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 وجنـــــد تــطــبــيقـــــاً مـلفــتـــــاً للــنــظـــــر لهـــــذه
االزدواجـيـــة القــائـمـــة علــى املــظهــريــة، مــا
اتسع مـؤخراً يف احلقـل االكادميي الـعراقي
من ظــاهــرة الـسعـي وراء املنــاصب االداريــة
مــن قـــبل األســـــاتـــــذة اجلــــــامعــيــني، ضــمــن
املــشهــد العــام الــذي ســـاد امليــدان العـــراقي
بعـد نيسان 2003م ، بـوصفه ردّ فعل حتمياً
حلـقبــة طــويلـــة من احلــرمــان والـتهـميـش
واالقصاء عانتهما فئات واسعة من الشعب
بعــد أن كـــان )التــرؤس(مـقتـصــراًعلـــى فئــة
واحــدة معــروفــة. ولكـننـــا نتـســـاءل عمــا إذا
كــان رد الفعل هــذا، مـن املنـطـقي أن يــأخــذ
دوره يف مــؤسـســات الـتعـليـم العـــالي أيـضــاً،
بــــاعـتـبــــار إن مهـنــــة الـتــــدريـــس اجلــــامعـي
والـــبـحـــث الـعـلـــمـــي متـــثـل ذروة املــكـــــــــانـــــــــة
االجتـماعـية بـبعديهـا الفكـري واألخالقي؟
فـــــاألســتـــــاذ اجلــــــامعــي مــــــرشح ألن يـكـــــون
أكثروعياً وأقل انفعـاالً جتاه ما يحصل من
أحـداث ووقـائع غيـر مـألـوفـة علــى السـاحـة
اجملـتــمعـيـــــة، إذ تقـع علـيـه مهـمــــة تــــوجــيه
اجملــتــمـع وإرشـــــــاده نـحـــــــو االتـــــــزان وعـــــــدم
االنـدفاع وجتـنب االنتهـازية خـصوصـاً إبان
األزمـــــات، ال أن يـــــركــب مـــــوجـــــة االنـــتفـــــاع

املظهري والسعي وراء املكاسب الضيقة.
وهــنـــــا النـــــريــــــد القـــــول بـــــأن الـــــسعــي وراء
املـنصب ليس حقـاً مشروعـاً، ولكن املقصود
أن ال يغــــدو بحـث األسـتــــاذ اجلــــامعـي عـن
املـنـصـب غــايـــة ً بحـــد ذاته إلشـبــاع رغـبـــاته
وحـاجــاته املـظهـريـة يف الـسلـطــة والتـرؤس
وحسب، بدل أن يكـون وسيلة ً لغايـة خدمة
مـيــــدانه الـعلـمـي واخـتــصـــاصـه ومجـتـمـعه
األكــادميـي والعــام. إن غــالـبيــة املنــاصب يف
التعليم العـالي كعمـادات الكليات ورئـاسات
األقــســـام، مـنحـت بعـــد نـيــســـان 2003 علـــى
وفق ممــــارســــات )انــتخــــابـيـــــة( يف صفــــوف
األســـاتـــذة أو الــطلـبـــة. واالنـتخـــاب إسلـــوب
ـــــــــــــــــتـــــــــــــــــبــــــعــــــه دميــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراطـــــــــــــــــي ت
اجلمـــاهيــرالخـتيــارممـثلـيهــا وهــذا حــسن،
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يف استطالع رصدَ صراع األدوار يف الشخصية األكادميية

الـتـــدريــس والـبحــث العلـمـي، إذ قـــد يـــأتـي
املنصب اليه من دون أن يطلبه.

* أوضح )33%( بأنَّ عـلى األستـاذ أن اليدع
العمل اإلداري يؤثر يف عمله كأكادميي.

* أكــــــــد)17%( مـــنـهـــم بــــــــأن ال ضــــــــرر يف أن
يتصدى األستاذ للمنصب االداري.

