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  حـــــول العالــــــمس ــــــــــــالنف مــــــــلـع

  رمزية نعمان، وسناء شطح، ونشأت صبوح: إعداد 

  االكتئاب بروزاك قليل الفائدةدواء : دراسة بريطانية -

 تقدم كبير في عالج داء عصبون الحركة -
ألف أميركي حابوا في العراق  300مشاكل نفسية لدى  -

 وأفغانستان
 "باركنسون" تقدم مفاجئ في عالج الشلل الرعاش  -
دراسة تكشف عن تأثير ضخامة البطن في منتصف العمر على  -

 وخةزيادة احتمال اإلصابة بالعته في سن الشيخ
 العقاقير المخدرة ثاني أسباب الوفايات في أميركا -
ذاكرة عشر حقائق مذهلة عن التدفق البطيء للطاقة قد يضر بال -

 المخ
 األرمل أكثر عرضة للوفاة حزنا عن رحيل زوجته -
 جينة معيبة تسبب توارث الربو -
 حمية بديلة عن أدوية عالج الصرع -
 اأعراضها وتطور األبحاث في عالجه: نوبة الصرع -
 ذكاء يختلف حسب تراتبية الوالدةمعدل ال -
 الخلل العقلي المؤقت حافز ألعمال إبداعية -
 .ثالث أسباب تسرع اإلصابة بألزهايمر -
  ددـــــــــــــــــة العــــــــــــمكتب
  رؤية مصرية عربية: علم النفس السياسي :عنوان الكتاب •

ب استشاري الط -محمد عبد الفتاح المهدي/ دكتور :المؤلف •
  النفسي

  مكتبة األنجلو المصرية :دار النشر •
الكتب هو محاولة لطرق باب جديد من أبواب علم النفس المنسية، ذا ه

ذلك الباب الذي سقط عمدا، أو سهوا، أو قهرا، أو خوفا، من تراثنا العلمي 
، ومن حياتنا اليومية، مما كان له األثر في تدهور مستويات الممارسة 

الجماهير، على حد سواء، مما نراه بأعيننا في  السياسية على مستوى
مجتمعاتنا العربية من إفرازات سلبية، وظواهر لالستبداد والفساد، تؤكد 
كل يوم على ضرورة االهتمام بفهم األبعاد النفسية للسلطة، والجماهير، 

ذلك والمعارضة، والعنف، والتطرف، والفساد، والحوار ، واإلصالح، 
جهدا حقيقيا مخلصا إلعادة تأهيل مجتمعاتنا بشكل علمي الفهم الذي يستتبع 

مدروس، كي تكتسب مناعة تحميها من تفشي األمراض السياسية 
وفي الجزء األول من الكتاب يستعرض المؤلف . النفسيةوواالجتماعية 

  سيكولوجيات المنظومة السياسية، بكل مستوياتها وجوانبها، وذلك لفهم 

  ددـــــــات العـــــــمحتوي
 عزيزي القارئ 

 علم النفس وجائزة نوبل/ قضية حيوية 

 علم النفس حول العامل 

 مكتبة العدد 

 اختبار العدد 

ترمجة وإعداد/ العاطفي -اختبار الذآاء االنفعايل 
 حسان املاحل. د

األزمة الوجودية يف منتصف: علم نفس الكهولة 
 الربوفسور دانييل آينودوز/ احلياة

ترمجة دالل/ عند األطفال التوحد: علم نفس الطفل 
 رضوان 

/التعديل النفسي للمزاج: الطب النفسي السلوآي 
 قدري حفين. د.أ

حممد. د. ا/ ذهان اهلوس االياري/ الطب النفسي 
 أمحد النابلسي

مصطفى. د.أ/ علم النفس والشيخوخة: ملف العدد 
 عشوي

  ارئــــــــــزي القــــــــــــعزي
النفسية، بفروعه، ساعيا لنيل االعتراف في ال يزال اختصاص العلوم 

مؤسساتنا، ولدى مرجعيات القرار في بالدنا، حتى أن االختصاص يغيب 
في مجاالته الرئيسية والمؤسسات األكثر حاجة لخدماته، ويطرح زميلنا 

في هذا العدد، " قضية حيوية" ذه القضية في باب البروفسور قدري حفني ه
علم " علماء النفس على جائزة نوبل من باب  مشيرا إلى حصول اثنين من

