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التي تعـزو االنحراف واجلـرمية الـى إغراءات
شـيطـانيـة أو استحـواذ جـني أو عفـريت علـى
عـقل األنـــــســـــــان وروحه.واخلـــطــيــــــر يف هــــــذا
الـتفــسـيــــرالغـيـبــي أنه ال يعــــد الفـــرد اجملـــرم
مــســؤوالً عـن جــرميـته.االمــر الــذي أدى الــى

ظهور تفسيرات جديدة أطلق عليها
Naturalisticالـــتفــــســيــــــرات الـــطــبـــيعــيــــــة(
ـــــــــــــالـــــــضـــــــــــــد مـــــن Explanation)وقـفـــــت ب
الـتفــسيــرات الـغيـبيــة.وسخــرت مـن أن يكــون
لألرواح الـشـريـرة والـشيــاطني أي دور يف دفع
الفــــرد نحــــو ارتـكــــاب اجلــــرميــــة.وقــــالـت بــــأن
األفكـــار واألحـــداث املـــوضـــوعـيـــة والـعالقـــات
القــائمــة يف الــواقع الــذي يـعيــشه الفــرد.هي

املسؤولة عن ذلك. 
Clast )وبظهــور )علم اجلـرميـة الكالسـيكي
 sical Criminologyجــرى حتــول بـشــأن
فهم الـطـبيعــة البـشـريــة.بتــوكيــده علــى أنهـا
ـــــــــة و ـــــــــاز بـــــصـفــــتــــني هــــمـــــــــا:الـعـقـالنــــي متــــت
الـذكـاء.متكنـان الفـرد من اتخـاذ قـراراته ومـا
يقوم به مـن أفعال.وانه يعـمل وفقاً ملـصاحله
وليـس اسيـراً لقـوى غيبـية أو طـبيعيـة.وعليه
صـــــــار اإلطـــــــار املـــــــرجـعــي يـعـــــــزو اجلـــــــرميـــــــة
واألنحــراف الــى األنـســان نفـسـه وليـس الــى

غيره،فكان أن ظهر القانون اجلنائي.
وبيـنما أسـس علم اجلرميـة الكالسيـكي فكره
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ـــــــنـــــــــــــــــــــوم يـــعـــــــــــــــــــــد املـــــــــــــــشـــــــي يف اثـــــــنـــــــــــــــــــــاء ال
)الـــــنـــــــــــومــــــــشـــــــــــة( Somnambulismأحـــــــــــــــد
اإلضـطــرابــات الـشــائعــة املــرتـبـطــة بــالـنــوم.وهــو
يـنـتــشـــر عـنـــد االطفـــال بــشـكل خـــاص.إذ تــشـيـــر
اإلحصـائيات ان نسبة )10 %(30–من األطفال
حتـدث لهم نوبة نوم واحـدة على األقل.وأن نسبة
)1 %(5–مـنهـم حتــدث لـــديهـم نــوبــات مـتكــررة
ذات آثـار سلبيـة.وميكن لهـذه النـوبات أن تـبدأ يف
أي عمــر بعـــد سن املــشي.والسـيمـــا يف عمــر )4–
8(سـنــــوات.أمّــــا أكـثــــر احلــــاالت فـتـتـــضح يف سـن
)12(سنـة.ويتـوزع إنـتشـار هـذا االضطـراب بـشكل
مـتـــشـــــابه بـني الــــذكــــور واإلنــــاث.وهـــــو يعــــد مـن
اإلضــطـــرابـــات احلـمـيـــدة عــــادة،يخــتفـي يف سـن

املراهقة يف حدود سن)15(سنة.
ويف الـعــــــادة ال يــتــــــرافـق هــــــذا اإلضــــطــــــراب مـع
إضـطـــرابـــات نفــسـيـــة أُخـــرى،وهـــو يـتـنـــاقــص مع
الـعمــر ويـختـفي.إالّ ان نــسبـــة من هــذه احلــاالت
تــسـتـمــر الــى مـــرحلــة الــرشــد والــشـبـــاب أو انهــا
تختفي ثم تعود مـرة اخرى.وتستمـر عدة سنوات
بـني إشتـداد وخفـوت.ونـسبـة حـدوث نـوبـة واحـدة
ــــــد ــــــوم عـــن ــــــاء الـــن ــــــى االقـل مـــن املـــــشـــي أثـــن عـل
الكبـار،وعنـدهـا ميكـن ان تتـرافـق مع إضطـرابـات

