
 
 

على المدى الطويل 
فقد يؤدي الكرب 
إلى اإلصابة 
باضطرابات جسدية 
 ونفسية خطيرة
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متابعة مئات األشخاص لسنوات طويلة ودراسة العالقة بين إصابتهم 
جابية أو سلبية على عالقاتهم العائلية باألمراض وبين ما طرأ من تغيرات اي

وحالتهم المالية وظروف عملهم وسكنهم، وقد أعطي كل من تلك الحوادث وزناً 
أكثرها تسبيباً للكرب فاعتبرت ) أو الزوجة(يتناسب مع شدته فكانت وفاة الزوج 

نمطا من التغيرات التي قد يتعرض  41، وشملت القائمة ما مجموعه 100شدتها 
   ).1الجدول (سان لها اإلن

�	
�	�  ا����  ا��د�� ا
  100  و��ة ا�وج

  73  ا��ق
� ا�وج�  65  ا"! ��ل 

�$%  63  ا
  63  و��ة +'*( �)'ب

  53  أذ*� ا34�/� 12�	ً� /.'ض أو
  50  ا�واج

6.�%8'*7 �� ا  47  ا
7 �9 ا�وج��8  45  ا

:��(8  45  ا

<	' 3�� أ=: أ�'اد ا>;'ة  44  

6.�  40  ا
�	%?$  39  ا��A/�ت ا

�CD��  39  إH��� �'د G:*: إE ا
6.�
<		' �I ا  39  

I�.
<	' ا9HA ا  38  
�	CD���:د اL$�رات ا I� '	>
  35  

 ��	'ة 100+'ض *�*:  M  31  أ
  30  إ!P�ء د�9 أ+%�ط +'ض

6.�
R:ل ا.%Qو	�ت �I ا  29  
  �CTL�  29 �9 ا)�!Aن

�	.� I�12 ز�ا!$ V	(�
  28  
�	CT    ا���� ا

  :Life Event Stress Scale مقياس كرب حوادث الحياة: 1الجدول 

  

 

 

 

بينت الدراسات 
اشتراك األشخاص 
المتأهبين أكثر من 
غيرهم للتأثر بالكرب 
بعدة صفات يطلق على 

الشخصية "مجموعها اسم 
 Type Aنمط آ 

Personality 
 

 

 

 

أو المقدرة (القوب 
) على مقاومة الكرب

مجموع الجهود  هو
السلوكية والمعرفية 
التي يبذلها الشخص 
للتوفيق بين متطلباته 
الشخصية وبين متطلبات 
البيئة، ويمكن للعالج 
النفسي تحسين جدوى 
هذه الجهود وزيادة 
 المقدرة على القوب
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شهراً الماضية، إلى ماذا تعرضت من بين حوادث الحياة  12خالل الـ
ضع إشارة بجانب كل حادثة وقعت خالل العام . ؟واردة في الجدولالكبرى ال

  .الماضي، ثم اجمع العالمات لتحصل على نتيجتك الكلية
  

وقد بينت دراسات عديدة أن األشخاص الذين يحصلون على عالمات عالية 
على سلم حوادث الحياة معرضون أكثر من غيرهم لإلصابة بأعراض مزاجية 

مثل نقص االهتمام بالهوايات وبالمرح، والمزاجية، والتململ، واالحباط، (
خرين، والغضب واالستياء، والغيرة غير المبررة، والنزق وصعوبة تحمل اآل

وفرط الحساسية وارتكاسات مبالغ بها للحوادث والظروف، والشعور باالنهيار، 
أو (والقلق، وفرط الخوف من الفشل، ونقص الثقة بالنفس، واالكتئاب، والخمول 

مثل صعوبة التذكر، (، وبأعراض معرفية )، والرغبة بالبكاء)فتور الشعور
االنتباه، واجترار األفكار، وصعوبة اتخاذ قرارات، وصعوبة التركيز، وتشتت 

وصعوبة استيعاب حديث اآلخرين، وسوء المحاكمة، والتفكير بالهرب والنجاة، 
مثل فرط أو (، وبأعراض سلوكية )وصعوبة إيقاف التفكير، وفقدان الموضوعية

