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 ماذا ميثل اإلختصاصي النفسي يف بالد�ا؟ هل هو ضرورة اجتماعية، ام أ�ه عمل من ال عمل له ؟ ما هي صورة اإلختصاصي النفسي لدى الناس ؟ 

فكما هو شائع، جنده صاحب شخصية مهزوزة، مضحكة، مبالغة، وحتتاج اىل العالج أكثر من املريض �فسه . رته يف األفالم العربية هي أقرب اىل الكاركاتور   صو
 .يف معظم االحيان

يف استطاعتك معرفة شخصييت من النظر ايل ؟ أو هل هل :    شخصياً، عندما أُسأل عن اختصاصي أو مهنيت، مل أعد أفاجأ، كما يف البداية، بأن أتلقى اسئلة من �وع
 .تعرفني مباذا أفكر؟ هل باستطاعتك تقدير ما هي مشكالتي ؟ تشوب هذه األسئلة مسحة من التحدي املختلط باحلذر و الرتقب

 هذه التسمية يف بالد�ا، لذا ال يزال خاضعاً لعدم متييزه عن  الذي ال يزال شبه جمهول حتت1    علم النفس علم حديث جداً، �سبياً، ا�ه اقدم قليال من علم السيرب�تيك
 .اجداده املفرتضني، السحرة، املشعوذين، املبصرين، ويف أفضل األحوال عن املنومني املغناطيسيني من �احية وعن الفلسفة من �احية اخرى

 .اىل �ظرة اثرية   و�عود جمدداً اآلن من اختالط األمر يف أذهان الناس،" البارابسيكولوجي "    تزيد اكتشافات 
وأن يدفعني هذا اإلختصاص ،عارضت بسبب خوفي من أن يؤثر ذلك في 

 إلعتقادي أنه يبعدني ، لذا اخترت الفرع التربوي.الى الجنون أو ما شابه
 ، اما من اصادفهم فمعظمهم ال يعارضون اختصاصي.قليالً عن الجنون

 المعارضون بشدة .يس العياديخصوصاً عندما يعلمون انه التربوي ول
  . انا اآلن مقتنعة في اختياري.قلة

 ةــرة خاصـــب ونظـار مترســـخي
 :الكثير من الطالب لجأوا الى هذا االختصاص اضطراراً، سهام قالت

 . اضطررت لمتابعته، لكنه لم يكن خياري األول،أحب هذا اإلختصاص
 ولكنها ،"جميل كمعلومات" أمي تجد أن ما أتعلمه ،في البيت لم يتدخلوا

 عاما، يقول )28( اخوتي يقبلون ما عدا أخي .تقول أن ال مجال للعمل فيه
انه اختصاص لمعالجة المجانين وأن من يدرسه يفقد روح المرح و يصبح 

 أما محيطي . أصدقائي يجدون أنه يليق بي ولو أنهم لن يدرسوه.معقدا
ر أنهم ال يقولون لي رأيهم  ولو أني أشع،فمنهم من يرفض ومنهم من يقبل

  .الصريح

 لكنني فضلت ، أحببت مجال اختصاصي منذ كنت في الثانوي:لميا
وبالفعل بدأت . دراسة ادارة األعمال ألن مجاالت العمل فيها أكثر وفرة

 لكن عندما تقدمت الى مباراة .ونجحت, بدراسته في الجامعة العربية
أغير إختصاصي ألنه يتطلب  قررت أن ،المعلمين و المعلمات وقبلوني

 اال ، ومع أن الكثيرين شجعوني لدراسة العلوم اإلجتماعية.حضوراً كامالً 
  . وهم فخورون بي، وشجعني األهل،أنني صممت على دراسة علم النفس

ما يزعجني كثيراً، نظرة اآلخرين الى كل من يدرس علم النفس، فهم 
ي والطبيب العقلي، يخلطون بين اإلختصاصي النفسي والمحلل النفس

ويقرنون هذه األسماء بالجنون، سمعت الكثير من اإلستهزاء والتعليقات 
 عندما أسمع" يغط على قلبي " أحدهم قال . حيال كل من يدرس علم النفس

 2ي ــي النفســو االختصاصــن هـم 

 السنة الثالثة من اإلختصاص التربوي في الجامعة ،في قسم علم النفس
قررنا أن نستفسر عن هذه المسألة لدى الناس العاديين وذلك من  ،اللبنانية

