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ب ذا نقول، وبماذا نعرف الحروكلها أمور يمكن تركها للسياسة، ولكن ما

، والمهددة في لبنان األهلية العربية المندلعة في فلسطين والعراق
 .والبقية تأتي؟.. .والصومال،

. عن شبح الفتنة التي يهددونها فجأة بتحريكها بعد وفاق طويلذا وما
هل نحن مدعوون لتكرار الخالفات داخل العائلة، وهي األكثر دموية في 

 ....تاريخ الصراعات البشرية

المجلة مجرد بعض ذه ومع تمنياتنا الصادقة بعام جديد سعيد، نرجو أن تقدم ه
األسئلة، من القوائم الطويلة لألسئلة التي تستوجب الطرح عندما تتعرض 

 وكل عام وأنتم بخير.. .شعوب بكاملها للحروب النفسية ولغسيل المخ

 هيئة التحرير
 ددـــــــــــــالع قضيــــــــــة

 قدري حفني/ المرأة العربية والتحرر الوطني 

 حـــــول العالــــــمس ــــــــــــالنف مــــــــلـع
 ورمزية نعمان.. وسناء شطح.. نشأت صبوح: إعداد

 الرنين المغناطيسي لمكافحة انفصام الشخصية 
 أمل جديد لتشخيص االضطراب السلوكي 
 علماء فرنسيون يحددون منشأ االنطواء 
 دراسة للمخ تكشف عن األجزاء المسؤولة عن أحالم اليقظة 
  العالية بانخفاض مخاطر الزهايمرارتباط مستويات الفوالت 
 ذاكرةحمض الفوليك لتحسين ال 
 ذاكرةإنزيم الستعادة ال 
 مادة كيماوية قد تنهي اإلدمان على الكحول 
 ضرب األطفال يؤدي إلصابتهم باكتئاب في مرحلة البلوغ 
 إجراء مسح على المخ يمكنه التنبؤ بالعادات الشرائية 
ذية حول طة تنفيوزراء الصحة في دول الخليج يوصون بخ 

 السكري
 عالج جديد لمحاربة األرق 

 يــــــــــــــــــــــب النفســــــــــــــــالط
 الدكتور سامر جميل رضوان/ حتى األصحاء يسمعون أصواتا 

. يبدو أن سماع األصوات الداخلية أكثر انتشارا مما يعتقد علماء النفس
دها الصادر في تشرين األول ما نقلته مجلة علم النفس األلمانية في عدذا ه
 مشيرة إلى التسرع الشائع كثيرا لدى األطباء النفسيين، 1997 )أكتوبر(
ذين غالبا ما يعتمدون في تشخيصهم للفصام على الهالوس المتمثلة في ال

غالبيتها بسماع المريض ألصوات مختلفة األنواع، تعلق على سلوك 
حي له بأن هناك من يالحقه فعال وأعمال مختلفة، وتوبأالمريض، وتأمره 

 .إلخ... ويتآمر عليه 

 ذهانية، والفصام مرض عقلي يصنف ضمن طائفة األمراض ال

 ددـــــــات العـــــــمحتوي
 المرأة العربية والتحرر الوطني/ قضية العدد ■
 علم النفس حول العالم ■
سامر جميل . د. أ/ حتى األصحاء يسمعون أصواتا/ الطب النفسي ■

 رضوان
لين . د. أ/ منابع السلوك السيئ عند األطفال/ فس الطفلعلم ن ■

 محمد حمدي حجاز. ترجمة د/ كالرك
محمد أحمد . د.أ/ إيقاظ الملكات اإلبداعية/ علم نفس اإلبداع ■

 النابلسي
قدري . د.أ/ قراءة نفسية في الحدث السياسي/ علم النفس السياسي ■

 حفني
لإلنسان لم تسبر العالج باأللوان منجم عالج / علم نفس األلوان ■

 أغواره بعد
/ إعادة النظر في مستقبل علم النفس التكاملي/ علم النفس التكاملي ■
 أحمد جيمي بيشاي. د.أ
 سامر رضوان. د.أ/ عصاب القلب/ السيكوسوماتيك ■
 مكتبة العدد ■
 ملف العدد ■

 ارئــــــــــزي القــــــــــــعزي
ب هجرة العقول عام جديد يطل علينا، مهددا وحامال ارتفاعا في نس

وتقصيرنا يبدأ من قصورنا في مجال الحروب . والفقر وتهديدات الحروب
والكوارث، حيث الجرعة التي تتعرض لها مجتمعاتنا من الكوارث هي 

والتقصير . وليس أمامنا سوى االعتراف بأننا لم ننتج. جرعة غير مسبوقة
 والعالج لضحايا ال يتوقف عند اإلنتاج العلمي، بل يشمل أيضا تقديم الدعم

 .الكوارث العرب

ذي مضى، شهدنا اإلعالن عن كارثة وقوع مليون ضحية في العام ال
من العراقيين، وشهدنا التأسيس لكوارث قادمة في الخليج العربي والقرن 
اإلفريقي، كما شهدنا تحريكا لرماد كوارث قديمة جديدة في لبنان 

 .لدان العربيةوالجزائر، مع تهديدات فوضى خالقة لباقي الب

أما عن الكوارث المعنوية، فحدث وال حرج، حتى كدنا نفقد توجهنا 
ومرجعياتنا القيمية واألخالقية، ودخلنا في نفق الضياع المعنوي، فلم نعد 

