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  بنائيذتي و أمـالـذتي و زمالئي و تـأساتإىل 

 ذين علمو�ي بال كللـال
  ذين شجعو�ي بال مللـو ال
 ملذين تابعو�ي مع األـو ال
 ذين ينتظرو�ي على عجلـو ال

 عسى أن أكون قد حققت بعض أمنية
 الزين عباس عماره.د
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 اإلهـــداء
 ــةمـقدمـــ

 املدارس الفكرية يف الطب النفسي :ل األولــالفص
 وسائل العالج -

مــس واجلسـدة النفــوح :الفصل الثاني
 ةــولوجيدة الفسيــالوح -
 ةــاألمراض النفسجسدي -

 انـي لإلنســاز العصبــاجله :الفصل الثالث
 انــإلنس عنداالعصيب ازــاجله -
 خــة للمـزة التشرحييـاألجه -
 از املرآزيـاجله -
 لــاز املستقـاجله -
 يـاز الطرفـاجله -
 ديـاز الغــالعالقة باجله -
 مــي يف اجلســاط اهلورمونــالنش : الرابعالفصل
 هاز اهلورموني والعصيبتكامل اجل -
 مــاط الذاتي للجســالنش -
 انــم اإلنســدد يف جســأنواع الغ -
 اــدد واضطراباهتــف الغــوظائ -

 دنيا احلواس :ســالفصل اخلام
 حاسة اللمس -
 حاسة الذوق -
 حاسة الشم -
 حاسة اإلبصار -
ـع -  حاسة السـم
 األمهية السيكولوجية للحواس اخلمس -
 نفعالسيكولوجية اال: ادسـالسالفصل 
 طبيعة االنفعال -
 اآلثار السيكولوجية لالنفعال يف اجلسم -
 مظاهر االنفعال ومضاعفاته -

 الذاآرة والنسيان:الفصل السابع
 مراحل الذاآرة -
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 رةالذاآرة واملذاآ -
 اضطرابات التذآر -
 السرحان  -
 القلق النفسي -
 الذاآرة ومرض الصرع -
 م عند األطفاللعثالت -
 سيكولوجية العنف والعدوان :الثامن الفصل
 تعريف العنف -
 مصادر العنف -
 نظريات العنف -

 ة األمنـس يف خدمـعلم النف :الفصل التاسع
 نظرية األمن -
 الشخصية والبيئة -
 .دوافع االحنراف -

  امــس العــم النفــلع :رـالفصل العاش
 مدخل إىل علم النفس -
 الفروق الفردية -
 الدوافع واحلاجات -
 طرق البحث يف علم النفس -
 عالقة علم النفس بالعلوم األخرى -

 مقدمة يف علم النفس اجلنائي :الفصل احلادي عشر
 أساليب علم النفس اجلنائي -
 دراسة عالقة املرض النفسي واالحنراف السلوآي -
 احنراف األحداث -
 شاآل اإلدمان علة املخدرات واجلرميةم -

 التعاطي واإلدمان… مشكلة اخلمر :الفصل الثاني عشر
 تصنيف املشروبات الكحولية -
 اخلمر يف القرآن والسنة -
 اخلمر يف الطب النفسي  -

أثر االعتماد على العقاقري :الفصل الثالث عشر
 واملسكرات واملخدرات

 إحصائيات هيئة الصحة العاملية -
 ى املسكراتاالعتماد عل -
 وسائل الوقاية -
 األهداف العامة للمجتمع -

 رامــم اإلجــعل :الفصل الرابع عشر
 تعريف اجلرمية -
 علم طبيعة اإلجرام -
   علم االجتماع اجلنائي أو العلوم املساعدة -

 خصائص النمو عند الطفل :الفصل اخلامس عشر
 )الرضاعة(ى ـة األولـمرحلة الطفول -
 رةـة املبكـمرحلة الطفول -
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 رةـة املتأخـمرحلة الطفول -
 ـةت واملدرسـة يف البيـمتطلبات املرحل -
 ـلب للطفـة اللعـأمهي -
 ـلد الطفـة عنـل الدراسيـاملشاآ -
 ة ــرب من املدرســالتس -
 يــ العقللفــالتخ -

 األسس النفسية لتنشئة الطفل :الفصل السادس عشر
 عوامل منو شخصية الطفل -
 مبادئ عامة يف التنشئة -
 العوامل النفسية املؤثرة يف البيت واملدرسة واجملتمع -
 أهداف عامة يف إطار الرعاية -