  .ضمن تدريب الطالب على العمل الميداني واعداد استمارة وتطبيقها

 ،سألت طالبي عن موقف اهلهم من اختيارهم فرع علم النفس للدراسة
  .وحصلت على اجابات لم اعتقد انني كنت سأحصل عليها فعالً

 الى انه يصعب جداً اختيار فرع تخصص على ال بد من اإلشارة اوال
 لغياب التوجيه والنقص في المعلومات وغياب اسواق ،المستوى الجامعي

العمل الفعلية؛ ومعظمنا عانى هذه المشكلة قبل أن يعرف ما الذي يريده 
 7  لكن أن يلقى ما يعادل، وهنالك من لم يرض عن اختياراته الالحقة،فعالً

 ) صفوف أي نحو ثالثين طالبا3ًوفي (م النفس  طالب في عل10من كل 
 جعلني ،رفضاً او حيرة او ما يشبه اإلستهزاء إلختيارهم هذا اإلختصاص

هذا اإلختصاص على المستوى اإلجتماعي في بلد " ال شعبية " اندهش من 
 . مثل لبنان

 فكيف توزعت اجابات الطالب انفسهم في البداية؟

  ام ـــول التـــالقب
 بعدما عملت كحاضنة :حدة تعلقت بالقبول التام، هي جومانةاجابة وا

 كي أحسن ادائي في مجال ، قررت متابعة دراستي،أطفال اعواماً عدة
 . ولم ألق اي اعتراض من األهل.عملي

 وا ــي قبلــا رفضت وأهلــأن
اجابة اخرى واحدة تمثلت في قبول االهل وقبول الطالبة على مضض، 

 ثم اخترت األدب الفرنسي ،خول كلية اإلعالم وفشلت اردت د:قالت هيفاء
 بعدما ،كان  وهكذا. نصحني أبي اإلنتقال الى علم النفس،وخفت أن أرسب
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 اآلن صرت . وأعاد لي نجاحي في السنة األولى ثقتي بنفسي،واختصاصي
  .الثقافة والثقة ومنحني هذا اإلختصاص ،مقتنعة

 من ، واجهت صعوبات عديدة، لدى اختياري دراسة علم النفس:نهدية
 رفضت أمي وأعتقد أن ذلك تم ، في البداية.أهلي وأقاربي واألصدقاء

 طلبت مني أن أغير . وقالت أنني سوف أصل الى الجنون.بتأثير من خالي
 احدى قريباتي قالت لي انه اختصاص ، ولكني رفضت،اإلختصاص

 لكنني ذهبت ، سجلني خالي في األدب الفرنسي، عند التسجيل.الفاشلين
 .   وغيرت تسجيلي بنفسي

 ويعتقد أنني ،بعض أصدقائي يستسيغ اختصاصي والبعض اآلخر ال
الحظت أن أهلي وأكثر الناس من حولي يعتقدون أنه بعد . ساصبح مجنونة

 بعض الناس . سوف يصبح بإمكاني قراءة أفكارهم،انتهائي من دراستي
 هل تستطيعين : أول ما يطرحون علي السؤال اآلتي)من أميين ومتعلمين(

البعض اآلخر من ! أن تحللي نفسيتي؟ هل في إمكانك معرفة ما أفكر فيه
 اختصاصك؟ شو : يقولون)حقوق - هندسة(أصحاب اإلختصاصات 

 تفلسف على الفاضي! هالمسخرة 

 ارةـــمق اإلستــة تطبيــل وصعوبــردود الفع 

 :   يمكن تبويب الصعوبات التي تعلقت بتطبيق االستمارة كاآلتي

 كان العدد ،أشخاص عديدون رفضوا التعاون وملء اإلستمارة -
 .يصل أحياناً الى نصف من يتم التوجه اليهم

 ،أحياناً كان رفض التعاون يحصل من الجهاز التعليمي نفسه -
ألن  "، عن األسئلةرفض مثالً مدير مؤسسة تربوية كبيرة اإلجابة

 ".هذا اإلختصاص مخيف 
 ،تمت مالحظة عدم الصدق في اإلجابة عن اسئلة اإلستمارة -

 مع أن من  مألت ،أجابت إحداهن أنها ال تذهب الى الروحاني
  .اإلستمارة تعلم تماماً أنها تفعل ذلك