وعـنـــد حـــوارنـــا مع أفـــراد العـيـنـــة مـن ذوي
املـــوقف الــسلـبـي مـن ظـــاهـــرة الــسعـي وراء
املــنـــصــب االداري يف الــــــوســـط األكــــــادميــي
)72%(، أفادوا بـاالمتعاض واالسـتغراب من
موجة البحث وراء املناصب هذه، وأكدوا إن
هــذا امليـل أصبح عــامالً يف إيجـاد هــوة بني
األساتذة لم تكن موجودة سابقاً، وأدى إلى
خلق محـاور وتكتالت يف الـوسط اجلـامعي
ممـا إنعكـس سلبـاً علـى الـواقع العلـمي من
جهـــــــة، وعلــــــى الـعالقــــــات بــني األســــــاتــــــذة
املعــروفــة بــالتــوافـق والبـعيــدة عن الـصــراع
والـــــضـغـــيـــنـــــــــة مـــن جـهـــــــــة أخـــــــــرى. وهـــــــــو
مــــــــايـــتـعــــــــارض مـع وضـعـهـــم ومــكــــــــانـــتـهـــم
بـوصفهم أسـاتـذة جـامعـيني يتـولـون إعـداد
أجـيـــال مـن الـبـــاحـثـني واملـــربـني يـــأخـــذون

دورهم يف تطوير اجملتمع.
يف ضوء ما تقدم، نتوجه إلى وزارة التعليم
العــــالـي والــبحـث الـعلـمـي بــضــــرورة عقــــد
نـــــدوات ومـــــؤمتـــــرات يـــــديـــــرهـــــا عـــــدد مــن
األســاتــذة اخملـتـصـني يف العلــوم الـنفــسـيــة
واالجـتمــاعيــة، يعــرضــون فـيهــا أبعــاد هــذه
الظـاهـرة، ومـا لهـا مـن تبعـات وآثـار سـالبـة
علـى الـواقع الـعلمـي واإلداري للمـؤسـسـات
األكــــــادميــيــــــة؛ بــــــاإلضــــــافــــــة الــــــى تــــــوجـــيه
اجلــامعــات بــاخـتيــاراألســاتــذة للـمنـــاصب
اخملـتلفــة علـى أســاس معــاييـر مـوضــوعيـة
ولــيـــــس علـــــى أســـــاس الـعالقـــــات أواملــيـــــول
الـشخصيـة أو االنتخـابات )الـشكليـة(. كما
نـوصي أسـاتـذة اجلـامعــات بضـرورة تــوجيه
انـشغــاالتهم إلــى ميـدان الـدراسـة والـبحث
الـعلــمـــي، ألنه األولـــــى بـجهـــــودهــم ، وهـــــو
الهدف األول واألسمى يف التعليم العالي.

احملـــــاضـــــرة يحـــــاول الهـــــرب إلـــــى املـنــصـب
االداري.

ولتقـصي بعـض مظـاهـر هــذه الظـاهـرة يف
جـامعاتنا الـعراقية، قمنـا بإجراء استطالع
شــمل عـيـنــــة مـن األســــاتــــذة يف جـــــامعــــات
)واسـط(  و)ذي قـــار( و)الـــديـــوانـيـــة( بلغـت
)140( أستـاذاً وأستـاذة، وجه اليهـم السـؤال
اآلتـي: ))كـيف تـنـظـــر إلـــى مـيل األســـاتـــذة
اجلــامعـيني للـسعـي وراء املنــاصب االداريـة

يف الوقت احلاضر؟((.
وجاءت النتائج على النحو اآلتي:

* أفـــــاد )49%( مــن العــيــنـــــة بـــــأن األســتـــــاذ
اجلـــــامعــي يجـب أن ال يـنـــشـغل بــــاملـنــصـب
االداري بقدرمـا ينـشغل بتـطويـر قدراته يف