  ".النفس االقتصاد

فهي تداوم على " عبر االختصاص" وبما أن المجلة اختارت عنوانها 
ذا العدد مواضيع موزعة في الربط بين فروع االختصاص، حيث يقدم ه

مجاالت سيكولوجية الطفل والمجتمع والكهولة والشيخوخة، إضافة للطب 
  .نفسي السلوكيالنفسي، والطب ال

ويركز ملف العدد على دور علم النفس في مرحلة الشيخوخة 
ذه الفئة العمرية، حيث يصدر هذا العدد متزامنا مع انعقاد وتقديماته له

  .مؤتمر عربي لطب الشيخوخة في إماراة أبو ظبي

وال يسعنا إال تقديم تحياتنا لجهود القائمين على النشاطات الساعية لنيل 
الختصاص، ووضعه في خدمة مجتمعنا العربي المحتاج االعتراف با

ومن . للخدمات النفسية بصورة مكثفة بالنظر لظروفه اإلنسانية الصعبة
والمؤتمرات النفسية العربية ) أبو ظبي( هؤالء القائمين على مؤتمر 

وال يفوتنا توجيه العرفان لجهود الزميل جمال التركي، مؤسس . عموما
م النفسية، التي أصبحت بجهوده صلة الوصل بين الشبكة العربية للعلو
وعلى أمل أن يحظى العدد بقبولك، وأن يستجيب . االختصاصيين العرب

  .لحاجاتك، تفضل عزيزي القارئ بقبول تحياتنا
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. العلمية عن معدل انتشاره إلى زيادة مطردة على مستوى العالم أيضا 
ويتناول المؤلف قضية الخلط الموجود لدى الكثيرين من العلرب المسلمين 

ين الوسواس الخناس، والوسواس القهري، محاوال تصحيح الكثير من ما ب
المفاهيم الخاطئة الشائعة في مجتمعاتنا، وكيفية التفريق بين ما هو من فعل 
الشيطان الرجيم، وما هو اضطراب نفسي له عالج دوائي، او معرفي 
سلوكي، خاصة أن كال من المعنى اللغوي، والمعنى الديني للوسوسة 

مشتهر بالشكل الذي يجعل الكثيرين من علماء الدين، ومن معروف و
الناس العاديين يخلطون بين األمرين، ويمتاز الكتاب فضال عن كونه الول 
في مجاله في المكتبة العربية، بطريقة عرض مبسطة تجعله مشوقا لكل 

  .من القارئ العادي والمتخصص على السواء

تمام ببيان إسهام ويحرص المؤلف في اكثر من موضع على االه
عن " طب نفسية" الباحثين العرب المعاصرين الذين قاموا بدراسات علمية 

اضطراب الوسواس القهري والنتائج التي توصلوا إليها في أربع دول 
كما يبرز إسهامات . مصر والكويت والسعودية والبحرين: عربية هي

ي به أحد اليوم في وأفكار علماء العرب القدامى، مبينا تأثيرها الذي ال يدر
  .توجهات العلم الحديث

  الحرب النفسية في العراق :عنوان الكتاب •

  محمد أحمد النابلسي :المؤلف •

  لبنان/ مركز الدراسات النفسية  :الناشر •

  الصحافي أنس األموي :عرض  •
وعرضه للجوانب " صدام حسين" و" بوش" في تحليله لشخصيات 

في الحرب  األميركية على العراق، االعالمية والشائعات والنكات الموظفة 
ويطرح الدكتور محمد أحمد النابلسي في كتابه الصادر في مايو من العام 

، وبعد أسبوعين على إعالن بوش نهاية حرب العراق، تحت عنوان 2003
السؤال اللغز، والكثر غموضا، المتعلق بكيفية " الحرب النفسية في العراق" 

ه الصورة المذهلة؟  وهو سؤال يستتبع قائمة تحقيق االنتشار األميركي بهذ
كيف انهارت الدفاعات العراقية بهذه الصورة : من األسئلة الملغزة مثل

المأسوية؟ وهو مصير القيادة العراقية؟ وهل استقرت أميركا في العراق، 
أم انها تورطت فيه؟ وهل يمكن لمقاومة عراقية أن تنتظم في مواجهة 

ال عما إذا كان نموذج حرب العراق كافيا لنصرة األميركيين؟ وأخيرا، سؤ
نظرية الحرب االستباقية، أم أنه يدحضها على الرغم من االنتصار الذي 