؟ وما إذا كانت الكارثة كارثة، أم ذا كان الحدث نعمة، أم نقمةنتفق ما إ
قصور االختصاصيين ذا الضياع قد يعطي العذر له.... !حدثا إيجابيا؟

العرب وتقصيرهم في دراسة هذه الكوارث، إذ أصبح تدخلهم لمساعدة 
الناجين من كارثة ما موقفا سياسيا يعنون الحدث بالكارثي، وهو عنوان 

 .غير متفق عليه

فهل كانت الحرب اإلسرائيلية على لبنان كارثة؟ أم هي مساعدة يقدمها 
ان األعداء محسنين يغدقون لنا عدو لتخليصنا من عدو آخر؟ ومتى ك

وأين التوجه . اإلحسان؟ وما حجم كارثة االستعانة على عدو بعدو؟
 . والوعي في الخلط بين األعداء، وفقد القدرة على تحديد العدو وتعريفه؟
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ذهابه إلى ه بموعد ذلك إغفال الوالدين للولد عدم التزاممثالنا على 
 .الفراش الذي اعتاد عليه، وتركه مع التلفزيون يتابع برامجه التي تجذبه

ة من جانب الوالدين لسلوك غير مستحب اإلغفال هو إثابة غير مباشرذا ه
ينشأ عنه نشوب صراع بين الطرفين من أجل إجباره على النوم في وقت 

ذا كانت مدة النوم قليلة بالنسبة للولد، تجعله في تعب محدد وبخاصة إ
فالسلوك غير ذا  ل.عصبي يمنعه من القيام بواجباته المدرسية البيتية

و عوقب من أجله، فإنه سيظل ضعيفا غير ذا ما تم عدم إثابته أالمستحب إ
مرسخ وال معزز، سهل اإلزالة والمحو، وأقل احتماال في استمراره أو 

 .ظهوره مستقبال

هناك ثالث قواعد أساسية ناظمة لتربية الطفل يتعين على الوالدين 
القواعد سهلة التطبيق، غالبا ما تجنب المتاعب السلوكية ذه وه. مراعاتها

ذه القواعد يستوجب االستمرارية والدهما، وااللتزام بهالتي تصد عن أ
 :القواعد هيذه  وه.واتخاذها نهجا تربويا أساسيا

 .إثابة السلوك المقبول الجدي إثابة سريعة بدون تأجيل -1

ذي التزم في المكان المألوف العادي الذي عينته له والدته  فالطفل ال
هذا السلوك، إما عاطفيا  ، عليها أن تبادر على التو بتعزيز )المرحاض(

 أو بإعطائه قطعة حلوى، ووعده ،)المدح والتشجيع والتقبيل(وكالميا 
بمتابعة إثابته في كل مرة يلتزم بالتبول في المرحاض، واألمر كذلك عند 

 . في فراشه، حيث يثاب عن كل ليلة جافةالطفل الذي يتبول ليال

.بصورة غير مباشرةعدم إثابة السلوك السيئ إثابة طارئة عارضة، أو  -2

 .ذي ضربناه في البدءومثالنا هو ال

 .معاقبة السلوك السيئ عقابا ال قسوة فيه وال عنفا شديدا -3

ذه القواعد الثالث ويحسن بنا هنا أن ندخل في شيء من التفصيل له
كيما نصل إلى مدركات اآلباء بما يقنعهم بأهمية هذه القواعد التربوية 

نشئة أطفالهم، وتوفر عليهم متاعب سلوكية الهامة، التي تسهل عليهم ت
 .اوة التعامل معهمكبيرة، وتضفي عليهم متعة تربية الولد، وتدفع عنهم شق

 ةــــــــــــــــــالخالص
. اإلبداع المطلق هو الخلق، وهو صفة من صفات اهللا سبحانه وتعالى

أما ما اصطلح البشر على تسميته إبداعا، فهو شكل من أشكال النشاط 
ذي يتجه الشخص بمقتضاه إلى صورة جديدة من التفكير العقلي المركب، ال

 نشاط يهدف إلى توسيع واإلبداعاعتمادا على خبرات وعناصر مسبقة، 
 .نطاق الخبرة اإلنسانية، إما بالمتعة الجمالية، أو بفهم الطبيعة

ذي هو حالة يتم فيها تجاوز حدود الذات يعتمد اإلبداع على الحدس، ال
كان والزمان، وتتألق البصيرة، فتلتقط تلك الومضة المبدعة، ومن هنا والم

تنطوي في الغالب األعم من الحاالت على تبدأ العملية اإلبداعية التي 
 .ذية، أو التحقيقمراحل اإلعداد، واالستبطان، واالستشارة، ثم العملية التنفي

ه كل من يرتبط التحقيق بأسلوب المبدع ارتباط عضويا، حيث تشارك في
ذا نرى أن اإلبداع هو أقرب ما يكون إلى عملية ملكتي اإللهام واإلرادة، وهك

 .يعيد فيها المبدع اكتشاف ذاته، من خالل العمل الملهم، والواعي، والحر

 يــــــــس السياســـــــــم النفـــــــــــــــــعل
 قدري حفني. د. أ/ قراءة نفسية في الحدث السياسي  
نفسية للحدث السياسي إضافة هامة، ومساعدة على استيعاب القراءة ال

الحدث، والتعامل معه وفق مقاومة لإليحاءات، ولتوظيفات اإلعالم في 
إبراز جوانب من الحدث على حساب جوانب أخرى، وعلى حساب الرؤية 