القلق أو اإلكتئاب أو إضطرابات الشخصية.
ماذا يحدث اثناء النومشة؟

حتـدث هـذه النـوبـة خالل الـثلث األول مـن الليل
يف مــرحلــة النــوم العـميق،حـيث يـصحـو املـريـض
جـــزئـيـــاً ويقـــوم بـبعـض الـتـصـــرفـــات واحلـــركـــات
واملـشي.ومـنهم من يـذهب الـى احلمـام للتـبول أو
ينـزل علـى السلـم أو يذهـب الى املـطبخ ويـأكل.او
يـفتح خـزانــة املالبـس،وميكـن له أن يخـرج خـارج
املنــزل.ويف حــاالت نــادرة ميكـن ان يقــوم بــاعمــال
مـعقــــدة مــثل إســتعـمــــال أحـــــد االجهــــزة أو فــتح
ـــــاملفــتـــــاح،ويف حـــــاالت أخـــــرى ميـكــن أن القـفل ب
يــتـــصـــــرف بــــشــكل مـــــؤذ وعــنــيف،كــمـــــا ميـكــن أن
ــــــسـقـــــــــوط والــكـــــــــدمـــــــــات يـــتـعـــــــــرض لـألذى وال
واجلـروح.وليـس صحيحـاً ابـداً أن املـريـض ميكن
أن ميـشي يف أمـاكـن خطـرة دون اصـابـة.واملــريض
عنـدما ميـشي أثناء الـنوم ال يسـتجيب لكالم من
حـوله وال يتحـدث إال نادراً ويكـون حديـثه خافـتاً
ومحـدوداً وليس مـسترسالً.كـما أن إنتبـاهه يكون
نـاقصـاً وقد يـستجـيب لكالم مـن حولـه بأن يـعود
الـى سـريـره ويتـابع نـومه.وعنـدهــا تنتـهي النـوبـة
التي تستغـرق عادة ما بني عـدة دقائق الى نصف
ســاعــة.ويـصـعب عــادة إيقــاظ املــريــض من نــوبــة
املشي أثناء النوم،وقد تنتهي النوبة باإلستيقاظ
بعـد عـدة دقـائق مـن إختالط الـوعـي وإضطـراب
يف إدراك الزمان واملكان،ثم يصحو املريض متاماً
وهــو ال يتـذكـر عـادة مـا جـرى.وقــد يتـذكـر بـعض
األمــــــور الـعــــــامــــــة ولـكــن ال ميـكــن أن يــتــــــذكــــــر

التفاصيل.
اجلذور واألسباب
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أصبح من املـؤكـد أن للبـث الفضـائي تـأثيـره الفـاعل واملبـاشـر
والـسريع نـسبيـاً يف عملـية اكتـساب قيـم ومفاهـيم اجتمـاعية
ــــــدة،يف عــمــــــوم اجملــتــمـعــــــات ــــــة جــــــدي ــــــة وفـكــــــري وثـقــــــافــي
البـشـريــة،املتقـدمــة منهــا والنــاميــة،وبضـمنهــا العـراق.وقـد
أمـسى مـن املستحـيل جتاهل هـذه الثـورة التكـنولـوجيـة،التي
صــار التعــامل معهــا يتـطلـب وعيـاً واسـتيعـابـاً ذكـيني،كــونهـا
متـثل حقيـقة عـصريـة ال تقبل اإلنكـار أو التهـرب.إال أن البث
الفــضــــائـي بــــالــــرغـم مــن كل مــــا يــــوفــــره مـن أسـبــــاب املــتعــــة
والتـشــويق،فــإنه ينـطــوي علــى مقــدار غيـر يــسيــر من خـطـر
تــسمـيه بعــض األدبيــات بـ))الغــزو الـثقــايف(( املـتمـثل بغـسل
أدمغـة الـشعـوب،وإعـادة صبهــا ضمن هـويـة ثقـافيـة )عـومليـة(
محدودة اآلفـاق،غرائـزية التـوجه،استهالكيـة النزعـة.وبعيداً
ــــــة ــــــة ذات األســـــس الــتـحلـــيلــي عــن هــــــذه األطــــــر الــنـــظــــــري
املتعمقـة،ارتاينـا التوجه مـيدانيـاً،وبشكل مبـاشر،نحـو بعض
الفئات اجملتمعيـة املعنية مباشرة بـالتعامل اليومي مع البث
الفـضــائـي،للـتعــرف علــى تقـييـمهــا الفكــري والقـيمـي لهــذه
الظـاهرة،ومـاهي عناصـر التباعـد والتقارب بـني جيلي اآلباء
واألبنـاء من هـذه القـضيـة.وقــد شمل هـذا االستـطالع عـينـة
عـشـــوائيـــة من عــوائل مـــدينــة بغـــداد ممن ميـتلكــون أجهــزة
الــستاليـت يف بيــوتهم،تـضمـنت آبـاءاً وأمهــات وأبنــاءاً وبنـاتـاً
يـنـتـمــــون الــــى هــــذه العــــوائل،مــن مخــتلـف املهـن واألعـمــــار
واملسـتويـات التـعليمـية ومـناطـق السكـن.وقد جـاءت النتـائج

