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  ةـــــــة الدراســـــــمشكل 

  : تتحدد مشكلة الدراسة باالجابة عن هذا السؤال      

هل ينبغي أن يكون لألطباء النفسيين وأساتذة علم النفس دور،من منظور 
اختصاصاتهم، في تحليل الثورات العربية التي بدأت من تونس ،أم ينبغي 

  ان يبتعدوا عنها وينصرفوا الى عملهم المهني واألكاديمي؟

  :وعليه فان الدراسة الحالية تسعى الى تحقيق اآلتي     
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  ةــــــــاجراءات الـدراس

  :األداة  •

) استطالع رأي(فقرة بين ايجابية وسلبية ،أخذت أفكارها من ) 25(تم تصميم استبانة من  
قدم  ألطباء واخصائيين نفسيين ،ومن كتابات تمثل مواقف متنوعة بخصوص 
  الموضوع،روعي في صياغتها ان تكون بصيغة المتكلم وقابلة لتفسير واحد ،

  :ةـــــــة الدراســـــــعين •

مفكرا  )30(خبيرا بعلم النفس و )46(طبيبا نفسيا و)27(لدراسة من تألفت عينة ا  
يقيم ) المانيا  الدنمارك، هولندا، بريطانيا، امريكا،( دولة عربية وست اجنبية 15ومثقفا،من 

  .فيها اخصائيون نفسيون عرب

  

  نتائــج الـدراســـة

  .أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة على وفق أهدافها فيما يلي     

  :أوال •

تحدد الهدف األول بالكشف عن موقف األطباء النفسيين واألختصاصيين بعلم النفس من 
  .ثورات ربيع العرب

ولغرض تقديم أوضح صورة لهذا الموقف فقد تم أوال فرز الفقرات االيجابية ،التي تعني  
يكون للطبيب النفسي والمتخصص بعلم النفس دور في ثورات العرب  موافقتهم على ان

  :بتقديم دراسات وقراءات تحليلية نفسية ،فكانت النتائج كاآلتي
  

ان االتجاه العام لكل من األطباء النفسيين وأساتذة علم النفس هو ايجابي عال يؤيد  .1
 .ان يكون للمتخصصين في العلوم النفسية دور في ثورات ربيع العرب

  
اذ بلغت  ان هذا االتجاه اعلى لدى أساتذة علم النفس موازنة باألطباءالنفسيين، .2

 .على التوالي%  ) 76(  و % ) 88( النسبتان العامتان بحدود 
 

:                                                                                                                            كانت بشأن اآلتي%)  94و 82 تراوحت بين  (أعلى نسب اتفاق بين الفريقين  .3
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  .االحداث التي شهدتها الساحة العربية لها ابعاد نفسية واجتماعية. أ
سيكولوجيا الشعوب عند قيامها من اختصاص عالم النفس تحليل . ب

  .         بثورات وانتفاضات
مطلوب ان يسهم االخصائيون النفسيون في البلدان العربية بتوعية . ت

.                            المجتمع  بعوامل التغيير وارشاد عمليات التغيير
تخص هموم   مشاكل السياسة من صميم االهتمامات السيكولوجية النها. ث

  .     االنسان وانشغاالته اليومية
عالم النفس قادر على تحليل ما يجري بموضوعية من / الطبيب النفسي. ج

  .  منطلقي الطب النفسي وعلم النفس
             

بخصوص أن الطبيب النفسي  %) 80(و%) 76(اتفق الفريقان بنسبتين متقاربتين  .4
 .لدى الحاكم العربي) عقليالخلل أو االضطراب ال (مؤهل لتشخيص 

  
عالم النفس بتحليل ما يجري من /مع ان الفريقين اتفقا على قيام الطبيب النفسي  .5

لدى % 53بعدها مسؤولية وطنية،اال ان النسبتين كانتا  ..انتفاضات وثورات عربية
 .لدى أساتذة علم النفس% 71األطباء و

  
كليهما، بخصوص ان يكون  لدي %)59(وجاءت متطابقة  كانت أوطأ نسبة اتفاق، .6

الحق بتوظيف اختصاصه في السياسة على  )طبيب ، خبير (لألخصائي النفسي 
 .وفق قناعاته الشخصية