  .لوحظت اجابات غير نابعة عن إقتناع بل للمسايرة -
 ال : ألنهم كما قالوا، اإلجابة)لمونأميون ومتع(عارض أناس كثر  -

 . وألنه إختصاص لمأل الفراغ وال ينفع،يؤمنون أصالً بعلم النفس
 تعالي نتسلى في هذا الوقت بدل إضاعة الوقت في :البعض إقترح

  .اإلستمارة
 .  ولم تفهم األسئلة دائماً بسهولة،تطلّب شرح اإلستمارة وقتاً -
 غالباً لعدم إهتمام الناس ،يالًلم يستغرق ملء اإلستمارة وقتاً طو -

 .بها
/  ونظروا الى السائلة ،أبدى البعض وجهة نظر سلبية بالنفساني -

  .سائل في شكل غير مرغوب فيه
 البعض اآلخر انتظر تقويماً ،انتظر البعض مكافأة على ما قام به -

  .وعالمات
 ، رفض اإلجابة خوفاً من أن يتضرر،شخص فار من الجيش -

 اجاب لكن إشترط أن ال يذكر إسمه كي )هاربغير (وجندي آخر 
  .ال يتضرر أيضاً

 .تردد البعض وأبدى قلقه من أهداف هذا العمل -
  ."سخيفة" إعترض الكثيرون على الفكرة ووجدها البعض  -
 ويغير رأيه ،البعض كان يقبل على ملء اإلستمارة بطيبة خاطر -

 . عندما يعلم موضوعها
  .وقين فحسباعتقد البعض أن علم النفس للمع -
 .اعتقد البعض اآلخر أنه للعاجزين جنسياً فحسب -

 والبعض يعتقد أنه في استطاعتنا أن نقول له كل ،بإختصاص نفسي
أحلل له " وهناك من يطلب أن .شيء عن شخصيته وماضيه وحاضره

 .وأكون قد رأيته ألول مرة في حياتي" شخصيته

بل وأهلي لم  لكنني أسكن الج، كنت أريد أن أصبح محامية:هبة
 أي فرع سوف أختار وال ، احترت كثيراً،يسمحوا لي بالسكن في بيروت

 ألن ابنة صديق والدي كانت ،يتطلب مني حضوراً ؟ اخترت علم النفس
". الكورات" وكنت أقابلها في بيروت مرة كل شهر وآخذ منها ،تدرسه

 وهكذا نجحت في السنتين األولى والثانية وفي ما بعد صرت أحضر من
 . واآلن أشعر أنني مسرورة من اختياري،وقت الى آخر

 وعقد علي ، كنت من األوائل في صفي، أردت دراسة الطب:ريما
 ولكي يكون في منطقتنا ،األهل واألقارب اآلمال الكبيرة لدراسة الطب

دخلت فرع البيولوجيا كي أكمل الطب في . )البقاع الغربي( امرأة –طبيبة 
 طالب 500( فال مكان للجلوس ،ن من وضع الكليةما بعد وعانيت األمري

 . والقاعة رطبة)في القاعة

 وجدت أن ،عندما ذهبت الى قريتي ألحضر إلمتحانات نصف السنة
 .والدتي مريضة في شكل اضطرني لإلنقطاع عن الدراسة مدة شهرين

 والتحقت بهذا اإلختصاص ضمن موجة ،كرهت العودة الى كلية العلوم
 .من األهل والمحيطرفض واستنكار 

يتفاجأ الجميع أنني أدرس علم النفس بعدما حصلت على الرياضيات 
، ألنها  امي تقبلت الفكرة أخيراً.ويجدون أن ال صلة اطالقاً بين اإلثنين

 وألن السنوات الالزمة للدراسة ، بهذه المادة)على قولها(" هوسي"تعرف 
كان ( أما والدي .يهاقصير مقارنة بالطب وهذا يعني عودتي السريعة ال

 وال يفهم كيف انتقلت من اختصاص ، فلم يقبل الفكرة حتى اليوم)مسافراً
 وثارت ثائرته عندما .الطب الى هذا العلم الذي ال يهتم سوى بالمجانين

 وال يفهم كيف سوف أتمكن من ،علم باختصاصي في فرع المعوقين
  . اتابع دراستي العليا لم يهدأ اال عندما اخبرته بأنني سوف.التعامل معهم