على النحو اآلتي:  
* مــا هـــو تقـيـيـمك لـظــاهــرة انـتــشــار أطـبــاق الــسـتاليـت يف

مجتمعنا،منذ العام املاضي وحتى اليوم؟
أفـــــاد )33(% مــن اآلبــــــاء واألمهـــــات بــــــأنهـــــا )ظـــــاهـــــرة غــيـــــر
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اجلريمة...
أ, د, قاسم حسني صالحبني النظريات التقليدية والتفسريات احلديثة

                                                            رئيس اجلمعية النفسية العراقية 

االمناط احلياتية وأساليب املعيشة.
وتـــبعــــــاً لــــــذلـك تـــتغــيــــــر خـــطــــــورة تعــــــرض
األشـخــــــــاص لـلـجــــــــرميــــــــة.أو أن يـقــــــــومــــــــوا
بـــــاجلـــــرميـــــة. ويـــــركـــــزهـــــذا املـــــدخـل علـــــى
احلدث.أي اجلرميـة نفسها. وعلـى العوامل
املـوقفية يف أثناء حدوث اجلرمية .بدالً من
الـتــــركـيـــــز يف صفــــات اجملــــرم وخــصــــائـــصه

النفسية واألجتماعية.
Postmodern  نظـريات مـا بعد احلـداثة

Theories
يف تـــــسعــيــنــيـــــــات القــــــرن املــــــاضـــي ظهــــــرت
نـظريـات))مابعـد احلداثـة((،وبعضهـا مزيج
من فـروع املعـرفــة األجتمـاعيـة،كـاللغـة)علم
الــداللــة حتــديــداً(،واالنثــروبــولــوجيــا.وعـلم
الـــنـفــــــس الـــتـحـلـــيـلـــي،وااليــكــــــــولــــــــوجـــيــــــــا
وغـيرهـا.ومن بني هـذه النـظريـات ))نظـرية
الفـوضـى((أو ))نظـريـة الـتعقيـد((.والفكـرة
الـرئيـسيـة الـتي تقــوم عليهـا:أن اجملـتمعـات
احلـــــديـثـــــة ذات أنــظـمـــــة عـــــالـيـــــة وبـــــالغـــــة
التعقيد.وان هـنالك ماليني املتـغيرات التي
يـصعب حتليلهـا أو ضبطهـا.وعليه يجب أن
تكـون هنـالك منـاذج متعـددة يف تخصـصات
متعـددة .تنـاسب طـبيعـة اجلـرميـة وصفـات

اجملرم واملوقف.
ويف العـام 1998،حــاول)ويليـامـز(التـركيـز يف
الــــواقع الـبـنـيـــوي مـن أجـل فهـم اجلـــرميـــة
ـــــــــة ـــــــــواقـع مــــــــســـــــــأل واجملـــــــــرم.ومبـــــــــا ان ال
مـعقـــــدة.فـــــاجلـــــرميـــــة واجملـــــرم أيـــضـــــاً مــن
املفـــاهيـم املعقــدة.ونـظــر هـــذا البـــاحث الــى
الــسلــوك بـــوصفه نـتـيجــة لـتفـــاعل عـــوامل
ــــــــــــــة مـــــتــعــــــــــــــددة مـــــن بـــــيـــــنــهــــــــــــــا:الـــــبـــــيـــــئ
االجتماعية،والثقافات الفرعية،واألجتاهات
النـفسيـة،والبيئـة املاديـة،واجلينـات....تشكل
مجـتـمعـــة اخلـلفـيـــة االجـتـمـــاعـيـــة لـلفـــرد
فــضالًعـن األحـــداث اآلنـيـــة الـتــي ميكـن أن

تزيد أو تنقص من هذه العوامل.
والبــد مـن األشــارة الــى أنـنــا لـم نـــأت علــى
ـــــــــات ـــــــــرات والـــنـــــظـــــــــري جـــمـــيـع الـــتـفـــــــســـي
احلــــــــــــــديــــــثــــــــــــــة.ومــــــنــهــــــــــــــا:نــــــــظــــــــــــــريـــــــــــــــــــة
اخلـجل.والكـالسيـكيــة احلـــديثـــة.والنـشــاط
املفــــرط.وعلـم اجلــــرميــــةالـتـكــــويـنــي.وعلــيه
نـــــدعـــــو أقـــســـــام األجـتـمـــــاع وعلـم الــنفـــس
والـتربيـة.الى عقـد ندوة حـول هذا املـوضوع

لتحقيق ثالثة أهداف:
األول:حتـــــريــــــر نفـــــسهـــــا مــن الــنـــظـــــريـــــات

القدمية.
الثاني:التعرف علـى النظريات والتفسيرات

احلديثة ومناقشتها.
والـثــــالـث:إحـــــداث تغـيـيــــرات جــــوهــــريــــة يف
املنـاهج املـعنيـة بهـذا املـوضــوع.التي ال تـزال
حتـشـر يف عقـول الـطلبــة نظـريـات.بعـضهـا

عفى عليها الزمن.
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.((Approachيقــــــوم هــــــذا املــــــدخـل علــــــى
ثالثة أجزاء رئيسة هي:

1- اجملرم ذو الرغبة.
2- الهدف املناسب.