فيهم المقربين،  ننقص األكل، وزيادة أو نقصان النوم، والعزلة عن اآلخرين بم
قضاء أوقات طويلة بالعمل، واالفراط بالتدخين وبتناول والتغيب عن العمل أو 

المنبهات والكحول واألدوية، وزيادة أو نقص ممارسة الجنس، واالنشغال بعادات 
عصابية مثل قرط األظافر وتبريم الشعر وذرع المكان جيئةً وذهاباً، وطحن 

، وحدة األسنان، والضحك أو البكاء بدون مبرر، والصالبة والتسلط على اآلخرين
، )الطبع، وكثرة المجادلة، والعنف، والمخاطرة غير المحسوبة، والسياقة بعصبية

مثل الصداع، واالضطرابات الهضمية، وتوتر ووجع (وبأعراض جسدية 
العضالت، واضطراب النوم، والتعب، وألم الصدر، وخوارج االنقباض وعدم 

وتساقط األشعار،  انتظام القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة أو نقص الوزن،
  وضيق النفس، وآفات جلدية، وألم المفصل الفكي الصدغي وأوجاع األسنان، 

يتضح من دراسة  
الكرب والقوب مدى 
تداخل تأثير العوامل 
البيولوجية والنفسية 
واالجتماعية في حدوث 

) وفي عالج(
 االضطرابات النفسية

 
 
 

يقول التفسير 
البيولوجي لالضطرابات 

سلوك النفسي بأن ال
والفعاليات العقلية 
المختلفة ما هي إال 
نتائج ألحداث عصبية 
 بيولوجية

 
 
 

يعتمد إدراكنا 
للحوادث على كيفية 
كشف حواسنا 
للتنبيهات، وكيفية 
إدراك دماغنا 
للمعلومات الواردة من 
 الحواس
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أما على ). والتعرق، ونقص المناعة، واضطرابات تناسلية مثل تأخر الطمث
المدى الطويل فقد يؤدي الكرب إلى اإلصابة باضطرابات جسدية ونفسية خطيرة 

والبدانة، واالكتئاب، والقهم مثل أمراض القلب، والسرطان، وداء السكري، 
العصبي، وادمان العقاقير، والقرحة، ومتالزمة تهيج الكولون، وضعف الذاكرة، 

  .وسوء معاملة األطفال والمسنين وسوء المعاملة الجنسية
ال تصيب هذه األعراض واالضطرابات كل من يتعرض لحوادث الحياة، بل 

ن فرد ألخر، وقد بينت تختلف االستجابة الشخصية لنفس مسببات الكرب م
الدراسات اشتراك األشخاص المتأهبين أكثر من غيرهم للتأثر بالكرب بعدة صفات 

ويمتاز  ."Type A Personalityالشخصية نمط آ "يطلق على مجموعها اسم 
أي أنهم يقومون بأكثر من (الشخصية نمط آ بتعدد نماذج سلوكهم  واألشخاص ذو

، وبالشعور بضيق الوقت، وبعدوانية غير )وظيفة أو عمل واحد بنفس الوقت
ورغم وجود عالقة قوية بين الشخصية نمط آ . ضرورية وبأهداف غير واضحة

وبين اإلصابة بنقص التروية القلبية وبأمراض أخرى، فإنه من الممكن تعديل 
خصائص نمط الشخصية هذا، وبالتالي الوقاية من اإلصابة بأمراض عديدة، 

) أو المقدرة على مقاومة الكرب(عالجة النفسية، فالقوب باستخدام بعض طرق الم
هو مجموع الجهود السلوكية والمعرفية التي يبذلها الشخص للتوفيق بين متطلباته 
الشخصية وبين متطلبات البيئة، ويمكن للعالج النفسي تحسين جدوى هذه الجهود 

ب الفاعل هناك طرق نفسية لزيادة كل من القوووزيادة المقدرة على القوب؛ 
هو أن يحاول الشخص تخفيف  active copingوالقوب الفاعل  .والقوب المنفعل

شدة مسببات الكرب، مثالً عن طريق تبديل البيئة الفيزيائية أو إعادة تحديد 
األدوار فيها أو اكتساب المهارات االجتماعية الالزمة لتحسين عالقاته الشخصية، 