ذلـك، تـــــوصلــت دراســـــة أجـــــريــت يف مــصـــــر
مــؤخــراً حــول إجتــاهــات أســاتــذة اجلــامعــة
نحو تقلـّد املناصب يف التعليم العالي، الى
أن )29%( فقـط مـن العـينـــة البــالغــة)150(
أستـاذاً أفـادوا بـأن لــديهم اجتـاهـاً ايجـابيـاً
نـحــــــــو الـعـــمـل يف املـــنــــــــاصـــب اإلداريــــــــة يف
اجلــــامعـــة ، بـيـنـمـــا)71%( كـــانــــوا يحـملـــون
اجتاهاً سلـبياً ويبررون ذلك بـأنه يأخذ من
وقت وجهـد االستـاذ اجلـامعي،الـذي هـو يف
األســاس مــوجه ألداء احملــاضـــرات والبـحث
والـتــــألــيف، وإن)14%( مـن هــــؤالء الـ)%71(،
عــــدّوا ذلـك مــــؤشـــــراً علـــــى ضعـف علـمـيــــة
األسـتـــاذ، وان األسـتـــاذ الـــذي يـــشعـــر بــــأنه
ضـعــــيـف يف كـفــــــــــاءاتـه الـعـلــــمــــيــــــــــة وأدائـه

وأصـبح الكـثيــر من املـشـار إلـيهم  بــاخلبـرة
والكفـاءة العلميـة يعيشـون حاالت تـهميش
واقصاء جـديدة حتـت عناوين عـدة، بعد أن
كـانـوا يعـيشـون بـاألمـس معـانـاة االسـتبـداد
والتغييب حتت عنوان واحد. يضاف لذلك
حـمالت الـقتـل اليــوميــة الـتي حـصــدت وال
تــزال حتـصــد أرواح عــشــرات األســاتــذة مـن
مخـتلـف االختـصــاصــات الــدقـيقــة، ال ذنب

لهم سوى إن لديهم عقوالً يخشى منها.
أن تــنـــــــازع األدوار يف شخـــصــيــــــة األســتــــــاذ
اجلـــــــامـعــي بــني الــتـخــــصــــص األكـــــــادميــي
واملـنــصــب االداري، يعـــــد أمـــــراً حـتـمـيـــــاً يف
الــدول النــاميــة التـي تخـتلـط فـيهــا قـيمــة
الـعلم بقـيمـة الـوجـاهـة االجـتمــاعيـة. ومع

ولـكــن أن يُـــتـّــبع يف املـــــؤســــســـــات الـعلــمــيـــــة
واألكـــادميـيـــة فــــإنهــــا كلـمــــة حق يــــراد بهـــا
بـــــــاطـل، أو كـحـق يف غــيـــــــر مـحـلـه، ذلـك إن
املــــؤســـســــة األكــــادميـيــــة هـي كـيـــــان علـمـي
بـاألسـاس يقـتضـي أن يتـرأسه األوفــرعلمـاً
ومعـــــرفـــــة وخـلقـــــاً وســـمعــــــة )يحـــــدد ذلـك
بــالـبحــوث واملــؤلفــات واملـشــاركــات العلـميــة
والــسيـرة الــذاتيــة(، ال أن يتـم اللجـوء الـى
آليـات الـتصــويت الـتي غــالبـاً مـا تـتم علـى
أســــاس املعـــايـيـــر الـــشخــصـيـــة الـنـفعـيـــة أو
الوالءات الـتعصبيـة ذات الطابع الـطائفي.
وجــــــراء ذلـك حــــصلــت خــــــروقــــــات لـلقــيــم
األكادميية ألقت بأضرارها على آلية وواقع
الـتعـليـم العــالـي علـميــاً واداريــأً وأخـالقيــاً،

األستاذ اجلامعي العراقي  بني الدور العلمي واملنصب اإلداري
)الترؤس( ظاهرة سلوكية، لها آلياتها السيكولوجية ووظائفها

االجتماعية، ابتداءً من رب العائلة وانتهاء برئيس الدولة، مروراً بشيخ
العشيرة ومديرالدائرة والوزير وكل أنواع السلطة واالدارة. وهي

ليست نتاجاً للمدنية احلديثة، بل ممارسة أزلية أخذت صورتها األولى من احلياة
البدائية، ثم تطورت مفاهيمها وصورها السلوكية بتعاقب العصور واشتداد

تعقيدات االجتماع البشري. ويف العالم الثالث الذي يطغى فيه الطابع القبلي
الوجداني على الطابع احلضاري العقالني، تتخذ اشكالية )الترؤس( عمقاً

اضافياً، يتضح يف ازدواجية األدوار يف الشخصية، وسيادة قيم الكم
املظهرية على قيم النوع اجلوهرية فيها.  