3- غياب الرقابة القادرة.
ويعني ذلك أن مـدخل ))االنشطـة الرتـيبة((
يجـمع بني اجلــاني واجملنـي عليه يف الـزمـان
واملكـــان،حـيـث يـــوجـــد مجـــرم لـــديه رغـبـــة يف
ارتكـــاب جـــرميـــة بـحق مجـنـي علـيه.بـتـــوافـــر
شـرطني آخـرين هـما الهـدف املنـاسب وغـياب
الـــرقـــابـــة.فـــإذا مـــا إجـتـمعـت هــــذه املكـــونـــات

الثالثة إزدادت إحتمالية حدوث اجلرمية.
منظور اإلختيار العقالني

تعود جذور هذا املدخل الواسع األنتشار الى
))كـورنـش وكالرك((عـام)1987(. وعلـى عـكس
نظريـات علم اجلرميـة الوضعي التي رأت أن
اجملـرم شخص غيـر طبيعـي ومريـض وعدمي
األحـــــــــســـــــــــاس.ويـخــــتـلـف عــــن الـــــــــشـخــــــص
الـــــســـــــوي.فقــــــد إنـــطـلق هــــــذا املـــــــدخل مــن

مجموعة إفتراضات من بينها:
*  إن النـاس ميـارسـون االرادة احلـرة بـشكل

جزئي.وإن السلوك محدد جزئياً ايضاً.
*  الـظرف احلـياتـية هـي احملددات الـرئيـسة

للتفاعل والنشاط األجتماعي بني االفراد.
*  الـتغيرات االجتمـاعية تدفع بـأجتاه تغير

ـ

مجـتمـعنــا املتـغيــر((حـملـت عنــوان))التــوقع
Differential Anticipat))اخملــــــــــــــــــــالـــف
tion،أشـار فيها الـى أن التوقعـات األنسـانية

تعتمد على ثالثة مصادر أساسية هي :
1- الـــروابــط املـــؤيــــدة واملعـــارضــــة للـــسلـــوك

املنحرف.
2- التعلم اخملالف.
3- الفرص املدركة.

ويــرى )جليـسـر(أن األنـســان يعيـش يف بـيئـة
اجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة.ويـــــــــرتـــبـــــط بـــــصـــــــــداقـــــــــات
مـخـــتـلـفــــــــة.ويـــتـعــــــــرض لـقـــيـــم ثـقــــــــافـــيــــــــة
مـخـــتـلـفــــــــة.وأن الـفــــــــرد يـعــــــــرف مـــن خـالل
مالحـظاته وخـبراته املعـاشة مـا هو الـسلوك
املثــاب واملعــاقـب.وأنه يـختــار اجلــرميــة بنــاءاً
علـــى عمـليــة وجــود الفــرص.ويقــوم بـتقــومي
الــربح واخلسـارة.ويف ضـوء ذلك فـأنه يختـار
اجلــرميـــة عنــدمـــا يكــون الــربح فـيهــا يفــوق
الـعقــــــوبــــــة واخلــــســـــــارة.وان كل ذلـك يـكــــــون
مـتعـلمـــاً ومتــوقعــاً مـن البـيئــة الـتي يـعيـش

فيها الفرد.
وتطورات نظرية علم األجتماع

بـدأت هـذه الـتطـورات مبقـالـة يف العـام 1979
بعـنــــوان))الــتغـيــــر االجـتـمــــاعـي واجتــــاهــــات
معــدالت اجلـــرائم:مــدخـل النـشــاط الــرتـيب
The Routine Activity