فهو محاولة الشخص تخفيف التأثير الضار   passive copingأما القوب المنفعل 
للكرب عليه عن طريق تعلم تمارين االسترخاء مثالً، وبالطبع فإن للمعالجة 

  .الدوائية أيضاً دور في تدبير أعراض الكرب النفسية والجسدية المذكورة آنفاً
  يتضح من دراسة الكرب والقوب مدى تداخل تأثير العوامل البيولوجية 

ض في الخلل المفتر 
سبل الدوبامين في 
الفصام وفي سبل 
السيروتونين 
والنورأدرينالين في 
اضطرابات المزاج، 
ويمكن عالج هذه 
االضطرابات النفسية 
عن طريق تصحيح الخلل 
المرافق لها باستخدام 
 أدوية نوعية

 
 

عتبر التحليل النفسي 
أن لكل سلوك، بما فيه 
االضطراب النفسي، 
سبب وأن السبب هو 

فز الشعوري عادة حا
يختلف عما نعتقد من 
أسباب عقالنية وتوجهه 

الجنس (غرائز أساسية 
والعدوانية يشكل 

تتصارع بشكل ) مبدئي
دائم مع مجتمع يؤكد 
 على ضبط تلك الغرائز
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، مما االضطرابات النفسية) وفي عالج(والنفسية واالجتماعية في حدوث 
على الطبيب وعلى غيره من المعالجين أخذ كل هذه العوامل بعين  يوجب

االعتبار، وتجنب االنحياز ألحدها على حساب اهمال غيره عند وضع أي خطة 
خص يطلب المساعدة الطبية النفسية، حيث يجب أن تشتمل أي عالجية ألي ش

  .خطة عالج على تداخالت بيولوجية وأخرى نفسية وغيرها اجتماعية
تشتق التداخالت الطبية النفسية من تفسيرات متعددة ألسباب االضطرابات 

وللتفسير  ؛النفسية أهمها التفسير البيولوجي والتفسير النفسي والتفسير االجتماعي
وعلم النفس  psychoanalysisلنفسي مدارس متعددة أهمها التحليل النفسي ا

  .behaviorismوالسلوكية  cognitive psychologyالمعرفي 
  التفسير البيولوجي لالضطرابات النفسية - 1

يقول التفسير البيولوجي لالضطرابات النفسي بأن السلوك والفعاليات العقلية 
حداث عصبية بيولوجية؛ إذ يعتمد السلوك بمختلف المختلفة ما هي إال نتائج أل

مظاهره على تناغم العديد من الحدثيات ضمن الجسم، وينَظَّم هذا التناغم من قبل 
فتكامل وظائف الجملة العصبية .  الجملة العصبية بمساعدة جملة الغدد الصم

لم وأعضاء الحواس والعضالت والغدد هو ما يمكننا من وعي البيئة ومن التأق
معها؛ حيث يعتمد إدراكنا للحوادث على كيفية كشف حواسنا للتنبيهات، وكيفية 
إدراك دماغنا للمعلومات الواردة من الحواس، أما الدافع خلف معظم أنماط سلوكنا 

كذلك تعتمد  .فهو إشباع الحاجات مثل الجوع والعطش وتجنب التعب واأللم
ل المشاكل على سالمة دماغنا؛ مقدرتنا على استعمال اللغة وعلى التفكير وح

فأساس معظم حدثيات التفكير هو في الحقيقة حدثيات كهربائية وكيماوية تأخذ 
مجراها في العصبون الذي يشكل الوحدة األساسية في بناء الجملة العصبية، وفي 
فهم وظائف العصبون توضيح لسر كيفية عمل الدماغ وآللية حدوث االضطرابات 

وقد  .جها ببعض التداخالت البيولوجية مثل األدوية النفسيةالنفسية ولكيفية عال
وردت في الفصول السابقة من هذا الكتاب أمثلة على خلل سبل عصبية محددة 
  عند المصابين باضطرابات نفسية نوعية، مثل الخلل المفترض في سبل الدوبامين 

