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  إهــــداء
 

  

  

   إهداء

  

و ويرهقهم اليأس ..  لم النفسي مشاعر األمعاناة الي الذين تتعذب نفوسهم ب
الي كل الذين يعانون ..  التي تلحق بهم دون ذنب أو إثم اقترفوه" الوصمة"

و الفصام و القلق و الوسواس القهري و غيرها من أمراض النفس من االكتئاب 
ه الكتاب لمساعدتهم علي اقدم هذ.. ويبحثون عن الحل ..في اى مكانو العقل 

  . المعاناةالخروج من 
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  ةـــمقدم
 

التي تحيط  Stigmaتم مناقشة مسألة الوصمة  افي هذ.. عزيزي القارىء
ية و العقلية و تتسبب في معاناة هائلة و هموم التحتمل للمصابين باألمراض النفس

بالمرض النفسي و العقلي على و .. بحاالت مرضية جسيمة أو إعاقة بصفة عامة 
وجه الخصوص في المجتمعات العربية استناداً إلي الخلفية الثقافية واالجتماعية 

Sociocultural background ية تسبب لكل من ، والوصمة هي لغة عالمة سلب
يحملها شعوراً مريراً ال يستطيع التخلص منه ونظرة دونية من اآلخرين ، ولها 
جوانب نفسية واجتماعية اهتمت بها الدراسات النفسية التي قمنا بمراجعتها خالل 

  .إعداد هذا الموضوع 
الذي أعتقد أنه األول باللغة العربية في هذا الموضوع  –ويحتوي هذا الكتاب 

لي عرض للمعتقدات والمفاهيم السائدة في المجتمعات العربية حول طبيعة ع  -
وأسباب  األمراض النفسية وارتباطها في األذهان بالقوي الخفية كالجن والسحر 
والحسد ، واألفكار الخاطئة حول المرضي النفسيين التي تزيد من عزلتهم وعبء 

هم خوفاً من خطورتهم أو المرض عليهم مثل الخوف منهم وتجنبهم واالبتعاد عن
انتقال المرض منهم إلي غيرهم بما يسهم في تدهور أحوالهم وعالقاتهم علي 
مستوي األسرة واألقارب في العمل ،وتمتد الوصمة لتشمل المريض وأسرته 
وأقاربه والمؤسسات التي تقوم علي عالج هذه الحاالت كالمصحات والمستشفيات 

  .مل مجتمعاً أو بلدة بأكملها وبعض وسائل العالج، وأحياناً تش
  

   
  
  
تمتد الوصمة لتشمل 
المريض وأسرته 
وأقاربه والمؤسسات 
التي تقوم علي عالج 
هذه الحاالت 
كالمصحات 
والمستشفيات وبعض 
وسائل العالج، وأحياناً 
تشمل مجتمعاً أو بلدة 

 .بأكملها
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وفي النهاية تم استنتاج أهمية موضوع الوصمة المتعلقة بحاالت المرض 
النفسي و العقلي  وآثارها السلبية علي المرضي وذويهم ، وتأثيرها علي مهنة 
الطب النفسي أيضاً ، وتمت التوصية بضرورة إزالة الوصمة 

Destigmatization  عن طريق جهود يتم تنسيقها بالتعاون بين الجهات التي تهتم
  .بالصحة النفسية وبالتعاون مع اإلعالم وتوعية المجتمع حول هذا الموضوع 

محاولة إللقاء الضوء علي كثير من  -عزيزي القارئ  -وفي هذا الكتاب 
الكتاب بين حيث يضم   -وهو الدكتور النفساني  –الجوانب من منظور المؤلف 

دفتيه علي قدر واف من المعلومات حول كثير من القضايا والمشكالت النفسية 
التي تشغل اهتمام قطاع كبير من الناس من مختلف المستويات والشرائح، 
وحرصت أن يكون العرض مبسطاً وواضحاً إلى ابعد الحدود دون استخدام 

تاب وهو معرفة أوسع مصطلحات معقدة حتى يتحقق الهدف األساسي من هذا الك
و آثارها على حياتنا النفسية ، وإجابة علي ما يدور " الوصمة"وفهم اكبر لظاهرة 