مع أن مفهـوم )اجلنـدر(  Genderبـدأ يـدخل
يف الثقـافـة العـربيـة، وصـار استخـدامه مـألـوفـاً
يف الكـثيــر من الـكتــابــات، اال ان هنــاك ارتبــاكــاً
ـــــــــى ـــــــــرجــــم ال واضـحـــــــــاً يف اســــتـخـــــــــدامـه، إذ ت
مـصطلحـات عدة مـنها: )اجلـنس البـيولـوجي(،
)اجلنـس االجـتمــاعي(، و)الـدور االجـتمــاعي(،
و)النـوع االجـتمــاعي(، فـضالً عن إن جـوهـر مـا
يـعنيه ال يـزال غيـر واضح بـالنـسبـة للـكثيـرين.
نحاول هنا تقدمي توضيح موجز لهذا املفهوم.
بدأ مـصطلح )اجلـندر( مفـردة لغويـة إنكليـزية
تــنحــــدر مــن أصل التـيـنــي، وتعـنـي يف إطــــارهــــا
اللـغوي )  Genusاجلـنس،الـنوع(. وتـستـخدم
الــكلــمـــــة بهـــــذا الـــــوصف لــتــصــنــيف األســمـــــاء
والـضمـائـر والصفـات، أو تـستخـدم كفعل مـبني
علـــى خـصـــائـص مـتـعلقـــة بـــاجلـنـــس يف بعـض
اللغــات لتـشيـر إلــى التقـسـيم الـبيـولـوجـي بني
الــذكــر واألنـثــى )وهــو أمــر غـيــر قـــابل لـلخلـط
والتـغيــر بــوصـفه تكـــوينــاً(. ويف العقـــد األخيــر
ظهـرت تــوجهـات يف دراســات علـم النفــس وعلم
االجـتمــاع اهـتمـت مبفهـــوم اجلنــدر، وأحــاطـته
بـتـــأويالت خــاصـــة أبعـــدته عـن مفهـــوم الفــروق
اجلنـسية )  sexذكر،أنثـى( ، الى مفهـوم يلفت
االنـتـبــــاه للجـــوانـب االجـتـمـــاعـيـــة والـثقـــافـيـــة
للفــروق بني املــرأة والــرجل، الــى الــدرجــة الـتي
أصبح لهذا املفهوم توجها نظـرياً وأيديولوجياً
يفيد بـأن تقسـيمات الـنوع االجتـماعي واألدوار
املنوطة بالرجل واملرأة، وكذلك الفروق بينهما،
وحتى التصورات واألفكـار املتعلقة بهوية النوع
، أي بـــنــــظـــــــرة الـــــــرجـل Gender identity 
لـنفسه وللمـرأة، ونظرة املـرأة لنفسهـا وللرجل،

كلها نتاج ألمناط التنشئة االجتماعية . 
وطــبقـــــاً للـفلــــسفــــة )اجلـنــــدريــــة(، فــــإن صــــور
العالقة التي تنشأ بني املرأة والرجل تقوم على
قـواعـد اجـتمـاعيـة وسيـاسيـة وثقـافيــة صنعهـا
الــبـــشـــــر عــبـــــر تـــــأريـخهــم الــطـــــويل. لـــــذا فـــــأن
خصـائص العالقة تلـك ليست حتـمية، وثبـاتها
نـسبي؛ مبعنـى أن باالمكـان تغييـرها وتعـديلها،
ورمبــــــا إلغــــــاؤهــــــا متــــــامــــــاً. ويف إطــــــار الــــــرؤيــــــة
)اجلـنــــدريــــة( لــــواقع حــــال الـعالقــــة بـني املــــرأة
والـرجل، فأن هذه العالقة يسودها عدم االتزان
علــــى حـــســــاب املــــرأة، يف تــــوزيـع القــــوة، وتـكــــون
النـتيجــة احتالل الـرجل مكـانـة فـوقيـة، بيـنمـا
تأخذ املرأة دائماً وضعـاً ثانوياً يف اجملتمع. لذا
فــأن دعـــاة مفهــوم اجلـنـــدر يقــدمـــونه علـــى انه
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)اجلندر(: 