هل ستستمر : حققته أميركا في هذه الحرب؟ وهي أسئلة تستتبع السؤال
  .أميركا في حروبها االستباقية، ام تنغمس في ورطة عراقية غير متوقعة

  ددــــــــــــــــــالع ارــــــــــــــاختب
  العاطفي/ اختبار الذكاء االنفعالي 

Emotional Intelligence Test, EIT (EQ) 

  إعداد وترجمة الدكتور حسان المالح

  دمشق  -استشاري الطب النفسي

 AEUأستاذ محاضر في الجامعة العربية األوروبية 
Dirctor@haytnafs.com 

  )العاطفي( مقدمة حول الذكاء االنفعالي 

مما ال شك فيه أن الذكاء العام التقليدي، والذي تقيسه اختبارات الذكاء 
المعروفة، هام وضروري في الحياة الشخصية والدراسية والنجاح المهني، 

  .ولكن الذكاء االنفعالي هام أيضا وضروري مثل الذكاء العام

  

أما الجـزء الثـاني،   . اتها وانحرافاتها وإمكانات إصالحهاطبيعتها ودينامي 
فيورد نماذج تطبيقية لبعض المشكالت والمعضالت ذات الجذور السياسية 
في المجتمع المصري ، على وجه الخصوص، وفي المجتمع العربي على 

وأخيرا نرجو أن يكون هذا الكتاب لبنة فـي اإلصـالح   ... وجه العموم، 
  .الذي ننشده ألنفسنا ولغيرناالسياسي والحياتي 

  سيكولوجية الدين والتدين :عنوان الكتاب •

تاريخ الصدور  -الدكتور محمد عبد الفتاح المهدي :المؤلف •
  م 2002

  االسكندرية -البيطاش سنتر للنشر والتوزيع :دار النشر •
يناقش الكتاب، بأسلوب علمي مفهوم الدين كوجي إلهي، واستقباله في 

، والتعامل معه على أساس ذلك االستقبال ثم يتطرق إلى  الثقافات المختلفة
السلوك التديني، وهو سلوك بشري له دوافعه ومحدداته، ولذلك تتعدد 
صوره، بحيث نرى تباينا في الخبرات الدينية، بعضها مكتمل، وبعضها 
ناقص، وبعضها تشوبه توجهات مرضية، ومن االنجازات المهمة 

المؤلف وضع تصنيفا ألنواع التدين، موضحا واألصلية في هذا الكتاب أن 
خصائص كل نوع، ثم وضع معايير واضحة للتفرقة بين السلوك التديني 

  .الصحي والسلوك المرضي

وهو يوضح أثر الخبرة الدينية على السلوك االنساني، وأهمية ذلك 
األثر في حياة البشر، في صحتهم ومرضهم، وهذا يساعد المربين 

  .ديم المساعدة لقاصديهم، بشكل أفضلوالمعالجين على تق

ومن األشياء الهامة في هذا الكتاب أنه أعطى نماذج لبعض 
االختبارات النفسية المقننة التي تسهل على الباحثين تقييم السلوك التديني 

  .في أعمالهم البحثية، أو في المجاالت العالجية

وأن  وهو يحوي في ثناياه دعوة لنبذ التعصب الديني والعنصرية،
يكون الدين عامل بناء وإسعاد للبشرية، كما أراده اهللا، وكما بلغه األنبياء 

  .والرسل عليهم جميعا صلوات اهللا وسالمه

  النفس والجنس والجريمة :عنوان الكتاب •

  خليل فاضل. د :المؤلف •

  تصميم الغالف، عمر مصطفى 2007 :الطبعة األولى •
لجريمة، وارتباط الجنس الكتاب يتحدث عن العالقة بين النفس واذا ه

  :بهما في بعض الحاالت ينقسم إال ثالث فصول

في فصله األول يلمس العالقة بين النفس والجريمة، ويمر بالجنس 
وفي الفصل الثاني تكون العالقة الثالثية بين النفس والجنس . عابرا

أما الفصل . األوضح في جرائمها وأحداثها) عنوان الكتاب( والجريمة 
فهناك ربط بين النفس والجريمة والجنس، وبين النفس والجنس الثالث، 

  .فقط دون الجريمة

يحاول الكتاب الرصد، التحليل، الفهم، التأمل، ويترك للقارئ مساحات 
  .كبيرة لمتابعة البحث وللتأمل