زميلنا البروفسور قدري حفني عود قراءه على تقديم . الكلية الشاملة للحدث
 ووسط تزاحم األحداث.  صارمة، للحدث السياسي ولكنقراءات مبسطة،

 ال أفكارويتصف بتفكك القدرة المنطقية على المحاكمة والتفكير مع  
وتشير المراجع المتخصصة بأن نسبة انتشار الفصام تبلغ حوالي . عقالنية

ذلك، فهناك دالئل ملموسة على أن نسبة من ومع . من السكان ككل% 1
 لها، إال في عقله، تبلغ ثالثة إلى خمسة أضعاف يسمع أصواتا ال وجود

مما يشير إلى ان سماع األصوات، أو ما يسمى علميا . هذه النسبة
الهلوسات السمعية، قد ال يشير بالضرورة إلى وجود مرض الفصام، أو 
أنه ليس كل من يسمع أصواتا غير موجودة إال في رأسه ال بد وأن يكون 

ذه الهلوسات على أنها صل عدم تقييم مثل هوربما ينبغي في األ. فصاميا
 .مرضيةدالالت 

 من ماسترخت ماريوس االجتماعيذه الرؤيا الطبيب النفسي وينادي به
 تحت عنوان 1997) أكتوبر(رومي في كتابه الذي صدر في تشرين األول 

ذي كتبه بالتعاون مع الصحفية ساندرا إيسشير ال" تقبل سماع األصوات" 
 .يلة مع الناس الذين يرافقهم سماع األصواتحول تجاربه الطو

وقد بدأ كل شيء في برنامج في التلفزيون الهولندي، لجأ فيه رومي 
 450ومرضاه إلى مناشدة المشاهدين لالتصال بهم، وكانت المفاجأة أن 
غير . شخصا قد اتصلوا، حيث كانت غالبيتهم تعاني من سماع األصوات

 استراتيجيات عاش بمساعدتها في أن واحدا من ثالثة أشخاص قد طور
 .عالم األصوات الهالسي بشكل ال بأس به

ذين استطاعوا التعامل مع هذه األصوات في وقد اختلف األشخاص ال 
مجموعة من السمات عن أولئك الذين يشعرون بالعذاب نتيجة هذه 

فقد عاش هؤالء األصوات بشكل أكثر إيجابية من المجموعة . األصوات
ذين استطاعوا التعامل مع األصوات بصورة نادر أن عانى ال ذإ. الثانية

 منهم شعروا بأن أناهم أقوى %27إيجابية من صوت عدواني أو آمر، و
 في المجموعة الثانية، %38من األصوات، في حين كانت النسبة حوالي 

هؤالء قد شعروا بأن . التي كانت تشعر بالعذاب من هذه األصوات
كما وأن . تسحب انتباههم عن العالم الخارجياألصوات تشتت وعيهم، و

. كلتا المجموعتين قد اختارت لنفسها استراتيجيات تغلب مختلفة
ذين عانوا من سماع أصواتهم غالبا ما حاولوا صرف فاألشخاص ال

ذين لم يشعروا أما األشخاص ال. انتباههم عنها بدون تحقيق النجاح
وا بالمقابل إلى تجاهل بالضرر الكبير نتيجة هذه األصوات، فقد سع

 فقد كان النصف منهم قادرا على عدم -الدردشة الجارية في رأسهم
ما وظهر أن استراتيجية اإلصغاء االنتقائي كانت ك. اإلصغاء ببساطة

فكان اإلصغاء يتم عندما تريد األصوات قول أشياء إيجابية أو . ناجحة
أقرب إلى وبعضهم اعتبر األصوات عبارة عن مساعد داخلي . بناءة

 .ذات من إضعافهتقوية اإلحساس بال

 لـــــــــــــــس الطفـــــــــــــم نفــــــــــــعل
. د: لين كالرك، ترجمة. د/ منابع السلوك السيئ عند األطفال 

 محمد حمدي الحجار

ذا التساؤل له ما يبرره كل التبرير، لماذا قد يتساءل الوالدين، وه
ل مرحلة طفولتهم بعض السلوك العابر يالحظ على بعض األطفال خال

، السيئالمزعج والمسيء لألهل، بينما تعتري البعض اآلخر أنماط السلوك 
ذا السلوك بالنسبة للوالدين مشكلة دائمة، وأعباء تربوية  يخلق مثل هبحيث

 مرهقة مضنية؟

ال جدال فيه، أن السلوك المقبول التكيفي، واآلخر السيئ المنافي ذي ال
 إنما يتعززان باإلثبات والمكافآت التي يتلقاها األطفال من قبل المرفوض،

ففي بعض األحيان، وبصورة عارضة، قد . الوالدين خالل العملية التربوية
يلجأ الوالدان إلى تقوية السلوك السيئ الصادر عن أطفالهما بدون أن يعيا 

ن قد خلقا ذه التقوية أو التعزيز، وهنا يكوناالنتائج السلبية السلوكية له
 . من جراء هذا الخطأ في تعزيز السلوك السيئبأيدهماب عمتا
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 ليتعرف على 1933غير أن العالم كان عليه االنتظار حتى عام 
المبادئ العلمية التي تفسر السبب والكيفية التي يستطيع لها لون ضوئي 

ذلك مع نشر العالم معين أن يؤثر بشكل عالجي على الكائن الحي، و
موسوعة عن : "كتابه الهام في هذا االختصاص" دينشاه غاديالي"الهندوسي "
 ".ياس ألوان الطيفق