مراجعة نقدية ملفهوم النوع االجتامعي
األمــــــر اآلخــــــر الــــــذي يــثـــــــار علــــــى طــــــروحــــــات
)اجلـنـــدريـــة(، هـــو عـــدم االعـتـــراف بـــوجـــود أي
اخـــتالفــــــات بــني املــــــرأة والــــــرجـل مهــمــــــا تـكــن
اجـتمـــاعيـــة او بيــولـــوجيـــة، حتــى وصل بـبعـض
الـدعـاة  الـى اعـتبـار القــوة الفيـزيــائيـة للـرجل
ذات مـنشــأ اجتمـاعـي كغيـرهـا مـن االختالفـات،
علــــــى الــــــرغــم مـــن تعـــــــارض تلـك األفـكـــــــار مع
العـديد من املعطيـات العلمية الثـابتة.  وهناك
أمــر آخــر يـثـيـــره معــارضــو  )اجلـنــدريــة(، وهــو
اســتخــــدام هــــذا املـفهــــوم أداة يف تقــــاريــــر األمم
املــتحـــدة عـن املـــرأة، لـيــس لــتحــسـني دورهـــا يف
التـنميـة - بحـسب رأيهم  –ولكن أيـضا لـفرض
فكـــرة حق اإلنــســـان يف تغـيـيـــر هـــويــته )تغـيـيـــر
جـنـــسه( واألدوار املـتـــرتـبـــة علـيهـــا، واالعـتـــراف
بـــالــشـــذوذ اجلـنــسـي، وفــتح الـبــــاب علـــى إدراج
حقــوق الـشــواذ مـن زواج املثـليـني وتكـــوين اســـر
Non Stereotyped غــــــيـــــــــــــــر منــــــــطــــــيـــــــــــــــة
، كــأن تـتـشـكل األســرة يف نـظــرهـم Families 
من رجلني او من امرأتني، وميكن ان تتألف من
رجل وأوالد بـالتبـني، او من امـرأة وأوالد جاءوا
ثمــرة العالقــات اجلنــسيــة )غيــر الـشــرعيــة( أو
بـالتـبني ممـا يـؤدي  –وهـذا واقع احلـال  –إلـى
إضعـاف األسـر الـشــرعيــة  التـي هي لـبنــة بنـاء
اجملتمع الـسليم املتـرابط . وهـناك العـديد من
الــدراســات الـتي تـظهــر اآلثــار الــسلـبيــة )علــى
املــسـتــــوى الفـــردي واجلـمـــاعـي( الـنـــاشـئـــة عـن

تفكك األسرة، ويف مختلف أرجاء العالم. 
ومن جــانب آخـر، يـرى الـبعـض ان التـطـرف يف
طــروحــات )اجلـنــدريــة( يــذكـي روح العــداء بـني
املـرأة والـرجل، وكـأنهمـا متنـاقضـان ومتنـافـران
وبـخاصة عنـدما تؤكـد على ان الروابـط بينهما
حتكـمهــا  القــوة الـتـي يـنـشــأ عـنهــا عــدم اتــزان
علـى حـسـاب املــرأة ، مع إهمــال واضح للعـديـد
من احلقـائق اإلنـســانيـة الـتي تـتمـثل بعـاطفـة
احلـب املـتـبــــادلــــة بـيــنهـمــــا )الــــزوج والــــزوجــــة،