العالج النفسي التحليلي  
هو استكشاف مطول 
لحياة المريض العقلية 
الالشعورية بهدف جعل 
الفرد واعياً لصراعات 
مثيرة للقلق وآلليات 
دفاع نفسي ضد هذا 
القلق، مما يساعد على 
فهم بنية شخصية 
المريض ويفيد في 
 تطويرها

 
 
 

يقول التفسير المعرفي 
بأن االضطراب النفسي 
ينجم عن حدثيات عقلية 
مثل اإلدراك والتذكر 
والتخطيط واتخاذ 
القرارات وحل 

اكل واستعمال المش
اللغة والتواصل مع 
 اآلخرين
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بات المزاج، في الفصام وفي سبل السيروتونين والنورأدرينالين في اضطرا
ويمكن عالج هذه االضطرابات النفسية عن طريق تصحيح الخلل المرافق لها 

  . باستخدام أدوية نوعية
  تفسير التحليل النفسي لالضطرابات النفسية - 2

يعتبر التحليل النفسي أن لكل سلوك، بما فيه االضطراب النفسي، سبب وأن 
ن أسباب عقالنية وتوجهه السبب هو عادة حافز الشعوري يختلف عما نعتقد م

تتصارع بشكل دائم مع مجتمع ) الجنس والعدوانية يشكل مبدئي(غرائز أساسية 
يؤكد على ضبط تلك الغرائز، ويؤدي ضبط األهل والمجتمع للنزوات الغريزية 
الفطرية أثناء الطفولة إلى إزاحة تلك النزوات من الوعي إلى الالشعور حيث 

والمخاوف والرغبات المكبوتة التي تؤثر في سلوك  يتراكم الكثير من المعتقدات
) واالضطراب النفسي(الشخص دون أن يكون واعيا لوجودها، وبذلك فإن السلوك 

هو نتيجة حدثيات الشعورية يمكن االستدالل على وجودها من زالت اللسان ومن 
نفسي فالعالج ال .األحالم ومن التداعي الحر لألفكار أثناء جلسات التحليل النفسي

التحليلي هو استكشاف مطول لحياة المريض العقلية الالشعورية بهدف جعل الفرد 
واعياً لصراعات مثيرة للقلق وآلليات دفاع نفسي ضد هذا القلق، مما يساعد على 

 .فهم بنية شخصية المريض ويفيد في تطويرها

  التفسير المعرفي لالضطرابات النفسية - 3
ضطراب النفسي ينجم عن حدثيات عقلية مثل يقول التفسير المعرفي بأن اال

اإلدراك والتذكر والتخطيط واتخاذ القرارات وحل المشاكل واستعمال اللغة 
والتواصل مع اآلخرين، وأنه يمكن التأثير على تلك الحدثيات لمعالجة 
االضطرابات النفسية، لذلك يتركز االهتمام في المعالجة النفسية المعرفية على 

الشخص على معالجة المعلومات التي ترده  من كل من بيئته تحسين مقدرة 
مثل الذكريات  واألحاسيس (الفيزيائية وبيئته االجتماعية وأيضاً من بيئته الداخلية 

 ، وهي معلومات هامة يتضمن بعضها معلومات عن العالم الخارجي، )الجسدية
  فيعلمه بخصوص سلوك الشخص نفسه،" تلقيماً راجعاً"ويقدم بعضها اآلخر 

  
 

يتركز االهتمام في 
المعالجة النفسية 
المعرفية على تحسين 
مقدرة الشخص على 
معالجة المعلومات التي 
ترده من كل من بيئته 
الفيزيائية وبيئته 
االجتماعية وأيضاً من 

مثل (بيئته الداخلية 
الذكريات واألحاسيس 

 )الجسدية
 
 

 

يعتبر التفسير 
السلوكي أن 

ة االضطرابات النفسي
هي نتيجة التعلم الذي 
ال يشترط أن يكون 
شعورياً أو إرادياً، 
وأن العالج ممكن عن 
طريق التأثير على ما 
تعلمه الشخص من 
 تجاربه الحياتية
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مثالً عن وضعة جسده نسبةً إلى أشخاص مهمين حوله ويمكٌنه من الحكم على 
أدائه في المناسبات االجتماعية، ويستفاد من ذلك في تحديد وعالج االضطراب 
المعرفي المسبب لكثير من األعراض والعالمات االنفعالية والسلوكية 