 
فرز الفقرات السلبية التي تعني أن يبتعد الطبيب  ثانيا، ولغرض اكتمال الصورة فقد تم ،    

ف كّل منهما لممارسة النفسي وعالم النفس عما يجري من احداث في العالم العربي وينصر
  عمله المهني واألكاديمي،

فكان االتجاه العام لدى األطباء النفسيين وأساتذة علم النفس الذين يفضلون ان ينأوا 
% 6ترواحت نسبته بين  بانفسهم عما يجري من أحداث في العالم العربي  ضعيفا،

  %.27الى 
 

 :ثانيـــــــا*  

 واألخصائيين األطباء دور بِشان والمثقفين المفكرين رأي بمعرفة الثاني الهدف تحدد 
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  في العرب النفسيين
  . النفسية العلوم منظور من األخرى والبلدان ومصر تونس في العرب ثورات تحليل

 
 ثورات تحليل :،هي والمثقفين المفكرين من% 92 موافقة على فقرات اربع حصلت  .1

 . النفسية العلوم منظور من األخرى والبلدان ومصر تونس في العرب
 لالحداث واالجتماعية النفسية االبعاد للناس يحلل ان النفس عالم واجب من  . أ

 .السياسية
 .واجتماعية نفسية ابعاد لها العربية الساحة شهدتها التي االحداث  . ب
 بانتفاضات قيامها عند الشعوب سيكولوجيا تحليل النفس عالم اختصاص من  . ت

 .وثورات
 من بموضوعية يجري ما تحليل على قادر النفس عالم/ النفسي الطبيب  . ث

  .النفس وعلم النفسي الطب منطلقي
  

  :منهم ،هي %85تلتها في األهمية ثالث فقرات  حصلت على موافقة      .2
لدى الحاكم ) الخلل او االضطراب العقلي(الطبيب النفسي مؤهل لتشخيص   . أ

  .العربي
مشاكل السياسة من صميم االهتمامات السيكولوجية النها تخص هموم   . ب

 .االنسان وانشغاالته اليومية
الحق بتوظيف اختصاصه في السياسة ) طبيب،خبير(لالخصائي النفسي   . ت

 .على وفق قناعاته الشخصية
  

ولغرض توكيد الموقف فقد تم فرز الفقرات السلبية الخاصة بابتعاد الطبيب النفسي وعالم 
نفس عن األحداث السياسية في الساحة العربية،بتحديد نسب الموافقة على هذا ال

  :الموقف،فكانت النتائج كاآلتي
  :ان اعلى نسبة موافقة  بين المفكرين والمثقفين كانت  تخص الفقرتين. 1

عالم نفس، غير مؤهل لتحليل االحداث السياسية التي تجري /الطبيب النفسي  . أ
  %).23(بالساحة العربية 

عن تحليل ما يجري من احداث،فيه ضمانة )طبيب،أستاذ(ابتعاد األخصائي النفسي   . ب
 %).15(شخصية له 

  :اتفق المفكرون والمثقفون بالكامل على تخطئة ما جاء في الفقرتين . 2
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  .ال شأن للطب النفسي في تحليل ودراسة االحداث التي شهدتها الساحة العربية. أ  
  ان ال يورط نفسه في تحليل ما جرى ويجري من من االفضل للطبيب النفسي. ب 

  .احداث في الساحة العربية     
  
  :اـــــــــثالث* 

األطباء النفسيين، وخبراء علم : المقارنة بين مواقف الفئات الثالثتحدد الهدف الثالث ب
  :فتوصلت الدراسة الى اآلتي..النفس، والمفكرين والمثقفين

  
االتجاه العام لدى الفئات الثالث هو مع الموقف الذي يرى ان يكون لألطباء  ان •

النفسيين واألخصائيين النفسيين  دور في تحليل ثورات ربيع العرب  من منطلق 
فيما كانت %) 76(غير أن نسبته كانت أقل لدى األطباء النفسيين .اختصاصهم