ـ
الــتعــــريـف يخـتـــــار مجـمــــوعــــة مــن األفعــــال
واألفــراد يـجعلهــا مــوضــوعــاً لـتعــريفــاته.وهــو
مــــوقف ذاتــي –علــــى مــــا يــــرون –فــــاجلــــرائـم
وصفـات اجملرمني تتحـدد قانونيـاً وليس بناءً
علــــــــى وجهـــــــات وخـلفــيـــــــات اجملـــــــرمــني.ورأى
بعــضهــم أن مفــــاهـيـم اجلــــرميــــة واجملــــرمـني
Labelsمـــــاهــي اال وصــمـــــات او مــــســمــيـــــات
تـــــضـفـــــــــى عـلـــــــــى أفـعـــــــــال مـحـــــــــددة وأفـــــــــراد
محـددين.وكـانت فـضيلـة هـذا املنـهج النقـدي
أنه استطاع أن يحـول  التفكير بأجتاه دراسة
مـعنــى اجلمــاعــة وآثــارهــا الـسلـبيــة يف الفــرد
واجملـتـمـع،وإنه وجّـه علـم اجلـــرميـــة الـنقـــدي
الى دراسة مجـموعة الـعمليات التـي ميارسها
اجملـــتـــمـع جتــــــــاه مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن الـــنــــــــاس
واألفعـال،والـكيـفيـة الـتي يـصـبح مـن خاللهـا
هـؤالء مجرمـني واألفعال جـرائم.ومثـال على
ــــــــــزالء الــــــــسـجــــــــــون مــــن ذلــك أن مـعــــــظــــم ن
الفقراء.ال بسـبب فقرهم.امنا الـقانون يطبق
علــيهـم بــصــــرامــــة.فـيـمــــا ال يــطــبق بــنفـــس
األجـراء علـى مـرتكـبي جــرائم الفـسـاد املــالي
واألداري.ألنـهـــم يــكـــــــــونـــــــــون يف الـعـــــــــادة مـــن

االغنياء ذوي اجلاه والسلطان.
تفسيرات نفسية حديثة

طــــرح )جلـيـــســــر( Glaser(1978)نــظــــريــــة
ضــمّـــنهــــــا كــتـــــــابه املــــــوســــــوم:))اجلــــــرميــــــة يف
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ـــــــــــــــــى األرادة احلـــــــــــــــــرة والــعــقــالنـــــــيـــــــــــــــــة عــل
االنـســانيـة.وأصـرّ علــى العقـوبـة بهــدف منع
اجلرميـة والوقـاية منهـا.ظهر علم )اجلـرمية
Positive Criminology)ــــــــــــــــــوضــعـــــــي ال
بـوجهة نظـر مناقـضة متامـاً تقوم علـى فكرة
أن األنسان غيـر حر يف سلوكه.بـسبب عوامل
بيـولـوجيـة وحضـاريـة تـدفـعه للقيـام بـأفعـال
خــــــــــــارج ارادتـه.بـــــــضـــــمـــــنـهــــــــــــا االنـحــــــــــــراف
واجلرمية.فكان أن انضوى حتت هذا املنظور
نـــــوعـــــان مــن احلــتــمــيـــــة؛األولـــــى:احلــتــمــيـــــة
الـبـيــــولــــوجـيــــة الـتـي تـنــظــــر الــــى الــصفــــات
السلـوكية بـوصفها انعكـاس ملا يحـمله الفرد
من إرث وراثـي.والثــانيــة:احلتـميــة الثقــافيـة
الـتـي تـــــرى أن سلـــــوك األنـــســـــان مـــــاهـــــو اال
انعكـاس للخصـائص الثـقافيـة واالجتمـاعية

واحلضارية.
ثم ظهـر يف السـتينـات من القـرن املاضـي ما
Critical)أطـلـق عـلـــيـه )الـفـكـــــــر الـــنـقـــــــدي
 Thinkingيف الـــــســـيـــــــاســـــــة واألقـــتــــصـــــــاد
والــتـــــربــيـــــة واألجــتــمــــــاع والقـــــانـــــون.جتــنــب
أصحابـه اشكاليـة ما اذا كـان سلوك االنـسان
حـــراً أم حتـميــاً.وركــزوا يف أهـميــة مـســـاهمــة
الفـرد يف صنع عامله األجتمـاعي.ونظروا الى
اجلـرمية على أنها مجـرد بناء اجتماعي.وان
اجملـتمـع وضع تعــريفــاً لهــا.وعلــى وفق هــذا
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ميكن القول بأن أول تفسير
لظاهرة اجلرمية كان

غيبياً,انطالقاً من أن احملاوالت
األولى لتفسير الظواهر

احمليرة االنسان,قبل ظهور العلم,كانت
تعزى الى قوى خارجية غير مرئية,وعليه

كان ينظر الى اجملرم،يف ذلك الزمان
البعيد،على انه شخص متلكته روح

شريرة,وهو تفسير ال يزال موجوداً يف
اجملتمعات التي ينتشر فيها

السحر،أعني اجملتمعات
املتخلفة,

امليش يف أثناء النوم
أهو عادة مألوفة أم اضطراب نفسي ؟!