  0الوسواس القهري من منظور عربي إسالمي :عنوان الكتاب •

  أبو هندي. د.أ :المؤلف •

  الكويت - طني للثقافة والفنون واآلدابالمجلس الو :الناشر •
) بهذا الشكل والمضمون( هذا الكتاب هو أول كتاب في اللغة العربية 

عن اضطراب الوسواس القهري، الذي تشير أقل التقديرات إلى أنه يصيب 
ما ال يقل عن ستة ماليين إنسان عربي، حيث انه يصيب واحد من كل 

  وتشير متابعة الدراسات . ضاخمسين من البشر على مستوى العالم أي
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في . ينخفض عندما يتوافر لديهم الشعور بأن لهم حياة، حياتهم الخاصة بهم
ان كون . الواقع، من الضروري أن نشعر بمكاننا قبل أن نتركه لآلخرين

أنفسنا ببساطة هو أن نكون بكل مزايانا، وعيوبنا، ومواهبنا، وإعاقاتنا، 
  .ب في آنوبتاريخنا وبأهلنا، ان نكون كإبداع فني، إبداع بسيط وصع

، فذلك لإلشارة إلى الجهود "ببساطة" إذا كنت مصرة على كلمة 
المضنية التي يجبر المتعالجون أنفسهم على بذلها، ليحاولوا اكتساب 
مواهب معلميهم، أو أقرانهم، الذين يعجبون بهم، ويحسدونهم بشكل خفي، 

لى، بعض منهم يتألق نتيجة تبنيه أسلوب األشخاص الذين يعتبرهم مثال أع
بينما يمحى بعض آخر لعدم جرأته على تبني مواقف خاصة، خوفا من أن 

لكن في كلتا الحالتين فهم جميعا، . يخالف الصورة المثالية المكونة لديه
يعانون خفية من البقاء، ولو جزئيا، غير قادرين على إدراك ما يفكرون 

ن النفسي، إن افتتانهم بغنى اآلخري. به، ما يشعرون به، أو ما يختبرونه
إال أن . يمنعهم من إدراك غناهم الشخصي، او اإليمان بقيمتهم الخاصة

أحدا ال يستطيع أن يفكر، او يشعر مثلهم، حيث انهم الوحيدون القادرون 
وهكذا فإن عدم معرفتهم بغناهم تجعلهم غير . أن يشعروا بأنهم هم أنفسهم

  .علمهمقادرين على نقله، ويحرمون اآلخرين منه أيضا من دون 

يتحمل المتعالجون هذه الحالة، بمعاناة اكثر، أو أقل ، حتى ظهور 
على الرغم من أن هذه األزمة تظهر في أعمار مختلفة، . أزمة وجودية

( غال أني أسميها أزمة منتصف الحياة، باستعارة مصطلح إليوت ياكوبس 
1965 (Eliott Jaques  .اص وما حملني على تسميتها بهذا االسم، هم أشخ

في الواقع، ال يتوجب حساب في ما . شعروا بهذه األزمة في عمر متقدم
إذا كان وسط الحياة يقع على بعد متساو بين بدايتها ونهايتها بمعايير 

  .رياضية، حيث أن كل فرد يقيم الوقت الذي يمر بطريقة شخصية

وعندما يتجاوز هؤالء المتعالجون .  وذلك بحسب درجة شعوره بالحياة
زمة، فإن نسمة جديدة تنعشهم مهما كان عمرهم، يبدون وكأن لديهم هذه األ

  .مجددا كل طاقتهم الحيوية

وع ذلك فغن . وفي أغلب الحيان، يحتفظ المتعالجون بمعاناتهم سرا 
البعض منهم بتعبيرهم لي عنها، خالل تحليلهم النفسي، يبدءون بتمثل 

م بحاجة لتحليل نفسي إنه. أزمتهم، ويكتسبون الجرأة ليكونوا هم انفسهم
طويل األمد، ألنهم غالبا ما يستجيبون بطريقة مدهشة عندما يبدأون 
باكتشاف المعنى الحقيقي ألفكارهم، فبدل أن يفرحوا به، فهم يهملونه 

ويمكن أن نقول بأنه ليس . ويبدون وكأنهم يتمسكون بأفكارهم وآرائهم
إنهم يتخلون عن الطفل لديهم الثقة بأن أفكارهم يمكن أن تتطور، باختصار 

فبحسب : إن رد الفعل بالفشل مرتبط بصعوبات ال واعية. بعد إنجابه
المتعالجين، يمكن أن تكون الرغبة، الخوف من الوحدة، او إعادة فتح 
جرح نرجسي، دون أن يلغي وجد أحدها وجود اآلخر، على سبيل المثال، 