  . السيما في حاالت القلق واالكتئابلالضطرابات النفسية، 
  التفسير السلوكي لالضطرابات النفسية - 4

يعتبر التفسير السلوكي أن االضطرابات النفسية هي نتيجة التعلم الذي ال 
يشترط أن يكون شعورياً أو إرادياً، وأن العالج ممكن عن طريق التأثير على ما 

علُّم في هذا السياق أي تبدل ثابت ويقصد بالتَ .تعلمه الشخص من تجاربه الحياتية
بما فيه السلوك االجتماعي، واللغة وبقية مهارات  التواصل، (نسبيا في السلوك 

يحدث كنتيجة لما يحدث في ) والشعور والتعبير االنفعالي، والمعتقدات والمواقف
اعل بيئة المتعلم االجتماعية والفيزيائية عن طريق التكييف التقليدي أو التكييف الف

  .أو التعلم بالمراقبة
، classical conditioning) أو المنعكسات الشرطية(يفسر التكييف التقليدي 

، السلوك اآللي غير اإلرادي مثل االستجابات العاطفية Pavlovالذي وصفه 
واالستجابات االنعكاسية للمنبهات الفيزيائية الواردة من البيئة المحيطة بالكائن 

كلب بافلوف الشهيرة، حيث يصبح سيالن اللعاب استجابة  الحي، كما في تجربة
أو (لصوت الجرس ضمن منعكس مكَيّف  conditioned responseمكَيّفة 

وللتكييف التقليدي تطبيقات سريريه  .conditioned reflex) منعكس شرطي
أهمها تفسير كيفية االصابة باضطراب القلق، إضافةً إلى استخدامه في تطوير 

 operantأما التكييف الفاعل . رق المعالجة السلوكية للقلقبعض ط

conditioning ) أو التعلم اآلالتيinstrumental learning( الذي وصفه ،
Skinner فيركز على أنماط السلوك الواقعة تحت سيطرة الشخص والتي يقوم ،

وث للتأثير على بيئته، ويتبدل تواتر حد) ومنه كلمة الفاعل(الشخص بتفعيلها 
سلوك معين زيادةً أو نقصاناً بناء على عواقب ذلك السلوك؛ فإذا أدى سلوك ما 

  فإن احتمال تكرره في المستقبل ينقص، ) punishmentعقاب(إلى نتيجة وخيمة 

إذا أدى سلوك ما  
إلى نتيجة وخيمة 

) punishmentعقاب(
فإن احتمال تكرره في 
المستقبل ينقص، أما 
إذا تلت سلوكاً ما 

مكافأة (ةٌ مرغوبة نتيج
reward ( فإن احتمال

تكرار ذلك السلوك 
 في المستقبل يزداد

 
 

أن نتائج السلوك تعزز 
احتمال تكرره؛ وقد 
يكون ذلك التعزيز 
إيجابياً أو سلبياً، 
فالحصول على مكافأة 
هو تعزيز إيجابي 
positive 
reinforceme

nt  وتجنب نتيجة
مؤذية هو تعزيز سلبي 
negative 
reinforceme
nt 
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فإن احتمال تكرار ذلك ) rewardمكافأة (ما نتيجةٌ مرغوبة  اًأما إذا تلت سلوك
قبل يزداد، ويقال في هذا المجال أن نتائج السلوك تعزز احتمال السلوك في المست

تكرره؛ وقد يكون ذلك التعزيز إيجابياً أو سلبياً، فالحصول على مكافأة هو تعزيز 
وتجنب نتيجة مؤذية هو تعزيز سلبي  positive reinforcementإيجابي 

negative reinforcementًيتمثل ؛ ففي حالة االدمان على الهيرويين مثال ،
التعزيز االيجابي بالحصول على المتعة والنشوة عقب التعاطي، بينما يصبح هدف 
التعاطي في مراحل الحقة من االدمان هو تجنب أعراض السحب المزعجة، أي 

تساعد مبادئ التكييف الفاعل أحياناً في توضيح سبب . أن التعزيز يصبح سلبياً
ات عملية في تدريب المهارات بما حدوث القلق عند بعض المرضى، ولها تطبيق