والمفكرين والمثقفين %) 89(النسبتان متقاربتين لدى أساتذة علم النفس 
وهذا قد يعود الى أن األطباء النفسيين اكثر انشغاال بمهنتهم وأكثر %).90(

ابتعادا عن السياسة فيما األخصائيون النفسيون، السيما المهتمون بعلم النفس 
السياسي واالجتماعي وتحليل الشخصية، اكثر انشغاال بالسياسة وأقرب الى 

 .دون السياسة ميدانهم األولالمفكرين والمثقفين الذين يع
  

تقاربت مواقف الفئات الثالث وبنسب عالية بخصوص أن األحداث التي شهدتها  •
وأنه من اختصاص عالم النفس  الساحة العربية لها أبعاد نفسية وأجتماعية ،

تحليل سيكولوجيا الشعوب عند قيامها بانتفاضات وثورات ، وأن الطبيب 
تحليل ما يجري بموضوعية من منطلقي الطب  عالم النفس قادر على/النفسي

وأن مشاكل السياسية من صميم االهتمامات السيكولوجية  النفسي وعلم النفس،
وهذا يعني أن ثورات ربيع ..ألنها تخص هموم االنسان وانشغاالته اليومية

العرب فيها جانب سيكولوجي وأن على المختصين بالطب النفسي وعلم النفس 
 .تحليل ذلك

 

 
 مصاب هو من العرب الحكام بين ان علىنالك اجماع بين الفئات الثالث ه  •

وأساتذة  وهذا يعني أن األطباء النفسيين..الشخصية في اضطراب او نفسي بخلل
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علم النفس تقع عليهم مسؤولية التشخيص بهدف تجنيب الشعوب كوارث شبيهة 
 .بالتي حصلت فعال السيما في العراق

مقارنة بعلماء النفس والمفكرين )سياسيا(أن األطباء النفسيين أكثر تحفظا  •
والمثقفين، وقد يعزى تفسير حذرهم الى أن الطب النفسي مهنة عزيزة ونادرة 

ومع أن المثقفين  .ومجزية،وأن توجسهم من السلطة أعلى مقارنة باآلخرين
السياسية،اال أنهم يرون عولوا على المختصين بالعلوم النفسية في تفسير أألحداث 

 .انفسهم اكفأ منهم في القضايا السياسية 
 

  اتـــــــــالـتوصيــ

نظرا لوجود اجماع بين األطباء النفسيين والمختصين بعلم النفس والمفكرين  •
والمثقفين على ان بين الحكّام العرب من هو مصاب بخلل نفسي او اضطراب 

فحص نفسي لكل مرشح يتقدم لرئاسة  فأننا نوصي بوجوب اجراء في الشخصية،
 :الدولة أو رئاسة الحكومة يضمن اآلتي

تمتعه بقدرات عقلية عالية، التمكن من قوة ضميره األخالقي،    
، تحمل وطأة االخفاقات والفشلمواجهة الضغوط واألزمات ،

، تحمل المسؤولية، االستقرار االنفعالي والوجدانيالمحافظة على 
االنفتاح الذهني على الى تحديات الحياة، النظرة الواقعية

  .، وسالمته من النزعات العدوانيةاالنسانية
ولتحقيق ذلك ينبغي أن تتولى البرلمانات العربية وضع هذه  

التوصية بصيغة قانونية ملزمة في دساتير بلدانها تحدد ايضا ان 
تكون الجهة التي تقوم بهذا الفحص من أطباء نفسيين ومختصين 

وأن يكونوا مستقلين ) بروفيسور –أستاذ (لنفس بمرتبة بعلم ا
  .سياسيا

  
والمفكرين  ) أطباء وأساتذة( نظرا لوجود شبه اجماع بين األخصائيين النفسيين •

والمثقفين على ان مشاكل السياسة هي من صميم االهتمامات السيكولوجية،وان 
لطبيب النفسي وعالم األحداث التي شهدتها الساحة العربية لها أبعاد نفسية،وأن ا

النفس قادران على تحليل ما يجري بموضوعية من منطلقي الطب النفسي وعلم 
 :النفس،فاننا نوصي باآلتي