هم الوعي الكافي عندما يسيطر الحسد، فإنهم يعتقدون، دون ان يكون لدي
بأن أفكارهم الخاصة أقل إذهاال من تلك التي يحسدون وجودها لدى 

  اآلخرين، لماذا أتعذب من أجل أفكار ال ترفع من قيمتي كما أريد؟ 

بوجود القلق فغن الوحدة تسيطر، ويخشى المتعالجون أن تنتقد 
طريقة أفكارهم، او حتى أن يقلل من قيمتها، من قبل هؤالء الذين يفكرون ب

مختلفة، وأن يخاطروا بأن يهملوا، او أن يوضعوا جانبا، بسبب طريقتهم 
 عندئذ يترددون في أن يكونوا هم أنفسهم، وأن يعوا أفكارهم،. في التفكير

وأن يؤكدوا ذواتهم، هذا يشبه قليال الشعور بالفراغ الذي ينتاب الجميع عند 
بدال من المخاطرة، فإنهم يستطيعون العودة . الغطس ألول مرة في المسبح
يتألقون بإظهار ما يمكن أن يكون أكثر قبوال : إلى وسائلهم الدفاعية القديمة

  .ستمر معاناتهمبشكل فني، او أنهم ينزوون على أنفسهم وبالتالي ت

  

ويمكننا القول إن الذكاء االنفعالي هو شرط مسبق لتطوير وتحقيق 
وببساطة نحتاج للتعرف على انفعاالتنا، وعلى . قدراتنا العقلية المتنوعة

إعطاء مشاعرنا وحاجاتنا الداخلية الوصف المناسب والتسمية المالئمة، 
اسب مع حاجات ومشاعر ومما يفيدنا في تحقيق أهدافنا الحياتية، بما يتن

كما نحتاج إلى تنمية المهارات الالزمة للوصول إلى . اآلخرين من حولنا
طرق مناسبة لتحقيق أهدافنا وحاجاتنا المتنوعة، من خالل تهدئة انفعاالتنا 

  .الخاصة، وصوال إلى ارتياحنا الداخلي

 وبعد كل ذلك، نحتاج إلى تنشيط أنفسنا، وتحريك كل قدراتنا الداخلية،
ومن ثم التوجه . مثل الطاقة الداخلية، الجهد، االنضباط، المثابرة، المرونة

نحو المصادر الخارجية المتوافرة حولنا، ومنها بناء شبكة عالقات 
اجتماعية فعالة من خالل التفاهم والحوار الناجح مع اآلخر، وتفهم حاجاته، 

دود المناسبة بين والقدرة على التعاطف معه، وقراءة انفعاالته، وتحديد الح
  .الذات واآلخر

  ةــــــــــــس الكهولـــــــــــم نفـــــــعل
دانييل /  الباب الضيق: الوجودية في منتصف الحياة األزمة 

  كينودوز

  سليمان كاسوحة -مي صقور: ترجمة

Summary for certain analysands , their mid-life crisis is 
relation with their feeling of identity. They need to perceive their 
existence, to situate it in the universe and construct a good 
relation with their internal objects. The author has observed that 
these patients succeed in resolving their crisis the moment they 
discover that it is enough to be  “ simply themselves”. An 
analysand’s metaphor expresses this taking stock: “ in order to 
communicate with myself and with the universe, I must go 
through a doorway that has my shape exactly and that can let 
no-one through but myself. Henceforth, it is of no importance 
whether this doorway is different from what she would have 
wished it to be. It is no longer the doorway that counts but what 
it provides access to Keywords: Mid-life crisis, feeling of identity. 
Representation of time, Perception of time, Integration of 
memories. The child in the adult. 