باألذهان من تساؤالت في هذا العصر الذي ال أجد وصفا له أكثر بالغة من قول 
  :الشاعر

  من ال يجن به فليس بعاقل      --- إنا لفى زمن لفرط شذوذه  
نني أرجو أن تجد في هذا الكتاب ما يفيد من فإ -عزيزي القارئ  -وأخيرا 

المعلومات ، وما يرضي رغبتك في المعرفة في هذا المجال الذي يتعلق بالصحة 
و أرجو أن يحظى هذا الجهد .. النفسية والطب النفسي وحل المشكالت النفسية

 الذي أقدمه  إلى القراء األعزاء بالقبول من جانب كل من يهتم بالعلم والمعرفة في
  :كل مكان ، قال تعالى

ونظْلَمال ي مهو مالَهمَأع مهفِّيوِليلُوا وما عماتٌ مجرِلكُلٍّ داالحقاف)19( و  
  

  .واهللا الموفق والمستعان .. واهللا نسأل أن يوفقنا جميعا في ما نقصد إليه 
  المؤلف

  

   
أهمية موضوع 
الوصمة المتعلقة 
بحاالت المرض 

العقلي  النفسي و 
وآثارها السلبية علي 
المرضي وذويهم ، 
وتأثيرها علي مهنة 
الطب النفسي أيضاً ، 
وتمت التوصية 
بضرورة إزالة 
الوصمة 
Destigmati

zation  عن
طريق جهود يتم 
تنسيقها بالتعاون بين 
الجهات التي تهتم 
بالصحة النفسية 
وبالتعاون مع اإلعالم 
وتوعية المجتمع حول 
 هذا الموضوع
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 1997 )����� (��ز  –ا�a= ا�\�5#  –�=د ا��دي و ا�\9,�ن ا� -

•  ���Fا� c1�� )1997  " ( ��، " وX)� ا.�ض ا�&L c!1 ا�\���� ا���
 . W���J ��]3 ا��W ، �5آ@ ا��,��� وا.��I$�ت ا���Y4، ا�e��E ، ا��=د 

    * ���Fا�&1!7 وا����2ن 71��2001 ا� Wا�\���2( –ا�� ��Iا��(  
-  ����وت -دار ا�&. 
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     * ���Fت ا�&1!��  71��2001 ا��Y��4.ح ا�N �$�*�5) �C���
��@���qوا ���� ا�����         -) ا�����وت   -  دار ا�& 

•    ���Fا�&1!7   71��2003 ا� Wت ا���Y��45 ho�5Dictionary of 
Psychiatry  - ��Y4ا����م ا� W���J @�5آ-  �� - <���5 ا�=ول ا���

 e��Eا� 
  * ���F2016( ��71 ا�  ( ��Eا����ن ا� L ��!1&رات ا��Nدار  –ا�

 �45 -ا���h وا���ن 
•  y�Gا �I�)m )1994  " (ء ا���، �I)E5 ا���� ، " �W ا�&c!1 وا��

 .ا���ه�ة
،ا�(=واى وا.!����� ا��L ��I )  ��m )1991 أل ا�I5 ��F�رك  •

 �F5ا�1�را�، د �I)E5 ،��59*ا� ����Fا�. 
•  c*�5 1988( آ)�ل  ( hا�&1!�� ، دار ا��� �Y4ا� h�$ fا D�=.ا ،

 e��Eوا�(�ز�� ، ا� �F&��. 
ا�!� L ا.�# ا���m ، ��Iار ر1993  ( hm( c5 [�� [)� ا�z�1 ا�*9 •
دورة ا.-�� ا�\�#5 I&=ر *�ى ، �و2�ى دار ا�!9م L ~�م  10/81/  83