 األصغر ، الكبير منهم علم بظروفي وتقبل باألمر،بالنسبة الى اخوتي
 ، يشجعني دائماً ويؤيدني ويعجبه اختصاصي،الذي سوف يتخرج مهندساً

 ."مخشخشة ومهبلة  " :اال أنه عندما يريد مشاكستي يقول

رون أن من  والناس في محيطنا يعتب. فالكثير منهم المني،أما األقارب
وهم ال . تضطرب شخصيته، وفي حال نجا،يدرس علم النفس سوف يجن 
   .وقد وضعت الرهان على نفسي أمامهم. يترددون في إخباري بذلك

ال " منهم من ارتأى أن هذا اإلختصاص ، تنوعت ردود الفعل:توفيق
  .اما األهل فارتضوا ذلك بنوع من التسليم باألمر الواقع". يطعم خبزاً 

 ع ــر المقنــام غيــض التــلرفا
 لم أكن مقتنعة كثيراً عند :هناك من القى الرفض التام مثل رلى

اختياري هذا اإلختصاص لكنني فشلت في قسم اللغة الفرنسية سنتين 
 جعلني فشلي . اخترت الفرنسية بسبب إصرار أبي وميوله األدبية.متتاليتين

 واتسجل في قسم علم ،لكليةفي األدب الفرنسي أنزل طبقتين في مبنى ا
  .النفس

 وظنوا أنني ما زلت أتخصص في ،لم أخبر أهلي بذلك في البداية
 ولكن سرعان ما افتضح أمري وبدأت الصراعات في .األدب الفرنسي

 في فترات ، وكانوا يمنعونني من الذهاب الى الكلية،المعنى الحرفي للكلمة
 .ختصاص األسهلأخرى اتهموني بالفشل والكسل إلختياري اإل

 طلبوا المساعدة من أشخاص مثقفين ،وعندما توجت مساعيهم بالفشل
 ألنه اختصاص ال قيمة له وال مستقبل له ،إلقناعي بالعدول عن رأيي

 يـ وألول مرة أصررت على موقف،ادـ أصبت بمرض العن عندنا ولكني
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هم هذا الموقف اإليجابي من النفساني اال بربطه بالسياق الذي ال يمكن ف
 وتالياً فإن ، ان معظم من رفضوا اإلجابة كانوا معارضين له.ذكر سابقاً
 أو ألنه ساير طالبات جميالت ، فعل ذلك إلقتناعه ربما باألمر،من أجاب

ره  وكل هذا له أث.لطيفات أو كي ال يبدو متخلفاً أمامهن أو ألسباب أخرى
 اذا .في تغيير وجهة اإلستمارة وإعطاء صورة قد تكون مخالفة للواقع

آخذ بالظهور في " النفساني" يبقى أن ،أخذنا هذه المحاذير في اإلعتبار
 مما حدا بالبعض في المؤتمر ، وأن دورنا آخذ بالتبلور،المجتمع اللبناني

لتعريف  لم ال تكملون عملكم وتقومون با:المذكور أعاله الى التساؤل
 باإلختصاصي النفساني وتغيير نظرة الناس اليه ؟

يـي نفسـود اخصائــرورة وجـرب من ضـل زادت الحـك هــبراي .11
 ة؟ــي المؤسســف
  %86 202 نعم
  %13 30 ال

  %1 2 ال رأي لي

 يقول بوجود ، وجهاً ربما يتزايد،)أعاله( 11 يظهر السؤال ،من هنا
 وبعد ازدياد نسبة اإلعاقات ،حرب خصوصاًحاجة فعلية اليه ظهرت بعد ال

  .عن مستواها الطبيعي في أيام السلم

 ة؟ــادة نفسيــاد عيــك بارتيـــما راي .5
  %72 169 امر طبيعي 

  %9 22 ظاهرة غريبة 
  %15 35 حدث مربك 
  %4 8 ال راي لي

 رورة؟ــد الضــي عنـائي نفســارة اخصــد لزيــل انت مستعــه .6
  %79 186 نعم
  %13 31 ال

  %8 17 احيانا

 ،سئلة من دون أن نأخذ في االعتبار ال يمكن فهم بعض األ،   مع ذلك
 وأثر ذلك في المستجيب وتأثيره المباشر ، طالبات علم نفس،الجهة السائلة