دور املؤسسات التعليمية يف الصحة  :الفصل السابع عشر
 النفسية للطفل

 ةــالنفسية ـف الصحــتعري -
 هــف ومشاآلــل التكيـعوام -
 ةــات التعليميــدور املؤسس -
 لــل مع الطفــالتعام -
 وبــل املوهــالطف -
 ةــت واملدرســدور البي -

  املشكلة واحلل...املراهقة :الفصل الثامن عشر
 مدخل املراهقة -
 ةـة والنفسيـل الفسيولوجيــاملراح -
 وـرة يف النمـل املؤثـالعوام -
 لـدة واحلـة القاعـاهقالت املرـمشك -

 املشكلة واحلل: جنوح األحداث :الفصل التاسع عشر
 ثتعريف وخصائص احلد -
 العوامل املؤدية لالحنراف -
 وسائل رعاية األحداث -

 األمراض العقلية والنفسية :الفصل العشرون
 خلفية هامة

 تعريف األمراض العقلية والنفسية  -
 بعض األمراض العقلية والنفسية اهلامة -

 ةـــخامت
 ة ــة واإلجنليزيـع العربيــاملراج
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إلى الطب النفسي " المدخل"لقد كانت هنالك عدة أهداف دفعتني إلى كتاب هذا  

 بأنه ال بد للطبيب النفسي من أن يتمكن من  الخاصوأكثرها أهمية شعوري
التحدث والكتابة والمحاضرة في موضوعات علم النفس العلمية بلغته العربية، 

المكتوبة بهذه اللغة تساعد على القيام بهذه ورغم شح المراجع العلمية الدقيقة 
قص نالمهمة إال أن ذات السبب هو أكبر دافع للطبيب النفسي ليحاول سد هذا ال

بجهده الخاص حتى يسهل على غير المتخصصين في هذا الحقل من المطالعة 
العلمية والكتابة بأسلوب موضوعي يعمم الفائدة للعامة ويشجع التفكير لدى 

ذي هو في أشد الحاجة في هذه المرحلة الخطيرة من تطور العالم المجتمع ال
إلى جانب أنه يشجع المتخصصين من ذوي الثقافات األجنبية من األطباء . العربي

 .العرب في إقرار مراجعة هذه الكتب واالستعانة بها في معالجة مرضاهم

رض  ألن يشرح لمريضه نوعية الم من غيرهإن الطبيب النفسي يحتاج أكثر
وطبيعة التفاعالت في العالج النفسي، وهذا ال يتوفر في غياب عامل اللغة 

 مما له من أثر سلبي على فاعلية العالج ،العربية دون اللهجات المحلية المتعددة
كما أن غياب الطبيب النفسي عن هذه الساحة يفسح المجال بطبيعة الحال . النفسي

 وما تحدثه من أثر ،ادات الفرديةلغير المتخصصين في هذه المواضيع لالجته
 .سيئ في بلبلة أفكار قراء العلوم باللغة العربية

كما أني الحظت أن كثرة غالبة من المرضى النفسيين يستقون أعراضهم 
النفسية المرضية من مصادر علمية غير طبية وغير دقيقة، ويحدث نوع من 

عليه من آثار ضارة االزدواجية في تشخيص الطبيب وقناعة المريض بما يترتب 
 .بالعالج

وقد وضح أننا نعاني من عدم توفر الكتب العلمية المكتوبة باللغة العربية في 
مواضيع الدراسات الطبية وعدم قدرتنا على المخاطبة لغة عربية مفهومة للجميع، 
وحتى يتم هذا اإلنجاز فعلى العاملين في حقل الصحة النفسية الطبية إيجاد 

 حتى يتوفر الوقت لعلماء ..ية الخاصة المناسبة لموضوعاتهمالمصطلحات العلم
 المجامع اللغوية من إيجاد النص العربي البديل والدقيق والمعبر عن 
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 وأكثر فروع المعرفة معاناة في هذا الحقل هو مجال الطب .الحاجة العلمية

 وكانت نتيجة ،النفسي، حيث تكثر النظريات والمصطلحات العلمية غير الدقيقة
أحجام المتخصصين عن الكتابة بأسلوبهم وعلومهم خطر عليها إذ فتح الباب أمام 
 غيرهم القتحام هذا المجال وخرق أفكارهم بصورة سوف يكون من الصعب

 .ال بجهد مضاعف يجب أن يبدأ منذ الحينإتصحيحها في المستقبل 

وخصوصية نوعية العالقة بين الطب النفسي وعلم النفس وإسهامات كل 
منهما في عالج المريض الواحد يجعل من األهمية بمكان أن يسير النشاط العلمي 