 يــــــــــــس التكاملـــــــــــم النفــــــــــــــــــــعل
جيمي . د.أ /إعادة النظر في مستقبل علم النفس التكاملي 
 الواليات المتحدة األميركية/  بنسلفانيا-بشاي

 إنه عدد 68 يبدو لي من مراجعة عدد الثقافة النفسية المتخصصة 
استحالة "بحاث نفسية هامة جدا، تدور حول متميز ورائع، ويدخر بأ
 .ذ الدكتور يحي الرخاويعلى حد تعبير األستا" الممكن، وحتمية المستحيل

 وأود تقديم التهنئة .ذ الدكتور محمد النابلسيوإرادة التغيير في مقال األستا
ذي يربط بين تخصصاتنا ، ال المذهلاإلنجازذا لرؤساء التحرير على ه

ذ  وإني أتفق مع األستا.وم اإلنسانية، وقضايا الوطن والعالمالعلمية في العل
، بين المسلمين "الصحوة الدينية" في إبراز ظاهرة قدري حفني

والمسيحيين، على السواء، وبصرف النظر عن دوافعها وأهدافها 
 .ومظاهرها، وإنها تشكل معلما هاما في حياتنا المعاصرة

ور قدري حفني، حول ولي تعليق على ما ورد في بحث البروفس
ويبدو لي ... العالقة بين الدكتور مصطفى سويف والدكتور يوسف مراد،

تاريخ علم النفس ذه العالقة التاريخية الهامة في تأصيل أنه اختزل ه
العربي إلى مرحلة واحدة، تقوم على جانب واحد من المنهج الديالكتيكي، 

عني المناقشة وتبادل ولفظ ديالكتيك في األصل اليوناني، وي. دون غيره
ما أود تقديمه هنا حول استخدام أحد شقي ذا وه. اآلراء وعودة الوعي

والدكتور قدري حفني مؤرخ، ومن أوائل . المنهج دون المنهج اآلخر
وهو يوالي كتاباته . علماء النفس العرب المتهمين بعلم النفس السياسي
وأخشى . لعربي الكبيرودراساته العملية لخدمة جهود التوعية في المجتمع ا

مصطفى سويف والدكتور . أن يساء فهم ما سجله حول العالقة بين د
ذهن القارئ أن هذا الخالف بينهما حول يوسف مراد، بحيث يتبادر إلى 

منهج علم النفس التكاملي قد حسم لصالح الدكتور مصطفى سويف، وليس 
 .بصحيح بالنسبة لي، أو بالنسبةللبروفسور حفني أيضا

ذه المراجعة على قراءاتي ألعمال الفيلسوف ف أعتمد في هوسو
الفرنسي بول ريكور في إرساء المنهج الجدلي الحديث في العلوم 

 اإلنسانية، وفي التحليل النفسي، على وجه أخص

Paul Ricoeur 2005 
 Hermeneitics and the human sciences edited and 

transheted by Jhon.B. Thompson Cambridge university 
press. 

يقول ريكور إن هناك توترا حادا بين منهج الصدق واإليمان  حيث
 ومنهج ما يبعثه Hermeneiticبقدسية النص المعروف بالتفسير اإليجابي، 

ذلك اإليمان، وهو المنهج السلبي العقل الديكارتي بضرورة الشك في 
Cogito يالكتيكي في ، وكالهما ضروري الستكمال المنهج الجدلي الد

ذهب التكامل، وكنت ثنائية الدكتور يوسف مراد أساسا الم. العلوم اإلنسانية
الذي دعا إليه مع الدكتور مصطفى زيور، وقال أصحاب هذا المنهج أن 

وإن تأثير بالمنهج .  أصيل، وليس مستحدثا من الغربعلم النفس الغربي
، التي تدرس لوجيةذي يجمع بين الظواهر النفسية والفسيواألمبيريقي ال

ويدخل . أمبيرقيا الظواهر االجتماعية والتاريخية التي ترتبط بالحياة عموما
فيها الوجود وعامل الزمان في حركة متغيرة متطورة دائرية لولبية، تتعلق 

 .بجوهر الوجود والزمان

  أن الوجود الزماني صراع وتوفيق في آن )1958(يوسف مراد . يقول د

قتنا العربية، والتداخالت الخارجية الملحة إلحداث السياسية في منط
ذا الباب لعرض هذه القراءات تغيرات فيها، نجد ضرورة تخصيص ه

ولمن يريد التواصل مع البروفسور قدري حفني نورد عنوانه . القيمة
 kadrymh@yahoo.com: اإللكتروني

 :لنا البروفسور حفني قراءاته للمواضيع التاليةذا العدد يعرض في ه

 صدام حسين والجعد بن درهم •
 كل عام وأنتم ونحن وهو بخير •
 أسئلة مازالت تبحث عن إجابة •
 ومن الحب ما قتل •
 ذويب والتفتيتالهوية المصرية بين الت •
 .بداية مسيرة االنتصار: السادس من أكتوبر •
 .علماء النفس واالنشغال بالسياسة •
 وانــــــــــــــــس األلــــــــــــــــم نفــــــــــــــعل

 العالج باأللوان منجم عالج لإلنسان لم تسبر أغواره بعد 
تلعب األلوان دورا أساسيا في حياتنا، وتؤثر على حالة اإلنسان 

 150ورغم مرور أكثر من ذا، وفي يومنا ه. الجسمية والعقلية والنفسية
للون على اإلنسان، وال سيما تأثيره العالجي، عاما على بدء دراسة تأثير ا
ذا الموضوع في طور االستكشاف البطيء على بصورة علمية، ال يزال ه