انعام هادي حسن
جامعة بغداد
عند دراسة أسباب هذا اإلضطراب تبني أن هناك
عـامالً وراثيـاً وراء عدد مـن احلاالت الـتي ينتـشر
فيهـا هـذا اإلضـطـراب لــدى أكثــر من شخـص يف
العـــائلـــة نفــسهــا.كـمــا يــوجــد عــدد مـن العـــوامل
الـوقـتيـة الـتي ميـكن ان تـثيـر حـالـة املـشـي اثنـاء
الـنـــوم.ومـنهـــا الـقلق والـتـــوتـــر.واخلـــوف.وإمـتالء
املثـانـة.والـضـجيج.واحلـرمـان مـن النــوم.وإرتفـاع
ــــــــصـــــــــــــــداع ـــــــــــــــات ال درجـــــــــــــــة احلـــــــــــــــرارة.ونـــــــــــــــوب
الـنــصفـي.وإســتعـمـــال الـكحــــول وبعــض االدويـــة
الـنفــسيــة.أمّــا احلــاالت الـشــديــدة واملـــزمنـــة من
النـومشـة.فتـصنفت ضـمن إضطـرابـات تفكك)أو
Dissociation Disordersـــــوعــي تـــصـــــدع(ال
كفقـدان الـذاكـرة.أو تعـدد الـشخـصيـة.أوالتجـوال
اثناء الـنوم،والتـي يتنظـر اليها جـميعاً علـى أنها
حـيل دفـــاعـيـــة.تـنعـــزل أثـنـــاءهـــا مجـمـــوعـــة مـن
العمليات العقليـة عن الشعور وتعمل مستقلة أو
بـــصـــــورة آلــيـــــة. وقـــــد يــنــتج عــن ذلــك انفـــصـــــال
محتـوى عقـلي معـني عن الـشخـصيـة األســاسيـة
وإسـتــيالئـه علــيهــــا جــــزئـيـــــاً أو كلـيـــــاً.أو فقــــدان
العالقــة الـســويــة بـني الفكــر والــوجــدان.وضـمن
هـذا املـنظـور.تعــد النـومـشــة إستجـابــة عصــابيـة
لـلهـــروب مـن الــضغـــوط الـنفــسـيــــة.يحــــاول بهـــا
ـــــة ـــــات الـالشعـــــوري ـــــرغــب ـــــريــــض ان يخـــــرج ال امل
املسـتهجنة إجتـماعياً الـى حيز الفعل.كمـا ينظر
اليهـا محللـون آخرون علـى أنها حـالة هـستيـرية
تسـتهدف جـذب إهتمـام اآلخريـن.يخضع النـائم
أثـنــــاءهــــا لـتــــأثـيــــر مجـمــــوعــــة مـن الــــذكــــريــــات
الـالشعــــوريــــة الـتـي تـتـــسـم بــصــبغــــة إنـفعــــالـيــــة

خاصة.وتنفصل عن سائر مركبات الشخصية.
أساليب العالج

البـد من الـتأكـيد أوالً علـى أن الكثـير مـن حاالت
املـــشـي أثـنـــاء الـنــــوم تعـــد عـــاديّـــة وال تـــسـبـب يف
مشكالت إضـافية.أمّا احلاالت الـشديدة واملتكررة
فـــإنهــا تـتـطلـب أن يـتجـنـب الفــرد أوالً الـــرحالت
والـزيـارات التـي حتتـاج الـى نـوم خـارج املنـزل.مع
ترتيب مكان نومه بشكل ال يسبب له األذى اثناء
حــدوث نــوبــات الـنــومــشــة.ثـم املـبــاشــرة بـــالعالج
املنــاسب حلــالته.وتـتنـوع أســاليـب العالج،فـمنهـا
اإلبــتعــــاد عـن املـثـيــــرات كــــاحلــــرمــــان مـن الـنــــوم
والـتخفـيف مـن القلق والـضغــوط اإلجـتمـــاعيــة
قدر اإلمكـان.كما يفـيد يف بعض احلـاالت إعطاء
دواء مهــديء يف إيقـــاف النــوبــات.إال أن احلــاالت
الــشــديــدة تـتـطلـب عالجــاً بــالـتـنـــومي اإليحــائـي
)املـغنــاطيـسـي( أو عالجــاً نفــسيــاً عمـيقــاً طــويل
األمـــــــــد إلحـــــــــداث تـغــــيــــيـــــــــرات أســـــــــاســــيـــــــــة يف
الـشخصيـة.ويف كل احلـاالت.سواء لـدى الكـبار أو
األطفـــال.البـــد مـن دراســـة احلـــالـــة بـــالـتفـصـيل
وتفـــريـقهـــا عـن ســـوء إســتعـمــــال بعــض األدويـــة
ـــــــة أو الــكـحـــــــول،ثـــم وضـع قـــــــائـــمـــــــة الـــنـفـــــســـي
تـشـخيــصيــة–عـالجيــة تـضـم مخـتلف اجلـــوانب
النفـسية واإلجـتماعـية والطـبية اخلـاصة بحـالة

املريض.
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اآلباء واألبناء 
عادل صادق جبوري