وعاطفة األبوة واألمومة واإلخوة ... (. 
ويـوجـز بعـض املعـارضـني للثقـافـة )اجلنـدريـة(
املـتـــشــــددة قـــــولهـم بـــــأن العــــديــــد مـن األفـكــــار
)اجلنـدريــة( ال تعكـس بــالضـرورة الـرأي العـام،
بل حتـى رأي اجملـتمع الـذي ظهـرت فـيه، وإنهـا
تتعـارض مع طروحات العديد من منظري هذا
الـتـيـــار ونـــاشــطـيه، وهـي لـيــسـت ســـوى قـــوالـب
سلوكية جاهزة تخدم أطراف وتيارات محددة.
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وضع ثقـايف جـديــد يحـمل مـعنـى حتـريـر املـرأة
وحتـــسـني دورهــــا يف الـتـنـمـيــــة ملــــا يـتــضـمــنه  –
بحـسـب وصفـهم  –من رؤيـة جـديــدة للعالقـات
بـني املـــرأة والـــرجل، وتـــداعـيـــات هــــذه العالقـــات
وتأثيرها على دورهما ومكانتهما يف اجملتمع. 

ومـثل أي تــوجه فكـري آخـر، نـشـأت يف الـثقـافـة
)اجلـندريـة( تيـارات متـطرفـة جتاوزت بـأفكـارها
وطــروحـــاتهــا حـــد املعقـــول واملقـبــول بــالـنــسـبــة
للعـديــد من اجملـتمعــات والثقـافــات يف العــالم،
الـــــــى الـــــــدرجـــــــة الــتــي أصــبـحــت مـعـهـــــــا  تـلـك
الطروحـات  يف طرف نقيض متـاماً ملا هـو سائد
ومــتفـق علــيه يف إطـــــار العـقل اجلــمعــي لــتلـك
اجملــتـــمعـــــــات، إذ وضعـــت تلـك األفـكــــــار يف ركــن
املـواجهــة والتحـديــات الثقــافيـة.  فقـد طــرحت
علـــى سـبـيل املـثـــال – الـثقـــافـــة )اجلـنـــدريـــة(  –
مـسـألـة الفـصل التــام بني األبعـاد الـبيـولــوجيـة
واالجـتـمــــاعـيــــة فـيـمــــا يــتعـلق بـتـــــوزيع األدوار
واملكـانة االجتـماعيـة، وكذلـك التمتع بـاحلقوق
بــــالـنـــسـبــــة لـكل مـن املــــرأة والــــرجـل يف تعــــريف
مفهوم )اجلنـدر(. وبدأ التأكيد بشكل اكبر على
فكرة أن التنشئة االجتماعية  والبيئة الثقافية
هي الفيـصل الوحيـد يف حتديـد األدوار، وتوزيع
الــوظـــائف )بـكل مـــا تعـنـيه تـلك املــسـمـيــات مـن
معــان( الـتي مـن املفــروض ان يقــوم بهــا كـل من
املـرأة والـرجل. وان اجلنـدر بكل معــانيه يتـشكل
اجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــاً، بـعـــيـــــــداً عـــن أي أثـــــــر لـلـــبـعـــــــد
الـبـيـــولـــوجــي، وبـــالـتـــالـي فهـــو قــــابل للـتغـيـيـــر
بـاختالف الـزمـان واملكـان والثقـافـة مهمـا كـانت

مصادره. 
وتـتلخـص وجهــات نـظـــر املنـتقــديـن لتــوجهــات
الثقـافـة )اجلنـدريـة( املـتطـرفـة، بـأن طــرح مثل
هـــــذه األفـكـــــار  بــتلــك العــمـــــومــيـــــة واحلـــــديــــــة
يـتنـاقـض مع الكـثيـر ممـا تــؤمن به العـديـد من
اجملـتــمعــــات، وبخـــاصـــة يف جـــوانــب املعــتقـــدات
اإلميــانيـة والــروحيـة مـثالً. وطـبقــاً )للـجنـدر(،
فأن الـتغير احلاصل مرتبـط باختالف الثقافة،
وان املعـتقــدات الــروحـيــة واإلميــانـيــة جــزء مـن
الثقـافـة التـي تتغيـر من وقت آلخـر. هـذا األمـر
أثـار حفيظة  العـديد من اجملتمعـات يف العالم،
إلميــانهم ان مـعتقــداتهم الــروحيـة )الـسمـاويـة
واألرضيـة( تعـالـيم ثـابتـة، تـنظـم حيــاتهم علـى
نحــــــو ممــتــــــاز إذا مت اعــتــمــــــادهــــــا، وان اخـــتالل
الـتــــوازن يف الـعالقــــة بـني املــــرأة والـــــرجل نـــــابع
أساساً من االبتعاد عن ثوابت تلك التعاليم . 