الصعيد الدولي، ويكاد يكون مجهوال تماما في العالم العربي، اللهم إال 
باستثناء بعض المختصين في العالج المكمل، وهم قلة يعدون على 

 .األصابع

وبغية نشر أهمية األلوان واستخدامها كعالج مكمل، نشأت في اآلونة 
األخيرة العديد من المؤسسات ومراكز البحث والتدريب والعالج 
المتخصصة في دول غربية على الخصوص، رغم أن العالج باأللوان كان 
معروفا من عصور سحيقة لدى الحضارات القديمة، السيما في الشرق 

بالد الرافدين ومصر الفراعنة (والشرق األوسط ) صينالهند، ال(األقصى 
 ).ويونان اإلغريق

ومن أهم تلك المؤسسات غير الحكومية المختصة في العالج باللون 
، ورابطة العالج "في بريطانيا مؤسسة التدريب على العالج باأللوان

" جون ماك ليود"وهي جميعا هيئات أسستها " األلوان الدولية"و" باأللوان
 .ى أبرز الخبراء في العالج في بريطانيا والعالمإحد

 وانــــــــــالج باأللـــــــــــرب والعــــــــــالغ
 في )chromo therapyويسمى أحيانا (بدأ االهتمام بالتداوي باللون 

، وإن كان 19أوروبا والواليات المتحدة في النصف الثاني من القرن الـ 
ار األلوان العالجية قبل الغرب بقرون، فقد العرب المسلمون قد اهتموا بآث

إشارة إلى تأثير " ابن سينا"للعالم الطبيب الفارسي " القانون"جاء في كتاب 
األلوان الرئيسية على الفرد، فوجد أن األحمر على سبيل المثال يثير الدم، 

 .بينما األزرق يهدئه

 أما أول كتاب غربي وضع حول استخدام الضوء ألغراض عالجية،
لمؤلفه " الضوء األحمر األزرق، أو الضوء وأشعته كدواء"فكان بعنوان 

وقد ركز بحث الكتاب على . 1877ونشر عام " بانكوست. س"الدكتور 
 .تأثير األشعة الحمراء المنبهة، والزرقاء المسكنة على جسم اإلنسان

كتابه البحثي إلهام بعنوان " إيدوين بابيت" نشر الدكتور 1887وفي عام 
أوصى فيه باتباع عدة تقنيات وأساليب الستخدام " بادئ الضوء واللونم"

 .اللون بغرض العالج

 .الهالة البشرية التي ترى بجهاز كيرليان مؤشر على صحة ومرض اإلنسان
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ذي طالما ارتبط اسمه بمصطلح الحضارة، حيث مثلت مشكالتها ال) م1973

عند مركز اهتماماته الفكرية، فجاءت إثر ذلك كل مؤلفاته تحت هدا 
 ".مشكالت الحضارة" العنوان الجامع

ا تفرضه الطبيعة النظرية للموضوع المبحوث المتعلق وانطالقا مم
 داخل إطار من األفكار التي تمتاز )مفهوم التربية(بضبط مفهوم غير معلن 

ذي يشغل أيضا بالتنوع والجدة في التناول، طرحا ومعالجة، فإن المؤلف ال
الدولية الجزائرية في " مالك بين نبي"منصب أستاذ الفلسفة في مدرسة 

لفرنسية باريس، اعتمد المنهج التحليلي االستباطي، من خالل العاصمة ا
العرض التحليلي لمجمل أفكار بن نبي، المشكلة للمادة التي سيتأسس عليها 

 .هذا المفهوم

ذ محمد بغداد باي، بداية، أن العامل الحاسم في ميالد يقرر األستا
  إلى حصول عارض غير عادي، أوالمجتمعات عند مالك بن نبي يعود

ظرف استثنائي، تمثله فكرة دينية جديدة تدفع بالمجتمع الطبيعي إلى دخول 
 .حلبات التاريخ

ذه الفكرة الجديدة كعامل محدد لحركة المجتمع ويتأكد عنده اعتبار ه
التاريخية، عندما تنطفئ شرارة هذه الفكرة في النفوس، لنالحظ ما يلحق 

 .بهذا المجتمع من تراجع على كافة األصعدة

 ثم فإن تاريخ المجتمعات المتحركة وفق منظور مالك بن نبي ومن
يخضع لقانون دوري، أي أن الحضارة  عنده تمر بثالث مراحل تاريخية 

مرحلة الميالد والتكوين، ومرحلة االنتشار والتوسع، ثم مرحلة : متباينة
 .التدهور واالنحطاط

ذا، إنما هوهنا يشير المؤلف إلى أن منطق حتمية الحركة التاريخية، 
ن نبي بالنسبة للمجتمعات التي هو خالصة استنتاجية توصل إليها ب

ذلك من خالل دراسة وتتبع استهلكت تاريخها، وفقدت مبررات وجودها، و
 . ، ودرجات تكيفهواالجتماعيفعالية اإلنسان فيها، في بعديه الفردي 

ة ذا المسار الحتمي، يخضع لقانون السببية الطبيعيالحركة، وهذه ه
 االستجابةالذي يقيدها إذا ما هي تركت لشأنها، وإذا لم تحاول المجتمعات 

للتحديات التي تعترض سيرها، أو ان استجاباتها هذه لم ترق إلى مستوى 
 .التحديات المنصوبة أمامها