  .فيها المهارات االجتماعية، وفي غيرها من أشكال المعالجة السلوكية
يتضمن التكييف بشكليه التقليدي والفاعل تماساً فيزيائياً مباشراً مع المتعلم، 
ولكن قد يحدث التعلم أيضاً عن بعد عن طريق مراقبة المتعلم لحدث ما ولعواقبه، 

وله أهمية خاصة  observational learningسم التعلم بالمراقبة ويعرف ذلك با
في اكتساب السلوك االجتماعي؛ إذ يكتسب العديد من المهارات االجتماعية عن 
طريق مراقبة شخص آخر يقوم بها دون الممارسة الفعلية لتلك المهارات أثناء 

عاطفية شديدة فترة المراقبة، كذلك قد تؤدي مراقبة شخص تظهر عليه انفعاالت 
إلى استجابة انفعالية عند المراقب مما قد يؤدي إلى اإلصابة بالقلق، وبالعكس 
فمراقبة شخص هادئ وواثق من نفسه قد يخفف القلق عند من يراقب ذلك 

سريرياً  modelling )االقتداء( التقليد الشخص، ويستخدم مثل هذا النوع من
  .ى المهارات االجتماعيةلمعالجة االضطرابات الرهابية وللتدريب عل

  التفسير االجتماعي لالضطرابات النفسية - 5
يعتمد التفسير االجتماعي لالضطرابات النفسية على العديد من النظريات 
الهادفة إلى تحديد تأثير المجتمع على التفكير والعواطف ومظاهر السلوك 

ية التعلم للطب النفسي نظر ومن أكثر هذه النظريات أهمية بالنسبة, األخرى
  socialتفسر نظرية التعلم االجتماعي . االجتماعي ونظرية المهارات االجتماعية

   
قد يحدث التعلم أيضاً 
عن بعد عن طريق 
مراقبة المتعلم لحدث 
ما ولعواقبه، ويعرف 
ذلك باسم التعلم 
بالمراقبة 
observational 

learning  وله أهمية
خاصة في اكتساب 
 السلوك االجتماعي

 
 

دي مراقبة شخص تؤ
تظهر عليه انفعاالت 
عاطفية شديدة إلى 
استجابة انفعالية عند 
المراقب مما قد يؤدي 
إلى اإلصابة بالقلق، 
وبالعكس فمراقبة 
شخص هادئ وواثق 
من نفسه قد يخفف 
القلق عند من يراقب 
 ذلك الشخص
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learning theory  أو (تطّور السلوك السوي والشاذ في ضوء مبادئ التعلم
التقليدي والفاعل، وفي ضوء التعلم بالمراقبة واالقتداء، وأيضاً عبر ) التكييف

 social skillsوتعتبر نظرية المهارات االجتماعية  .رفيةالعديد من الحدثيات المع
يهدف الفرد من  –مثله مثل لعب التنس  –أن التفاعل االجتماعي هو أداء متقن 

خالله إلى التوصل إلى أهداف معينة، فيصحح سلوكه بشكل مستمر حسب ما يرده 
تلقيم الراجع من تلقيم راجع ممن يتفاعل معهم اجتماعياً، ويأتي الكثير من هذا ال

كالتشديد على بعض (بشكل تواصل غير لفظي، مثل بعض مظاهر الصوت 
، وتعابير الوجه، وهز الرأس، )الكلمات، ارتفاع الصوت، رجفان الصوت

ووضعية الجسم، وما إذا كان الشخص المقابل مسترخياً أم متوتراً، ومدى قربه 
يديه لتوصيل رسالة ما، وتعبر وما إذا كان مالمساً أم ال، وما يقوم به من تأشير ب

مظاهر التواصل غير اللفظي هذه عن العواطف والمواقف، وتخدم في تأكيد 
التواصل اللفظي وقد تعيض عن الكالم عندما يكون األخير غير ممكن أو غير 

وبما أن . مناسب، بل كثيراً ما تكون أدق وأقوى من التواصل اللفظي بالكالم
يم الراجع يتم عن طريق حاسة البصر فإن نظرية الحصول على معظم هذا التلق