 ما -5 : لذا أجد أن هناك مبالغة في اإلجابة عن السؤالين.عليه وعلى رأيه
 هل أنت مستعد لزيارة اختصاصي نفسي -6 و رأيك بإرتياد عيادة نفسية

  . باإليجابالمائة في 79و  المائة في 72عند الضرورة؟ إذ جاءت اإلجابة 

 ردك؟ـة بمفـك النفسيـل مشاآلـادر على حـل انت قـه .4

  %55 119 نعم
  %14 34 ال

  %35 81 احيانا

 ك؟ــرون ذلــرف االخــل تحبذ ان يعـه .7
  %40 59 نعم
 % 47 109 ال

  %11 25 احيانا
  %3 5 ال رأي لي

 ونــة مجنــة نفسيــي من مشكلــن آل من يعانـأد بــل تعتقــه .8
  %1 2 نعم
 % 93,4 218 ال

  %5,9 9 احيانا
  %0،65 1 ال رأي لي

 هل أنت قادر على حل مشكالتك النفسية بمفردك،-4يشكل السؤال رقم 

 .بحضور المستقصي" غيابه " ادعى البعض  -
  هل أن اإلجابة جيدة ؟ ،إظهار القلق دائماً والسؤال -
 لكونها توضح للناس الفرق بين )اإلستمارة(شكر البعض الفكرة  -

 .المرض والحالة النفسية

 ةـــص العينــخصائ 

 : فردا توزعوا على الجنسين كالتالي234 مكونة من العينة

 ســـالجن 
 % 29 109 ذآر 
 % 71 125 أنثى

 % 100 234 مجموع
 

 الفئــة العمريــة
15- 20   7 3%  
21- 40 184 79%  
41- 60 43 18%  

 % 100 234 مجموع
 

 المستــوى التعليمــــي
  %5،12 12 أمي

  %17 39 مستوى ابتدائي
  %31 72 ثانوي -متوسط

  %47 111 جامعي و ما فوق
 % 100 234 مجموع
 

 المهنـــة
   %4،7 11 عاطل عن العمل

  %10،25 24 البط
  %57،6 135 موظف

  %23،5 55 حرف يدوية
  %3،5 9 اطر عليا
 % 100 234 مجموع

 3اشـــارة ونقـــج اإلستمــعرض نتائ 

 ي ؟ــنفس يــارة اختصاصــاذا تعني لك عبــم .1

  %80 135 يساعد الناس في حل مشاآلهم النفسية
  %4،27 5 يوحي لي بالمجانين
  %5،98 4 يبانه طبيب مثل أي طب

  %2،56 4 انسان عادي 
  %5،5 13 ال اثق به
  %1،7 4 ال جواب

ة ؟ـة ؟ المدرســود اخصائي في المؤسسـل ترى ضرورة لوجـه .2
 % 95,3 145 نعم
 % 3,9 6 ال

 % 0,65 1 احيانا
 

 تظهر نوعاً من التفهم أو القبول ،ان القراءة المتسرعة لنتائج االستمارة
أنظر السؤال (ئة من الناس ا في الم80 إذ أن نحو .للنفسانيمن الرأي العام 

أن اإلختصاصي النفسي يساعد الناس في حل مشكالتهم " اجابوا )األول
. المدرسةئة يرون ضرورة وجوده في المؤسسة أوا في الم90 و."النفسية 
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 .  ميتاً- األول يجعل منه حياً   

 .الطبيب النفساني يعالج السرساب و المجانين -

 .ال ضورة لوجود النفساني في أي مؤسسة -

 .األصحاء ليسوا في حاجة الى النفساني -

 ألنهم يكونون ، أما اآلخرون فال،إنه يعالج من هم أقل منه ارادة -
 .أقوياء

  .العالج يعتمد على األدوية والمهدئات -

 كي ،خفف من ارتفاع سعر معاينتهعلى الطبيب النفساني أن ي -
 .يتمكن الناس من التوجه اليه

نرجو الجهات المختصة أن توجه الناس وتشرح لهم دور  -
  . اذ أن الغالبية تعتبر أنه طبيب المجانين،النفساني