ذا السياق، وتوضيحا لرأي مالك بن نبي، يؤكد المؤلف أن سير وفي ه
 لقيود سببية مرحلية، أو حتمية الحركة التاريخية ال يخضع بالضرورة

وحدوث استثناء يخالف القانون، من دون أن يستبعده نهائيا من . دائرية
ذكر قابلة الحساب، أمر ممكن، يجعل من المراحل التاريخية السابقة ال

للتغيير، ويمنح إنسان ما بعد الحضارة إمكانية التحرك في اتجاه التاريخ 
 .من جديد دون توقف

 أن األمراض والسلبيات التي ورثها اإلنسان ما هي إال وهو ما يعني
 سمات - مطلقا-سمات التحقت به في مراحل تخلفه التاريخية، وليست

طبيعية مالزمة لإلنسان المسلم، حتى وإن كانت تطبع تفكيره وسلوكاته 
 .ذ األمر يتعلق بواقع متخلف ينبغي تغييرهاليوم، إ

 ددـــــــــــــــف العـــــــــــــــمل
ذ مرحلةالتأخر التحصيلي واألعراض اإلآتئابية لدى تالمي 

 البروفسور غريب عبد الفتاح غريب /المراهقة المبكرة

 ثـــــــــــتة البحـــــــــــمنطقي: ةـــــــــمقدم
يرى أغلب الباحثين في مجال علم النفس النمو أن المرحلة العمرية الممتدة 

 المراهقة المبكرة، والتي مثلها مثل سنة تمثل مرحلة 14-12 من سن
 سنة والمرحلة 17-15 المرحلة المتوسطة من -المرحلتين األخريين

 سنة، ولها مواصفات ومطالب نمائية خاصة 21-18المتأخرة من 
  (Miller, 1974, Werkman, 1974, In Goldenberg, 1977, P.342)به

 بفضل القديم، وعلى ، وعلى الرغم منه، وجديدفحياة بفضل الموت. واحد 
ذهب هو المذا وه. الرغم منه، وتوحيد بفضل الكثرة، وعلى الرغم منهما

.  يوسف مراد في حمل بعض طالبه أمثال د.التكاملي الذي لم ينجح د
مصطفى سويف مراد على افنطالق به في دراسات نفسية في العالم 

العرب في كان للباحثين : "ذا الصددعلي زيعور في ه. ويقول د. العربي
، من مثل زيور، وصفوان، وعلى، ومراد، والقوصي، الجامعات المصرية

وقد لعب زيور . الفضل الريادي، والمؤسس، والحارث الشجاع، والصبور
 إلى التحليل )وأنا منهم(ذب كثيرين دور البطل في ج) وصفوان من بعده(

 ثم أن القوصي، على سبيل الشاهد األخبر، قد حظي بمركز .النفسي
سويف، . وأضيف تعليقا على ما ورد في العالقة بين د". واحترام عالميين

ذات أهمل ذكره في الموسوعة التاريخية التي مرد بال. مراد، بأن د. ود
ذا أرى أهمية نشر هذا اإلستدراك ، وله)1998( رمضان أحمد .حققها د

م باالستعانة بما توصل إليه ريكور في تحديث وتأصيل منهج دراسة العلو
 .اإلنسانية آنف الذكر

 كـــــــــــــوماتيــــــــــــــــوســــــــالسيك
دراسة وصفية في اضطرابات القلب الوظيفية: عصاب القلب 
 سامر جميل رضوان. د.أ /المنشأ

 ةـــــــــــــــــخالص
تعتبر اضطرابات القلب الوظيفية من االضطرابات النفسية الجسدية 

ويشكل ما يسمى . تي توجه الطبيب العام والمتخصصالكثيرة الشيوع، وال
 إحدى صور اضطرابات القلب الوظيفية المعروفة علميا )عصاب القلب(
 وعلى الرغم من .ذ القرن التاسع عشر، وإن كانت تحت تسميات مختلفةمن

وجود إشكالية في ما يتعلق بالتصنيف، والتحوالت الكثيرة الطارئة على 
 DSM-II, DSM-III, DSM-III-R( ضية قارن ذه الصورة المرتصنيف ه

and DSM-IV و ICD-9 and ICD-10 (  ذا المصطلح ما يزال إال أن ه
 .شائع االستخدام في الممارسة العيادية الطبية والطبية النفسية والنفسية

ذه الدراسة موضوع عصاب القلب، متعرضة إلى إشكالية تعالج ه
مات الشخصية عند مرضى عصاب التعريف والتحديد، والجائحة، وبعض س

 .القلب، باإلضافة إلى منشأ وتطور عصاب القلب، والمعالجة والتنبؤ

Heart-Neurosis 
 A description Study in the functional Heart Disorders 

Origin 

By: Dr rer. Nat Samer Rudwan 

Summary 
The functional heart disorders are considered as much 

common psychosomatically disorders which face the doctor and 
the specialist. Form of what. Is called “heart Neurosis” which is 
one of the heart disorder picture known since the 19th centry, 
even if it was known under different names. Although there is a 
problem between what is related to the classification and the 
many changes that occur on the classification of morbid picture 
(compare DSM-III, DSM-III-R –APA, ICD-9, ICD-10-WHO), but 
this idiom is still used commonly in the practice of the medical 
clinic, medical respiration and psychology. This study is dealing 
with the “Heart Neurosis”. Subject treating the problem of 
definition and limitation; the patients of Heart Neurosis, in 
addition to the theories about; the Etiopathogenesis of heart 
Neurosis and finally the therapy and prognosis. 