في ممارسة ) gazeملقة أو الح(المهارات االجتماعية تشدد على دور النظر 
المهارات االجتماعية، كما تشدد على دور التعزيز االجتماعي حيث يؤثر شخص 
ما على سلوك شخص آخر عن طريق مكافأة سلوكه انتقائياً باستخدام تعابير 

سريرياً، تعتبر هذه النظرية أن سبب . نتباه، وعالمات االستحسانالوجه، واال
هو عوز ) مثل االنسحاب االجتماعي والعدوانية(بعض االضطرابات السلوكية 

المهارات االجتماعية الالزمة والتي يمكن تعليمها وتعلمها، وقد نتج عن هذا 
ي تحسين المقدرة للمساعدة ف" طرق تدريب المهارات االجتماعية"االعتبار تصميم 

على التواصل االجتماعي مع اآلخرين عن طريق التدريب على ممارسة محادثة 
مناسبة وعلى تفسير اإلشارات غير اللفظية وعلى استخدام هذه اإلشارات لتعزيز 

  .السلوك المرغوب عند اآلخرين
  

 

تفسر نظرية التعلم  
 socialاالجتماعي 

learning theory 
تطّور السلوك السوي 
والشاذ في ضوء 

أو (مبادئ التعلم 
التقليدي ) التكييف

والفاعل، وفي ضوء 
التعلم بالمراقبة 
واالقتداء، وأيضاً عبر 
العديد من الحدثيات 
 المعرفية

 

تعتبر نظرية المهارات 
 socialاالجتماعية 

skills  أن
التفاعل االجتماعي هو 

مثله مثل  –أداء متقن 
يهدف  –لعب التنس 

إلى  الفرد من خالله
التوصل إلى أهداف 
معينة، فيصحح سلوكه 
بشكل مستمر حسب ما 
يرده من تلقيم راجع 
ممن يتفاعل معهم 
 اجتماعيا
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   الطـــب النفســـي :اصــــــاالختص

جامعة دمشق في  بشريالطب تخرج من كلية ال: ادةـــــــالشه
جامعة لندن من دكتوراه فلسفه وحصل على شهادة  1979عام 
زمالة الكلية الملكية البريطانية لألطباء وعلى شهادة  1990عام 

 لزمالة الكلية 2015انتخب في العام . 1992عام  النفسيين
  .الملكية األسترالية النيوزيالندية لألطباء النفسيين

 

 .2014طبيب نفسي اضطرته الظروف لمغادرة سوريا في منتصف العام  �
 .هو حالياً استشاري الطب النفسي في مقاطعة ويكاتو، واستاذ محاضر في جامعة أوكالند في نيوزيالندا �
 .وبالتيمورعمل سابقاً في كل من دمشق ولندن وأوكسفورد  �
تولى سابقاً رئاسة المجلس العلمي الختصاص الطب النفسي في سوريا، ورئاسة شبكة المهنيين العرب  �

 .للوقاية من سوء معاملة وإهمال األطفال، ورئاسة المركز الطبي النفسي ومركز التطوير المهني المستمر
مدرسة سات والبحوث السكانية وفي وفي المعهد العالي للدراكلية التربية درّس في كلية الطب وفي  �

  .وأشرف على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير دمشقفي  التخصصات الطبية
حصل على عدة جوائز علمية عالمية وعلى زمالة هيوبرت همفري في جامعة جونز هوبكنز في الواليات  �

الصادر في كامبريدج " ينأناس متميزون في القرن العشر"المتحدة األمريكية، وظهر اسمه في كتاب 
 .1999عام 

  .www.A4EBM.ORGرئيس رابطة الطب المسند بالبراهين  �
شارك بتنظيم مؤلف ومحرر في تحالف كوكران العالمي، ويشارك بتحرير عدة مجالت علمية عالمية، وقد  �

في كثير من الدول في الوطن  بحوثه، وقدم عشرات المؤتمرات العلمية المحلية والعربية والعالمية
  .العربي وأوروبا وأمريكا واستراليا وشرق آسيا

له عشرات األوراق العلمية المنشورة في مجالت محكَّمة، والعديد من المقاالت والفصول والكتب باللغتين  �
  .العربية و االنكليزية
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