 ."ال أرتاح للنفساني"تكرار كلمة  -

 .)تكرار (ممكن الصديق أن يساعدنا -

  .ناس لبعضهانحن في بلد كله حشرية وسلبية ولكن ال -

 .أنا آخر شخص أفكر أن أزوره، انه ملغى، خلّي دورهم محصوراً -

 .هناك من يجد حرجاً في الذهاب اليه ألن كالم الناس ال يرحم -

 .اعتقد البعض أن المجنون يولد مجنوناً والطبيعي يولد طبيعياً -

رفض مصفف شعر رفضاً قاطعاً أن يستجيب لطالبة زبونته في  -
 .ملء اإلستمارة

 رةــــات أخيـــــحظمال 

 وكأن السائل ،هناك انطباع عام عن صعوبة ملىء استمارات -
 . في المعنى الحرفي للكلمة،خاصة" ملكية"ينتزع 

 .وجود خوف مما هو مكتوب أو مما يسجل -

المسايرة وإعطاء اجابات يقصد منها أن تكون متالئمة لما يريده  -
 .السائل

 ذلك كله .آرائنا وقيمناالهروب من اإلستمارة عندما تتعارض مع  -
 . كما هي كل إجابة وكما هو كل إحصاء،يجعل اإلجابات نسبية

 التــن المقابـالب مـا الطــي استنتجهــات التــبعض المالحظ 

ان زيارة الطبيب النفساني في المجتمعات الغربية هو امر  -
 .طبيعي، اما في مجتمعنا فهو غير ذلك

 الروحاني الستمتاعه ان العديد من االشخاص يقوم بزيارة -
باحاديثه المستقبلية، علق احد االشخاص بانه يبصر مرة في 

ما بعرف يمر شهر من " الشهر الن ذلك يريحه ويمتعه وبالتحديد
 ."دون ما بصر

الكثير من االشخاص اجابوا بضرورة وجود اخصائي نفساني في  -
 .المدرسة وليس في أي مؤسسة، أي لالوالد فقط وليس للبالغين

اك من يجد حرجا بزيارة الروحاني النه يقوم بشعوذات ال هن -
 .يتقبلها العقل

نشكركم على هذا البحث لكونكم توضحون للناس الفرق بين  -
المرض والحالة النفسية التي قد تصيب الشخص من جراء هذه 

 .الحياة الصعبة

ان الروحاني ملم بمجال معالجة االمراض الروحانية وال يتعلق  -
 .مراض النفسانيةبصلة بمجال اال

 نوعاً من التصحيح ، هل تحبذ أن يعرف اآلخرون ذلك-7والسؤال رقم 
 يعتقد أنهم يحلون المائة في 51 فنجد أن ،"المتسرعة"الذاتي لإلجابة 

 وفي . ال يحبون أن يعرف اآلخرون ذلكالمائة في 40مشكالتهم بأنفسهم و
أن من يدرس علم  ،حين اعتبر الكثيرون من أهالي الطالبات ومحيطهن

 نجدهم ، أو أن هناك خوفاً على صحته النفسية،النفس يعاني خلالً ما
 ، هل تعتقد أن كل من يعاني مشكلة نفسية مجنون -8 يجيبون عن السؤال

  .المائة في 93بالنفي بنسبة 

 ،ماذا يعني ذلك؟ أن اإلجابة عن سؤال مكتوب ومن شخص مراقب
 وتالياً إجابة أقل تسرعاً وأقل عاطفية ،يستدعي إحساساً أكبر بالمسؤولية

 خصوصاً أن من يسأل ليس قريباً نهتم كثيراً ألمره وأمر ،وحماسة
  . لذا يعمل الشخص فكره النقدي وال يتسرع في اإلجابة.مستقبله

 د ان الروحاني قادر على مساعدتك اآثر من النفساني؟ـل تعتقـه .9

  %12 28 نعم
  %69 166 ال

  %13 30 احيانا
  %6 10 االثنان ال يساعدان

لى عيادات إوفي حين نعلم في شكل غائم أن الكثيرين يذهبون 
 نجد أن اإلجابة اإليجابية عن ،الروحاني والمبصر والمشعوذ والشيخ

 هل تعتقد أن الروحاني قادر على مساعدتك أكثر من النفساني؟ -9السؤال 
لمجتمع اللبناني من  ذلك يعني وجود حرج فعلي في ا.المائة في 12هي 