متفقون بشأن الفوائد املعلوماتية للبث الفضائي
ومختلفون بخصوص تأثيراته األخالقية واالجتماعية

•)البرامج الدينية(
يف مقدمة

اهتمامات جيل
اآلباء،فيما )األغاني(

يف مقدمة
اهتمامات جيل األبناء

70% •من األباء
صرف البث الفضائي
انتباههم عن القراءة

 67% •من األبناء
يرون يف البث

الفضائي خطراً على
)هوية اجملتمع(

)هــويـــة اجملتـمع(.أمـــا األبنــاء والـبنــات فجــاءت آراؤهـم علــى
نحـو معاكـس تقريـباً،إذ اتـفق )33(% منهم أن الـبث الفضـائي
ميثـل خطـراً علـى )األخالق(،و)67(% مـنهم بـأنـه خطـر علـى
)هوية اجملتمع(.وميكن تفـسير هذه النتائج يف ضوء أن جيل
اآلباء بـحكم بنـائه القـيمي احملـافظ يـوجه انتبـاهه وشكـوكه
باألسـاس نحو الـتأثيـرات األخالقية لـلبث الفضـائي قبل كل
شيء،فيما يركز جيل األبناء علـى تأثيرات هذا البث يف هوية
اجملـتـمع،مـبـــرريـن بـــذلك مـــا يــظهـــر لـــديهـم مـن سلـــوكـيـــات
يعـتـــرض علـيهــا آبــاؤهـم بـــأنهــا جــزء )حـتـمـي( مـن تـبــدالت

شاملة تتعرض لها هوية اجملتمع بأكمله.
* مبـاذا تـفسـر أن هنـاك أنـاس لم يقـدمـوا علــى اقتنـاء جهـاز

الستاليت يف بيوتهم رغم امتالكهم للمال الالزم؟
عزا)60(% مـن اآلباء واألمـهات هـذه احلالـة الى خـوف هؤالء
النـاس من )تدهور األخالق( يف بـيوتهم،فيمـا فسر )57(% من
األبـنــاء والـبـنـــات ذلك بــانه بـسـبـب خــوف هــؤالء الـنــاس مـن
)االنــشغــال عـن شــؤون احلـيــاة(.تـعكــس هــذه الـنـتـيجــة مــرة
أخـــرى قلق جـيل اآلبــاء مـن اخلـطـــر األخالقـي الــذي ميـثله
البث الفضائي علـى شخصيات أبنائهـم،بالرغم من إقدامهم
على اقتناء أجهـزة الستاليت يف بيوتهم،فيمـا يبتعد أبناؤهم
عن التفسيرات األخالقية مبررين عدم امتالك بعض الناس
لهذه األجهـزة بأنه نتيجة حلرص هـؤالء على عدم االنشغال

عن شؤون أخرى مهمة يف احلياة.
* مـــاذا تـفعل اذا كـنـت وحـــدك يف الـبـيـت،وظهـــر عـــرض غـيـــر

أخالقي على شاشة احدى الفضائيات؟
أجـــاب )73(% مـن اآلبــــاء واألمهـــات بــــأنهـم يقـــومـــون بـ)غـلق
الــتـلفـــــاز(،و)23(% مـــنهـــم بـ)تغــيــيــــــر القــنــــــاة(،و)صفـــــر(% بـ
)االستمـرار باملـشاهـدة(.فيـما أفـاد)27(% من األبنـاء والبـنات
بــأنـهم يقـومــون بـ)غلق الـتلفــاز(،و)53(% بـ)تغـييــر القنـاة(،و
)13(% بـ)االستمـرار بـاملشـاهـدة(.وهـذا يــوضح بجالء )القلق
األخالقــي( الــــــذي يعــتـــــري جـــيل اآلبـــــاء مــن الـــتعـــــامـل مع
تـكنـولــوجيـا الـبث الـفضــائي،يقــابله قلق أخـالقي أقل،ورمبـا

قبول مشوب بشيء من التحفظ )الشكلي( لدى أبنائهم. 
* مـا هي بــرأيك التـأثيـرات الـتي تـركهـا اقـتنـاؤك لـلسـتاليت

على حياتك الشخصية واالجتماعية؟
يوضح اجلدول اآلتي نتائج هذا السؤال لدى اجليلني:

يــــؤشــــر هــــذا اجلـــــدول ثالثــــة اسـتـنـتــــاجــــات:األول،أن الـبـث
الفـــضـــــائـــي أسهـــم ايجـــــابـــــاً يف تــنــمــيـــــة املـعلـــــومـــــات لـــــدى
اجليلني.والـثاني أن الكـتاب يف عصـر البث الفـضائي مـا تزال
له قيمته لدى جيل األبنـاء،بعكس جيل اآلباء الذي يبدو أنه
صار منصرفاً عنه الى حد ما ألسباب نفسية أو عملية تتعلق
مبـشــاغـل احليـــاة اليـــوميـــة.والثـــالث،ان ظــاهــرة الــستـاليت
تـــشـكل سـبـبــــاً قــــويــــاً وإضــــافـيـــــاً لقـلق اآلبـــــاء علـــــى سلــــوك
أبنــائـهم،فـضـالً عمــا تـشـيعـه من تــوتــرات داخل األســرة،ممــا
يجعلهـا واحـدة مـن أهم نقــاط اخلالف املعلـن أو غيـر املـعلن