 ددـــــــــــــة العـــــــــــــمكتب
 محمد بغداد باي/ التربية والحضارة  

يعتني المؤلف بكشف طبيعة العالقة بين التربية والحضارة، في إطار 
-م1905(المعالجة الخاصة التي تتعلق برؤية كاتب واحد هو مالك بين نبي 
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كما أن لها األثر الكلي على ظهور االكتئاب في مرحلة . مباشرأو غير 

 (Yarcheski and Mahon, 2000, PP.879-894)المراهقة المبكرة  
وخالصة القول إن العالقة بين كل من التأخر التحصيلي واألعراض 

 .ذ ال تزال محل نقاش حتى اآلناالكتئابية لدى التالمي

ذا النقاش، بفحص طبيعة العالقة بين ويأتي البحث الحالي ليلقي بدلوه في ه
ى مجموعات من المفحوصين  االكتئابية لدألعراضاالتأخر التحصيلي و

من مرحلة المراهقة المبكرة، متعددة الصفات والظروف، ممثلة للمتأخرين 
تحصيليا في عدة صور للتأخر التحصيلي، ومن خلفيات قومية متعددة، 

ذلك بهدف أن تستخدم نتائجه في معرفة أسباب ونتائج االكتئاب في الفئة و
راد الذين يكونون في خطر العمرية المدروسة، ليمكن التعرف على األف

ف منه ومن اإلصابة به، واقتراح تدخالت لتمنع من وقوعه، أو التخفي
 .آثاره في حالة حدوثه

 :ثـــــــــــة البحــــــــــــــــمشكل
محك  من األطفال ينطبق عليهم %5-%2على الرغم من أن حوالي 

ذين تصل والتشخيص االضطرابات الوجدانية، إال أن الكثير من األطفال، 
  في المجتمع العام، يعانون من مستوى متوسط%15-%10نسبتهم إلى 

moderate إلى مستوى شديد severe  من األعراض االكتئابية، وتكون
 الناحيتين التحصيلية يفimpairment هذه األعراض مصاحبة بالعجز 

ن  إلى ذلك، وكما اتضح مباإلضافةواالجتماعية، فهي لدلك تثير االنتباه، 
 فإن األعراض ،(Nolen- Hoeksema et al, 1992) نتائج الدراسات 

 والنقص والعجز المصاحب لها، يمكن elavated المرتفعة من االكتئاب 
وقد أظهرت نتائج . أن تكون مزمنة، لتشمل أغلب مرحلة الطفولة

الدراسات الطولية في الموضوع معامالت ارتباط من متوسطة إلى مرتفعة 
ذت في فترات زمنية مختلفة، مما يعني الكتئاب التي أخبين درجات ا

وتشير نتائج بعض البحوث األخرى إلى ظهور . االكتئاباستمرارية 
 يبدو أنه يقدم صورة - الطفولة-االكتئاب في مرحلة مبكرة من حياة الفرد

 Asarnow et al, 1988, Bland, Newman )ذا االضطراب أكثر خطرا له
and Orn, 1986. In Lewinsohn et al, 1994 (  وبالتحديد، فلقد وجد أن

ذين يعانون اضطراب المزاج، يكونون محل خطر االنتكاسة المراهقين ال
 ، ولقد وجد (Kaslow, Rehm and Siegel 1984)مرة أخرى بعد الشفاء 

 outcomesأيضا أن اكتئاب المراهقة يتنبأ بالعديد من النتائج، أو اآلثار 
المشاكل األكاديمية، الصعوبات في العالقة بالجنس : ذلكالسالبة، بما في 

اآلخر، التشرد، البطالة، استخدام العقاقير، كثرة االحتجاز بالمستشفيات، 
 Carlson and)التورط في حوادث السيارات، والتهم المخالفة للقانون 

Strober, 1979, Chiles and Con, 1980, Kandel and Davies, 1986. 
In Lewinshon et al, 1994( وبما أنه من الناحية اإلكلينيكية، تصبح 

السلوكات المشكلة، المرتبطة بالكتئاب، محل التركيز في أي عملية تدخل 
عالجية، فإن مشكلة البحث الحالي تنحصر في دراسة التأخر التحصيلي 

 من - التأخر التحصيلي-في عالقته باألعراض االكتئابية، لما وجد لألول
د تم اختيار المفحوصين من وق. ذ موضع البحث حياة التالميأهمية في

مرحلة المراهقة المبكرة، بوصفها من مراحل النمو التي تشهد ظروفا 
وتغيرات عديدة، تجعل أفرادها أكثر استهدافا للمشاكل واالضطرابات 

 .ومنها األعراض االكتئابية... النفسية

 :أهداف البحث
 :يهدف البحث الحالي إلى 

ة العالقة بين التحصيل الدراسي واألعراض االكتئابية في دراس -1
 .مرحلة المراهقة المبكرة

دراسة التأخر التحصيلي واألعراض االكتئابية في مرحلة المراهقة  -2
 .المبكرة

اقتراح بعض الخطوط العريضة للتدخل اإلرشادي، تنبني على ما  -3
 .يسفر عنه البحث من نتائج

 المبكرة يجب أن يتعاملوا مع تأثيرات إن األطفال في مرحلة المراهقة 
رغباتهم الجنسية، ومع تقبل ما يحدث من نمو فسيولوجي، ومع الحاجة 
إلى أن يصبحوا أفرادا مستقلين، وأن يتوافقوا مع البيئة المدرسية، ومع 