األحالم: تفسيرها ودالالتها
يقدم الـكتاب مجمـوعة من اإلجـابات عن مجمـوعة من األسـئلة، تتعلق
بعـالـم يكـتنفـه الغمـوض واألسـرار: عـالـم األحالم. كمـا يقـدم الـكتـاب –
بشئ من التفصيل  –أنواع األحالم اخملتلفة، وكيف نفك رموزها وكشف

أسرارها، ويتناول الفرق بني أحالم الليل وأحالم اليقظة والكوابيس.
املؤلف: )نيريس دي(، تعريب )محمد منير مرسي(.

الناشر: عالم الكتب 2004
عدد الصفحات: 282

علم النفس املعريف :
قراءات وتطبيقات معاصرة

يـتنـاول الـكتـاب بـدراسـة مــستفـيضــة مجمـوعــة من املـوضـوعـات الـتي
متــس علـم الـنفــس املعـــريف للفــرد، بــدايــة مـن الــشخـصـيــة واملــواهـب
الـشخصيـة، واستـراتيجيـات التعلم، مع عـرض لكيفيـة تكـوين وتـناول

املخ للمعلومات، والتطبيقات التربوية لهذا املوضوع.
املؤلفان: )عبداملنعم أحمد الدردير(، و)جابر محمد عبداهلل(.

الناشر: عالم الكتب 2005
عدد الصفحات: 234

مدخل إلى سيكولوجية اجلنوح
تعـدّ ظـاهـرة جنـوح األحـداث من املـوضـوعــات التي طـرحت نفـسهـا علـى
الـسـاحــة منـذ مـدة طـويلــة، فيـتنـاول الـكتـاب هــذه الظـاهــرة من جـميع
اجلــوانـب، مع عــرض ألسـبـــابهـــا، وعالقــة الــشخـص اجلـــانح بــاجملـتـمع،
وطــــرق الــــوقــــايــــة والـعالج، مــن خالل عــــرض منــــاذج مــن داخل اجملـتــمع

القومي واجملتمع الدولي.
املؤلف: )ناصر ميزاب(.

الناشر: عالم الكتب 2005
عدد الصفحات: 264

حتسني مفهوم الذات
يتناول الكـتاب موضـوع الذات البـشرية، وكـيفية تنـمية وعي الـفرد بها
من خالل ردود أفعـال اآلخـرين جتـاه أعمــاله وتصـرفـاته، وكـيف يعمل
الـشخـص علــى تطـويـر الــوعي بـالـذات وتـنمـيتهــا والنهــوض بهـا إلـى
أسـمى الصفـات من أجل النجـاح يف مجاالت احلـياة اخملتلفـة)الزواج،

واألسرة، والدراسة، والعمل، والعالقات االجتماعية(.
املؤلف: )سناء محمد سليمان(.