بني اجليلني.
إن احملـصلــة النهــائيـة ملـضــامني هــذا االستـطالع،تــشيـر الـى
احلقيقـة اجلـدليـة اآلتيـة:))إن جيل اآلبـاء يتمـسك مبـوقف
مـتـحفــظ وشـكـــــوكـي يـــصل الـــــى حـــــد الـقلـق األخالقـي مـن
مـضـــامـني الـبـث الفـضـــائـي علـــى الـبـيـت العـــراقـي،اال أنه يف
الــوقـت نفــسه ال يـنكــر أن لهــذا الـبـث ايجــابـيــات الــى جــانـب
سلبيـاته،وأنه أسهـم يف تنمـية مـعلومـاته عن العـالم،إذ أصبح
أمـراً واقعــاً ال منـاص مـنه يف حيـاته.ويف القـطب اآلخـر،جنـد
جيل األبناء أكثر حترراً وقبوال للبث الفضائي،وأقل قلقاً من
مـخاطـره األخالقيـة،اال أنه ال ينكـر سلبيـاته أيـضاً ومـا أفرزه
من تـوتــرات يف العالقـات األسـريــة ومن مخـاطــر علـى هـويـة

اجملتمع((

صحـيـــــة(،مقــــابـل )7(% فقــط مـن األبـنــــاء والـبـنــــات أفــــادوا
بــاالجــابــة نفـسهــا.وبيـنمــا اتفـق )20(% من اآلبــاء واألمهــات
علـى أنهـا )ظـاهــرة صحيـة(،اتفق )33(% مـن األبنـاء والـبنـات
علــى االجــابــة نفــسهــا.أمـــا النـسـب البـــاقيــة،وهـي )47(% من
اآلباء واألمهات،و)60(% من األبناء والبـنات،فقد اتفقوا على
رأي محايد هو )فيها ايجابيات وسلبيات(.تفيد هذه النتائج
يف مجـملهـا بـأن جلـيل األبنـاء مـوقفــاً أكثـر تقـبالً وايجــابيـة
نحو البث الفـضائي،وهو أمر ميكن تفـسيره يف ضوء القاعدة
النفـسيــة االجتمـاعيـة القـائلـة:))ان اجتـاهـات الـشبـاب أكثـر
مـرونـة وقـابـليــة للـتعـديـل  والتـغيـر ممـا هـي علـيه اجتـاهـات

الكهول والشيوخ((.
* مــا نـــوع البــرامـج التـي تفـضل مـشــاهــدتهــا علــى شــاشــات

الفضائيات؟
جـــاءت )الـبـــرامج الـــديـنـيـــة( يف مقـــدمـــة اهـتـمـــامـــات اآلبـــاء
واألمهــات،إذ حـصلـت علــى نــسبــة )50(%،ثـم تلـتهــا )األفالم(
بنـسبـة )23(%،فـ)األخبـار( بنـسبـة )20(%.أمـا األبنـاء والبنـات
فتـركـز اهـتمــامهم علـى مـادة )األغـانـي(بنـسبــة )33(%،تلتهـا
)البــرامج الــريـــاضيـــة( بنــسبــة )20(%،ثـم )األخبـــار( بنــسبــة
)20(%،فـ)البـرامج الـديـنيــة( بنـسبـة )7(% فـقط.تـوضح هـذه
األرقـام وجود فجـوة ثقافـية وقيـمية مـلموسـة بني اهتمـامات
وتوجهات جـيلي اآلباء واألبناء،تعزى الى اجتاهات محافظة

لدى اآلباء،تقابلها اجتاهات حتررية لدى ابنائهم.
* مـــاهـي بــــرأيك أخــطـــر اجملـــاالت الـتـي يحـقق فـيهـــا الـبـث

الفضائي تأثيره السلبي يف حياة الناس؟
أجــاب )63(% مـن اآلبـــاء واألمهــات أن الـبـث الفـضــائـي ميـثل
خطـراً على )األخالق(،كمـا أفاد )27(% منهـم بأنه خطـر على

ازدادت معلوماتي عن العالم
صرف انتباهي عن قراءة الكتب

جعل العالقات داخل اسرتي متوترة
جعلني أكثر قلقاً على سلوك أبنائي

اآلباء

%80
%70
%57
%83

األبناء

%93
%33
%40
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