  الوجوديـــــــــــة في منتصـــــــــف الحيـــــــــــاة األزمــــــــة 
تتجلى أزمة منتصف الحياة في أشكال عدة، وذلك بحسب المتعالج، 
فهي تظهر عادة عندما يدرك أحدهم في آن واحد أن ليس لديه إال حياة 

  .حياها، وأن نهاية هذه الحياة تقترب بشكل حتميواحدة ي

في مثل هذه الظروف يمكن أن يشعر المتعالج برغبة ال تقاوم بالبدء 
بحياة جديدة، لكن هذه الفرصة الثانية تحمل مخاطر التسبب بخيبة أمل 

في الواقع يبدو أن هذه الحياة الثانية حقا مخيبة، إلى جانب . مؤلمة
  .صى التي يمكن أن يتوقعها المتعالجاالحتماالت التي ال تح

أريد ان أعالج موضوع أزمة منتصف الحياة من احد جوانبه، والذي 
نادرا ما تم توضيحه في الواقع لقد الحظت، لدى بعض المتعالجين 

هل ما أحياه حي . بالتحليل النفسي، ارتباط هذه األزمة بشعورهم بهويتهم
أن أصبح كبيرا ألحيا،  حقا حياة؟ حياتي أنا؟ في ما مضى انتظرت

انتظرت أن أنهي دراساتي، ثم أن اجد عمال مناسبا، ثم أن أؤسس عائلة، 
إلى متى سأنتظر أن أصبح كبيرا؟ أأنتظر دائما يوم غد كي أحيا؟ في .. ثم 

يوم من األيام سأكون ميتا دون أن أشعر بأني قد عشت حياتي لقد الحظت 
تهم الوجودية في منتصف الحياة بأن هؤالء المتعالجين يتوصلون لحل أزم

عندما يكتشفون بأنهم، لكي يشعروا ثانية بقيمتهم وبقيمة حياتهم، يكفيهم أن 
 إن القلق بوجوب مغادرتهم هذه الحياة . هم أنفسهم" ببساطة" يكونوا 
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وأن التكديرة ال تستمر إال لفترة محدودة محددة سلفا، وأن تلك " تكديرة
، فقد كان صاحبنا الفترة توشك أن تنتهي، أما في ليالي التشاؤم والكدر

بجوار رفيق شديد التشاؤم يؤكد له مستندا " العمل " يجلس مصادفة أثناء 
إلى واقع يحفل بها تاريخ النازية والفاشية أنه ال نهاية للتعذيب، إال حين 
يقرر النظام الفاشي الحاكم التخلص منا بالقتل، وأن ذلك القتل الجماعي 

الرصاص على سجين حاول  ليس بالمهمة الصعبة، فما أيسر إطالق
  .التمرد، أو الهرب

  سيـــــــــالنف بـــــــــــــالط

/  االضطراب المزاجي ثنائي القطب/  الهوس االنهياري  ذهان 
  محمد احمد النابلسي. د.أ

  لمحة تاريخية
. إن مرض الهوس االنهياري هو مرض معروف منذ أقدم العصور

ا وصفه األطباء اإلغريق، فقد وصفه األطباء المصريون القدماء، كم
بطريقة جد موضوعية وبهذا فغن الهوس واالنهيار هما أقدم األمراض 

فهذا المرض يمتاز بدرامية مظاهره . النفسية المعروفة في تاريخ البشرية
  .التي تلفت إليه االنتباه حتى من قبل غير األطباء

ومع بداية القرن السادس عشر، نالحظ أن وصف حاالت الهوس 
نهيار كثيرا ما كانت تتداخل مع الفلسفة والدين، األمر الذي شتت واال

ولكن ذلك لم يحل دون كالم االنكليزي . الجدل العيادي لهذا المرض
WILLIS  وأما في فرنسا . عن تعاقب موجات الهوس والكآبة 1675عام

المرض بالجنون الدائري، كما وصفه  1851عام  FARLETفقد وصف 
BAILLARGER )1854(  بالجنون ذو الشكلين، وقد أكدNAGNAN 

احتمال توالي حالة االضطراب الهوس، وحالة االنهيار، لدى  )1890(
  .المريض نفسه

ولكن النظرة الجامعة، القائلة بعودة مظاهر كل من الهوس واالنهيار 
. إلى منشأ مرض واحد، هي نظرية يعود فضلها إلى المدرسة األلمانية

قد أشار إلى ذوبان الحالتين على الصعيد  KNAEPELINوكان العالم 
وذلك في الطبعة السادسة من ( العيادي ومركزهما في المريض الواحد 

إلى ) في الطبعة السابعة من الكتابة( وقد أشار العالم نفسه ) 1899كتابه 
وفي حينها أثارت هذه ) مزيج من الهوس واالنهيار( الحاالت المزيجة 

قشات، بحيث انقسم العلماء الفرنسيون إلى قسمين، اإلشارة العديد من المنا
 ,Deny, Serieux )واحد يؤدي طروحات كرابلن، ويمثله العلماء  