الناشر: عالم الكتب 2005
عدد الصفحات: 135

اصدارات نفسية

اسـتــــأنفـت )وحــــدة أبحــــاث الـــشــيخــــوخــــة(
بجـامعة ديـالى  –كلـية الـتربـية، نـشاطـاتها
الـعلـمـيـــة مـــؤخـــراً، بـــاشـــراف مـبـــاشـــر مـن
األسـتـــاذ الـــدكـتـــور )مــضــــر خلـيـل العـمـــر(
عميـد كلية التربيـة. يترأس وحدة األبحاث
هـذه الــدكتــور )هيـثم الــزبيـدي(، وتـضم يف
عـضويـتها كل مـن )د.ناظـم غزال العـمار( و
)د.لـطـيفــة مــاجــد النـعيـمي(، والــست)نـغم
محـمـــد علــوان(. وقــد الـتقـيـنــا بــالــدكـتــور
الـزبيـدي رئـيس الـوحـدة، لتـسليـط الضـوء

وحـدة أبحـاث الــشيخـوخـة..انـطالقـة رائـدة لـرعـايـة االنـسـان العــراقي
كيفية احلصول على هذه

اخلدمات
* مراجعة املسن بنفسه ملقر الوحدة.

* االتــصــــال بــــالهــــاتف لــتحــــديــــد مــــوعــــد
مناسب للمقابلة.

* ارســـــال رســـــالـــــة بـــــالــبـــــريــــــد العـــــادي أو
gerontolgy@ yahoo.comااللكتـروني
كمـا تـسـتقـبل الـوحـدة املـراجـعني يــوميـاً * 
مـن التـاسعــة صبـاحـاً الـى الـواحـدة ظهـراً،

باستثناء يومي اخلميس واجلمعة.

الـنفــسـيـــة الـتـي يـــشكـــو مـنهـــا املــسـن، مـثل
الـــرهـــاب )الفـــوبـيـــا( بـــأنـــواعه، والـــوســـواس

القسري، واالكتئاب، وتوهم املرض.
2- تطبـيق اختبـارات يف حتلـيل الشـخصيـة

ملن يريد معرفة شخصيته.
3- تــطبـيق بــرامج غــذائيــة لـلمــسنـني ممن

يعانون من السمنة املفرطة.
4- تـــوجــيه املــسـن املــتقـــاعــــد للــمهـن الـتـي

تناسب حالته الصحية وعمره.

تخــصــصـيـــــة للـمـــسـنـني الـــــذيــن يعـــــانـــــون
اضطرابـات نفسيـة أو شخصيـة أو مشكالت

أسرية أو اجتماعية تكيفية.
8- تـــشجــيع املـنــظـمــــات الــطــــوعـيــــة وغـيــــر
احلكوميـة وسائر مـؤسسات اجملـتمع املدني
علـــى القـيـــام بـــدورهـم يف تقـــدمي الـــرعـــايـــة

الصحية واالجتماعية للمسنني.
اخلدمات التي تقدمها الوحدة

1- تـــــطـــبـــيـق بــــــــــرامـج يف الـعـالج املـعــــــــــريف
والـــــسلــــــوكــي )غــيــــــر الــــــدوائــي( لـلحــــــاالت

3- اصـدار مجلـة تخـصصيـة تعنـى بقضـايا
املسنني.

4- اصدار بوسترات خاصة باملسنني.
5- تقــدمي املـشــورة للــدوائــر املعـنيــة بـشــأن

املسنني.
6- تهـيئة املـسن قبل احـالته علـى التقـاعد،
مبا يجنـبه الصدمـة النفسيـة الناجـمة من

جراء العزلة والفراغ.
7- تـــطــبـــيق بــــــرامج ارشـــــاديــــــة وعالجــيـــــة،
تــتـــضــمـــن تقــــــدمي اســتـــــشـــــــارات نفـــــســيــــــة

علــى أهم الـعنـاصــر الهـيكـليـة والــوظيـفيـة
لهـــذه املـــؤســســـة الـنفــسـيـــة االجـتـمـــاعـيـــة
الــرائــدة يف العــراق، والـتي تــأســست يف عــام

2003م:
أهداف الوحدة البحثية

1- اجــــــراء بحـــــوث مــيـــــدانــيــــــة بخـــصـــــوص
الظـواهر الـسلبيـة واالضطـرابات الـنفسـية

واألمراض اجلسمية لدى املسنني.
2- عقــد مــؤمتــرات ونـــدوات علـمـيــة بــشــأن

املسنني.

عبد الكرمي سليم علي
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االنسان واجملتمع
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