ان يكون هنالك مستشاران بدرجة دكتوراه وبمرتبة  -       
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àÚ<gq]æ<�^Â<‹ËßÖ]<á]<

Ø×¬<Œ^ß×Ö<�^Ãeù]<

íéŠËßÖ]<íéÂ^Ûjq÷]æ<

p]‚uúÖ<íé‰^éŠÖ] 
 
 

أستاذ أحدهما طبيب نفسي واآلخر عالم نفس في مكاتب كل من 
برلمان في البلدان العربية ورئاسة الوزراء ورئاسة الرئاسة الدولة 

  .التي تحررت، وأن يكون هؤالء المستشارون مستقلين سياسيا
                
ان تحظى الكتابات التحليلية للمختصين بالعلوم النفسية  -            

بشأن االنتفاضات والثورات العربية باهتمام وسائل االعالم والمواقع 
النفسية بين الناس في القضايا االلكترونية بهدف اشاعة الثقافة 

  .السياسية
                      

هنالك شبه اجماع بين الفئات الثالث على ان من واجب عالم النفس ان يحلل  •
للناس األبعاد النفسية واالجتماعية لألحداث السياسية، وأنه مطلوب أن يسهم 

 ..عوامل التغييراألخصائيون النفسيون في البلدان العربية في توعية المجتمع ب
  

عليه نوصي من يفضل النأى بنفسه عن هذه األحداث ،السيما بين األطباء النفسيين،تغيير     
 .موقفه لصالح شعبه بتحليلها موضوعيا وبما يضمن سالمته الشخصية

  
ان اعتماد هذه التوصيات التي بنيت على دراسة موضوعية تطبيقية يمكن ان تسهم في      
  .مع خالص محبتنا للجميع..ربيعا دائما..تجعل ربيع ثورات العرب ان
  

(*)2%�Mا� Zا�)و �[\Cا ? ] (� ��=��^& �;:_ �)را�ض  �" 

 2012-_�4ان  –�/^a ا����2،"
�ن 

 

��2012-07-04� /رi�0  35-34&�#� آ� P ا�)را;� ? ا�	)داC_دوج (**) 

 "��اm/� ا�	���0 �/	/�م ا����" ! ا�=�دم  ! 

 

Õçe<‹è^ËÖ] î×Â<>íÓf�Ö]<lø‰]†Ú> 
http://www.facebook.com/Arabpsynet 

***  *** 
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www.arabpsynet.com/Documents/DocTurkyApn9YearsAgo.pdf 
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AR AB P S Y N E T  P R I Z E  2 0 1 2  
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www.arabpsynet.com/Prize201/2APNprize201.2pdf 

FFFF    <FFFF< <

…çŞjÖ]<æ<á^ŠÞ÷]<l^éÚçè<ØéÖ�< <
>)�0و�K�ر n�o ا����وي( <

www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm< <

***     ***  

íéŠËßÖ]<Ýç×ÃÖ]<íÓf�Ö<íéÞæ�ÓÖý]<í×�]<ØéÖ�< <

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

***     *** 

íéŠËßÖ]<Ýç×ÃÖ]<íÓf�Ö<êÞæ�ÓÖý]<h^jÓÖ]<ØéÖ� 

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

***     *** 

íÓf�Ö]<l]‚rjŠÚ<ØéÖ� 

www.arabpsynet.com/Documents/DocIndexAr.htm 
***     *** 

í×é‘ù]<l^‰]…‚Ö]æ<p^zù]<ØéÖ� 

www.arabpsynet.com/Archives/OP/IndexPAar.htm 

***     *** 

êe†ÃÖ]<êŠËßÖ]<ÜrÃ¹]<ØéÖ�< <

www.arabpsynet.com/HomePage/DictAr3.htm 

   ...ومستقبـل الشبكة   بعد الحوار الواسع حول واقـع

    االشتراك و الخدمات و خيـارات الدعم المتاحـة

www.arabpsynet.com/Documents/ApnSubscription.pdf 

www.arabpsynet.com/subs.asp 