Capzas)  أما القسم اآلخر، فقد تلقى هذه الطروحات بحذر( Rezis, 
Ballet, Chaslin)  . وفي وقتنا الحاضر، لم يعد هنالك معارضون لهذه

ى ذلك من تسمية المرض بذهان الهوس النظرية الجامعة، وليس أدل عل
  .االنهياري

إال أن تصنيف هذه الحاالت، وتوزيعها إلى أشكال عيادية خاصة، 
فقد دلت الدراسات العيادية، والوراثية ، إلى . القت الكثير من الصعوبات

وجود أنماط عديدة  للمرض، مميزة من حيث طريقة انتقالها الوراثي، كما 
إلى  )Leonard )1959وهذا ما دفع بـ . هامن حيث إمكانيات تطور

  :اقتراح التصنيف التالي

ويتميز بتعاقب ظهور نوبات  )Bipolaine( الذهان ثنائي القطب   - أ
  . الهوس واالنهيار لدى المريض ذاته

 ويتميز بظهور نوع واحد من هذه النوبات: الذهان وحيد القطب  - ب

وجود دلت إلى  Wimokulو   mendlewiceولكن أبحاث كل من  
  .فروع عديدة لكل شكل من هذين الشكلين

  لــــــــــــــــس الطفـــــــــــــم نفـــــــعل 
  ...الــــــــــــــــد األطفــــــــــعن دـــــــــــالتوح 

 T. Saias & A. Guédeney ما هو الجديد في مجال التشخيص والرعاية؟

  دالل رضوان: ترجمة

ا في السنوات األخيرة في ما يتعلق غيرت األمور كثير: الخالصة
بالمعرفة في مجال التوحد، إذ أننا أصبحنا نعرف أكثر حول أشكال 
اضطرابات النمو الشاملة، وتأثيراتها، وأعراضها، وإمكانية تشخيصها 
بشكل مبكر منذ الشهر الثامن عشر، وكذلك االضطرابات العصبية 

  .بكروالجينية المرافقة لها، وأهمية عالجها بشكل م

كالفيديو على سبيل  - وقد أثبتت استخدام وسائل االتصال الحديثة
فائدته في تحسين وسائل التشخيص والرعاية والتأهيل، كما سمح  -المثال

البحث العلمي بالتفكير بالرعاية والتأهيل، بعيدا عن االنقسام بين االتجاهين 
عبا، وال تزال التربوي والنفسي الدينامي، إال أن التنبؤ بالمرض مازال ص

 .فعالية العالج ضعيفة بشكل عام أيضا

ال يهدف هذا العمل إلى البحث في أدبيات اضطرابات النمو الشاملة بشكل 
عام، وال بالتوحد بشكل خاص، وإنما يهدف إلى اإلشارة إلى العناصر الجديدة 
، والهامة بالنسبة للمتخصصين والباحثين حول النقاط المختلفة التي ذكرت سابقا

  .في ما يتعلق باألطفال حتى سن الثالثة من العمر

التوحد، اضطرابات النمو الشاملة، التشخيص،: آلمات أساسية 
  .التقييم، التعلق، العالج

في السنوات العشر األخيرة، تغيرت األمور بشكل كبير في ما يخص 
المعرفة في مجال التوحد بالنسبة لالختصاصيين، وعلى الرغم من كونه ال 

ال بحاجة إلى المزيد من الشرح، إال أننا أصبحنا نعرف أكثر من يز
إال أنه البد من التذكير . تأثيراته وأعراضه، وإمكانية تشخيصه بشكل مبكر

  .بصعوبة التنبؤ به، وبان فعالية العالج ال تزال ضعيفة بشكل عام

  جالتعديل النفسي للمزا/ يـــــــــــي السلوآــــــــــب النفســـــالط 
 kadrymh@yahoo.com/ قدري حفني . د

كثيرا ما تنتابنا الدهشة حين نلحظ على أنفسنا، أو على غيرنا، تبدال 
في موقفهم االنفعالي مما يدور حولهم من أحداث، دون أن يطرأ على تلك 

لتشاؤم إلى سعادة األحداث تغير موضوعي حاسم يبرر االنتقال من تعاسة ا
وقد يزيد اندهاشنا إذا ما كنا بصدد سلوك جماعي جماهيري، حين . التفاؤل

تنتقل مشاعر وتصرفات الجماهير من حال إلى حال، دون أن يحدث على 
  .أرض الواقع ما يبرر هذا التغير، وبهذه الدرجة