ذي يتم التوجه نحو اإلعتراف باللجوء الى هذه األشكال من العالج ال
 ."غير علمية"أو " متخلفة"اعتبار أنها 

رـغي رـس وآخـم النفــي علـن متخصص فـا بيــل تجد فرقــه .3
 ال؟ــي هذا المجـمتخصص ف

 % 75,6 181 نعم
  %19 44 ال

   %5,9 9 احيانا

 ي؟ــارة الروحانــي زيــا فــجد حرــل تجــه .10
  %31 72 نعم
 % 18 42 ال

  %46 108 ال ازوره
 % 5,9 9 ازوره بداعي الحشرية

 كي ال ، تم عن قصد،"روحاني"هذا مع اإلشارة الى أن استخدام تعبير 
 وأن اإلتجاهات الحديثة ، للموضوع    pejoratifنعطي أي معنى محقّر 

 تعتبر أن العالجات التقليدية على )ى األقلأو بعضها عل(في علم النفس 
 لذا لم نقصد اتخاذ اي موقف مسبق ،تنوعها قادرة على المساعدة والعالج

 إذ أن ،"شيخ "  وتبين معنا أن الناس أنفسهم يفرقون بين .عبر السؤال
ذات اإلرتباط السيء "  مشعوذ" وبين ،النظرة اليه مشوبة باإلحترام و الثقة

األكثر قبوالً من مشعوذ واألقل قبوالً من " منجم "  وبين ،ذةبالسحر والشعو
  .شيخ  ربما

علّمنا ذلك أن نحاول إجراء استمارة مسبقة حول التسميات والتعريفات 
لمعرفة كيفية استخدام الناس المفاهيم والعبارات وموقفهم منها ومحاولة 

  .تحليلها

 لــى العمــة علــاس الحرفيــات النــبعض تعليق 

 في أن ينصب اإلهتمام على مكافحة أمراض اإلكتئاب ألن أرغب -
ا ـان بينمـ فاألخير يميت اإلنس،هذا المرض أخطر من السرطان
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اجرى طالب السنة الثالثة في علم النفس في الجامعة اللبنانية 2
 وهو بحث استطالعي شمل1996هذا البحث باشرافي في العام 

ئلة عنأس، تضمن 2 مذآورة في الهامش رقم –عينة عشوائية 
 .دور االختصاصي النفسي وآيفية النظر اليه

،) فردا234(هذه اإلستمارة طبقت على عينة عشوائية غير ممثلة  3
 ومستويات،لكن روعي فيها أن تشمل أعدادًا متجانسة من الجنسين

 ولو أن نسبة المتعلمين و الموظفين،ميينعلمية مختلفة وبعض األ
 نظرًا الى استسهال الطالبات و إلضطرارنا لإلسراع،آانت عالية

 وإلضطرارنا الى إنجاز،خصوصًا بسبب اإلعتداء اإلسرائيلي من ناحية
_سريع آي يتسنى لنا عرض النتائج في مؤتمر علم النفس الثاني 

لم يكن) 3اللبنانية فرع طرابلس الجامعة  (11/05/1996السبت في 
. مع ذلك تبين أن له دالالت عدة،هذا العمل أآثر من تمرين للطالب

، ومن جهة أخرى رأي الطالب أنفسهم،فهو رصد من جهة رأي األهل
 .وأخيرًا بعض آراء الناس ولو في شكل محدود

 .الروحاني للمستقبل والنفساني يعطي اشياء علمية -

ي كل مؤسسة تعليمية بسبب وجود ضرورة وجود عالم نفساني ف -
 .مشكالت مدرسية اسبابها نفسية

نؤيد وجود عالم نفساني في كل مؤسسة عامة وخاصة فالمجتمع  -
اليوم بحاجة ماسة لهاذا النوع ألن الحرب تركت بصماتها 
ومردودها السيىء في نفوس البشر، لذلك ارى من الضروري 

 .)مديرة مدرسة(يع تدعيم هذاالعلم وتعميمه لما فيه الخير للجم

األخصائي النفساني شخصا أثق به ويمكن أن يكون من األقرباء  -
 .أو صديق

علم متشكل من مجموع النظريات المتعلقة باالتصال وبالتنظيم 1
 .لةعلى مستوى الكائن الحي واآل
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