ذلك فإن احتمالية التعرض لالضطرابات النفسية في هذه المجتمع ككل ول
عضهم أن طبيعة مرحلة المراهقة المتوسطة ويرى ب. المرحلة تعتبر عالية

 .والمتأخرة ، أو على مرحلة الرشد

ويعتبر االكتئاب أحد االضطرابات النفسية التي تحدث في مرحلة 
التململ والذي يترافق مع العبوس واالنسحاب : ذي يأخذ شكلالمراهقة، وال

ختلفة، من األنشطة االجتماعية، والتردد في التعاون في أنشطة األسرة الم
 ,Kashani)ينقص االنتباه لألعمال المدرسية، وللمظهر الخارجي كما 

Husain, Shekin, Hodges, Cytryn and Meknew, 1981, P.146) 
ويؤكد آلبرت وبك أن االكتئاب يبدو أنه منتشر بدرجة كبيرة في مرحلة 

 adulthoodذلك أكثر من انتشاره في مرحلة الرشد المراهقة المبكرة، و
ذه المرحلة يمكن أن يكون عالمة لمرحلة ى الباحثان أن االكتئاب في هوير

نمو حرجة، والتي يمكن أن تستشار فيها األعراض االكتئابية، وذلك لزيادة 
 )المطالب األكاديمية، واالجتماعية، كلما تقدم الطفل في مرحلة المراهقة 

Albert and Beck  1981, P.198 ( .ل التربوي ويشير العاملون في المجا
ذية الراجعة إلى أن التعرض المتكرر للطفل في مرحلة المراهقة للتغ

، يعمل على كف واالجتماعيةالسالبة، في ما يتعلق بالكفاءة األكاديمية 
 ,chen) ويسهل من نمو االكتئاب self-shemata بزوغ مخطط الذات

Rubin and Li, 1995)  . تترافق، وقد وجد في التراث النفسي أنه غالبا ما
أو تتزامن، الصعوبة في أداء المدرسي واالكتئاب لدى الصغار، إال أنه من 

ذا كان العجز في الداء المدرسي يرتبط أم يسبب غير الواضح ما إ
ذي رأى فيه بعضهم أن اكتئاب الصغار يؤثر في ففي الوقت الاالكتئاب؟ 

 مستوى أعراض االكتئاب عاد الاختفاءمستواهم التحصيلي، وأنه بمجرد 
-and Seligman, 2002)  (Puig التحصيلي للصغار إلى مستواه العادي 

Antic, 1985. In Lei Yu وفي االتجاه نفسه أيضا، وجد تشرين وزمالؤه 
ذ الذين كانوا يعانون من االكتئاب، كانوا في في المجتمع الصيني أن التالمي

 Chen.et)الوقت نفسه يعانون من مستوى متدن في التحصيل المدرسي 
al, 1995) ويرى ديكسون ورايد أن دراسة االكتئاب و الديثيميا 
dysthymia لها عالقة خاصة بالبيئة المدرسية، ألنهما يتداخالن في العملية 

التعليمية، وغالبا ما يرتبطان بالنقص، أو العجز التحصيلي، والتسرب من 
ي تفحص أمبريقيا التعليم، ولهذا اعتبر الباحثان أن األبحاث األساسية الت

دينامية االكتئاب تعتبر وثيقة الصلة بمجال واسع لكل من 
 (Dixon and Reid, 2000, PP.343-347)والمرشدين النفسيين  التربويين

ونجد في الجهة األخرى أن لوينسوهن وزمالؤه قد توصلوا إلى أن عدم . 
ب في ما بعد رضا التالميذ عن تقديراتهم المدرسية كان منبئا كافيا باالكتئا

( Lewinsohn, Roberts, Seeley, Rohde, Goltib and Hops, 1994) 
ويميل إلى ذلك تيسني وزمالؤه، والذين رأوا أن نتائج دراستهم تأتي في 
غير صالح النموذج التقليدي، والذي يرى أن االضطرابات النفسية، ومنها 

لعدم  (تحصيل لدى األطفال، كأسباب، أو مقدمات للنقص في ال-االكتئاب
 ويرون أنهم ،)القدرة على االنتباه، نوبات الغضب، عدم الطاعة والعصيان

مع النموذج الثاني، الذي يرى أن المشاكل التحصيلية تعتبر مقدمة 
 ,Tesiny, Lefkowitz and (Gordon, 1980)لالضطرابات السلوكية 

PP.506-510 ر أحداث ذين يدرسون آثاويسير في االتجاه نفسه الباحثون ال
الحياة السالبة على الصحة النفسية لألفراد، فقد أعتبر أحداث الحياة السالبة، 
إحدى المتغيرات التي ارتبطت باالكتئاب، لما أظهرته نتائج البحوث من 

 وجد بعض الباحثين وقد. أنها تساهم في ظهور نوبات من هذا االضطراب
، التي يتعرض لها في المجال التربوي أن أكثر أحداث الحياة الضاغطة

 Guiping and (ذ في حياتهم اليومية، قد ارتبطت باآلداء الحصيليالتالمي
Huichange, 2001, PP.431-(34 ولقد اتفق يارتكشي وماهون مع وجهة 

م أن الضغوط المدركة داخل ذه، حيث أظهرت نتائج دراستهالنظر ه
 را،شاذا األثر مبالفصل الدراسي لها أكبر األثر، سواء كان ه
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