وال ينفي ذلك بطبيعة الحال أن منا من يظل ملتزما بحالته االنفعالية، 
تشاؤما، أو تفاؤال، بصرف النظر عما يحدث من تغيرات من حوله، تبرر ذلك 
التفاؤل، او ذلك التشاؤم، بحيث أن النظرة إلى الحدث نفسه قد تبلغ غاية 

  .التشاؤم عند فرد معين، في حين أنها مدعاة التفاؤل ال حد له عند غيره

ي وأذكر في هذا الصدد خبرة قديمة عشتها في معسكر تعذيب أور
كنا في معسكر التعذيب، شأن بقية البشر، منا من هم . ليمان، أبو زعبل

أذكر واحدا من . أقرب إلى التفاؤل، ومنا من هم أقرب إلى التشاؤم
كان فنانا مرهفا، . الزمالء الذين كانوا يعملون قبل االعتقال بمهنة التعليم

الغمة ال بد  أميل للتفاؤل لكنه يبحث عمن يؤكد له صحة تفاؤله وتوقعه بأن
منتهية، وكنت أراه أياما يستلقي إلى جواري بعد إغالق أبواب العنبر 
مرتاحا، هادئا، أقرب للسكينة والتفاؤل، وفي ليال أخرى أراه حزينا مكتئبا 
" متشائما، واتضح لي أنه في ليالي تفاؤله وسكينته يكون قد التقى أثناء 

" ما يطلق عليه بلغة السجون  بزميل متفائل نقل إليه ما نمر به هو" العمل
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نظرة  ةنفس الشخصية، وغيرها من النظريات التي تنظر الشيخوخ
نمطية قائمة على التعميم، مما أدى إلى معاملة المسنين كأنهم فئة واحدة 

  .وتحديد سن التقاعد بناء على ذلك بسن الستين، أو ما يعادل ذلك

والمالحظ في الواقع هو عكس هذه النظرة النمطية، إذ يتباين  
. قدراتهم الجسمية والروحية والعقلية والوجدانية تباينا كبيرا المسنون في

ونالحظ أيضا أن كثيرا من قادة السياسة، ورجال األعمال، وأصحاب 
المهن الحرة الناجحين، هم من المسنين الذين بلغوا سن التقاعد الرسمي 

  .الذي تعترف به األمم المتحدة

التأكيد على ضرورة على ) الالنمطية(تستند هذه النظرة الجديدة 
في معاملة كبار السن في مجاالت عدة، " الفروق الفردية" اعتماد مبدأ 

وخاصة في إدارة الموارد البشرية، حيث أن هناك حاجة ماسة لتوظيف 
. المسننين في كثير من البلدان التي ارتفعت فيها نسبة الشيخوخة كثيرا 

لمناسبة لقدراتهم وال ينبغي أن يقتصر توظيب المسنين في الوظائف ا
الجسمية والعقلية والوجدانية على البلدان التي ارتفعت فيها نسبة 
الشيخوخة، كما هو الحال في معظم البلدان المتقدمة صناعيا، بل ينبغي أن 
يكون األمر كذلك في دول الخليج، حيث هناك حاجة ماسة لكل األيدي 

  العاملة، وخاصة المتعلمة والماهرة منها 

اية، تشير إلى تصنيف الجمعية األميركية للطب النفسي وفي النه 
المتعلق بهذا المرض، فهذا التصنيف ال يأخذ بعين االعتبار األساس 
العضوي المفترض لألمراض النفسية، وعليه أتى هذا التصنيف ليدرج هذا 
المرض في قائمة االضطرابات المزاجية، وليقسمه بناء على حدة المظاهر 

ن االعتماد على داخلية المنشأة ، أو خارجيته، كما المرضية، عوضا ع
 تفعل بحمل المدارس األخرى، بما في ذلك التصنيف الدولي لألمراض

  .النفسية

  ددـــــــــــــــــف العــــــــــــــــمل
  علم النفس والشيخوهة نحو نظرة ال نمطية

  مصطفى مولود عشوي. د. أ: إعداد

  عادنجامعة الملك فهد للبترول والم

  ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما لم يطرق بما فيه الكفاية، وهو 
موضوع مراحل الشخصية، وخاصة مرحلة الشيخوخة، من خالل نظرة 
جديدة تقوم على الالنمطية بدال من النمطية السائدة في معظم نظريات علم
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