 .هـ  1414
��Tق ا.��Zm 12!�ً� و$���ً� L ا�*9م ) 1997(~)= =ر ا.&��وى  •

���Nة ،  ا�e��E ، وا����2ن ، |� �5=م L ا�&=وة ا��1��� ا����I ا�
1997(�� أآ   

•  fا�� D5�1980( ~)= آ  " ( c$�Fا� c!1&ا� Wا�� " WJ�Eدار ا� ،
 .ا����، ا���ه�ة

•  Z*�� h��2 =(~ )1997  ( �ً���$ Zm��(�� ����&Gا.!����� ا
 ��Iا�� ����h 5# و<�� ا�&�d اq*��59 ، |� �5=م L ا�&=وة ا��1m��Tو

 � .1997ا����Nة ��e��E ، أآ(�
��. ~)= ا.�=ي. ا� ا��@ا�h[)�د �F2005(��71 ا� .( Z c!1&ا.�ض ا�

 .ا���ه�ة-اG)��� ا���.�� ا�*�Y4��  ��59 ا�&1!��. اG# وا�!�Y وا�!=
ا����ا�ت ا�&1!�ــــ� ) .  1986( *�ر�Jر�� و���ون . ن  •

 �1�)K.ت ا�� . d&5)� ا��Y4 ا���.�� -<&�P . ا�آ(�ــــ��� L ا�\�ــ�
[)�$� ا.�ا�m ):ا�e2i2(�5ا�m ا��EIF ا�=و��� ��)���5�ت  •

 .و�5ا�m ا����ن ا���E, وا�&1!��, ا�*��59
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 مالحق

 ابــذا الكتــه
 

 

المتعلقة بالمرض النفسي و العقلي " الوصمة"ظور  الطب النفسي في ظاهرة هامة هي يتناول من •
  .و معاناة المرضي النفسيين و همومهم 

يسد نقصاً في المكتبة العربية ويهم العاملين في مجاالت الطب النفسي و أقاربهم و القائمين على  •
  .وكل من يهتم بالعلم والمعرفة ,  رعايتهم

في منظور الطب النفسي وبين الخلفية االجتماعية و الثقافية وعالقتها بوصمة يجمع بين البحث  •
  .المرض النفسي في بالدنا و في العالم  ويلقي الضوء علي الموضوع  بأسلوب واضح مبسط 

يشمل المسائل والمشكالت واالعتبارات الطبية " الوصمة"يعتبر مرجعاً باللغة العربية عن ظاهرة  •
 .عية و الثقافية  لكل الباحثين في هذه المجاالت والنفسية واالجتما
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ماجستير دراسات عليا في األمراض العصبية والطب  :اتادـالشه
 دبلوم وشهادة تخصص .نفسي ودراسات متقدمة من جامعة لندنال

  .العالج النفسي من المملكة المتحدة 
>دكتوراه في العلوم النفسية من جامعة كولومبيا األمريكية :المرتبة العلمية  <

 

 الوظائف والمسؤوليات �

حة التدخين واإلدمان ، والعضوية العالمية عضو الجمعيات المحلية والعالمية في مجال الطب النفسي والصحة النفسية ومكاف
، وأكاديمية نيويورك للعلوم ، وتم وضع اسمه وتاريخه العلمي في موسوعات  APAفي الجمعية األمريكية للطب النفسي 

  .الشخصيات العالمية 
  ــاتــؤلفـــــــالم �

 .يت لعالج المشكالت النفسية للمرة االولي باللغة العربية له عديد من المؤلفات  باإلضافة إلي المقاالت الصحفية ، وانتاج شرائط الكاس
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  .1995)بيروت، لنهضةدارا(االسباب والعالج..مرض الصرع -
  .1995 )بيروت  ،دار النهضة (من العيادة النفسية  -
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  ةـــز العلميــالجوائ �
  . 1997للمؤلفين المتميزين عام " األهرام " جائزة مؤسسة  1996جائزة الدولة في تبسيط العلوم الطبية والنفسية عام 

  ةـــالمؤتمرات والندوات العلمي �
وات االقليمية والعالمية في الطب النفسي وفي مجال التدخين واالدمان وله مساهمة باألبحاث شارك في المؤتمرات والند

 .العلمية المنشورة والمقاالت الصحفية في هذه المجاالت 
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