 .ألداءمن ترجمة وتحدث وتقريب في نفس المستوى وبنفس القدر من الكفاءة في ا

وقد يشجع هذا االتجاه العاملين في المجاالت األخرى من الطب البشري 
 موجة - مع األسف - نواجه تناول موضوعاتهم بلغتهم العربية، خاصة وأننا

نا خاصة، وقد ازدادت حدة ئ بين طالبنا عامة وقراانحسار قوة اللغة العربية
ى ذلك ضعف طالب ليزية، وإذا أضيف إلكالمشكلة بضعف لغة الطالب اإلن

الطب في اللغة العربية بحكم التخصص في المرحلة الثانوية إلى جانب أسباب 
 مرضية تعوض النقص في  بصورةأخرى مما يحرمهم من إتقان أي من اللغة

 .التفكير العلمي المنطقي المنسق فيتضح ضرورة الكتابة باللغة العربية

اع بمستوى الطالب والقراء إلى إما االرتف.. وقد وصلنا إلى الخيار بين أمرين
خاصة، وإما أن نلجأ  صعوبات له درجة من اإللمام الجيد باللغة اإلنجليزية وهذا

إلى تعريب المناهج كلية باللغة العربية، وهذا فيه اعتراضات كثيرة ليس هنا 
 .مجال الحديث فيها أو طرح هذه القضية

حيح في كال االتجاهين ولكننا قطعا نستطيع أن نخطو خطوة في االتجاه الص
 .عندما تسير حركة التعريب مع حركة التجديد في اللغة اإلنجليزية

وأرجو أن يكون في موضوع هذه الكتابة مساهمة صغيرة في قضية كبيرة 
 .وهامة تقدم خدمة بناءة إلى أبناء هذا الجيل

 واهللا الموفق

 الزيــن عبــاس عمــاره.   د
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 الســــــــــــــــــــودان، 1939 : تاريـــخ امليـــالد 

        الطـــــــــب النفســــــــــــــــــــــــي:اصـــــاالختص 
 ــــةادات العلميــــــشهال 

 .يـــــــــــــــــب النفســــــــــوم الطـــــــدبل -
 : املمارســــــات املهنيــــة 
 دولة -سكرات واملخدراتعضو اللجنة الوطنية العليا ملكافحة أضرار امل -

 .اإلماراتالعربية املتحدة، عضو اإلحتاد العاملي للصحة النفسية
 . جامعة اخلرطوم- كلية الطب-الطب النفسيعضو هيئة التدريس بشعبة  -
 . الرياض باململكة العربية السعودية-عضو مركز الدراسات األمنية والتدريب -
 .عمل رئيسا لقسم الطب النفسي مبستشفى اجلزيرة و أبو ظيب املركزي -
  عضو اإلحتاد اإلسالمي للصحة النفسية– احتاد األطباء النفسا�يني العرب عضو -
  عضو اإلحتاد العاملي لألطباء النفسا�يني-ليجية للصحة النفسية عضو اللجنة اخل -
 . أبو ظيب-يشغل حاليا منصب استشاري ومدير مستشفى الطب النفسي اجلديد -
يف  (WHO’S WHO IN THE WORLD)تسجيل سريته الذاتية يف موسوعة  -

 .1996الطبعة الثالثة عشر عام 
مت تكرميهم و منحوا  (The Global 500)مت اختياره ضمن مخسمائة شخصية عاملية  -

تقديرا السهاماهتم العلمية و  The New Century Awardجائزة القرن  
اإلجتماعية واإل�سا�ية يف خدمة اتمع اإل�سا�ي وهي عبارة عن شهادة تقدير ودرع 

 2000تذكاري منقوش اإلهداء على متثال الكرة األرضية عام 

لطب النفسي، أضواء على النفس البشرية، مقاالت مدخل إىل ا  : اإلصدارات العلمية 
خمتارة بني الطب واألدب، حول سكولوجية رعاية الطفل، حماضرات يف الطب النفسي 

 .، رحليت مع الطب النفسي)باللغة اإلجنليزية(

قصائد من   ، مع رياح العودة  مايو واألطف،  ،الضياء واحلريق : اإلصدارات األدبية 
مرايا   ،إطاللة من شرفة أبو ظيب  ،أشباح املدينة ، ى البحر�قوش عل ، بريطا�يا
اموعة  ، الد األول/ اموعة الشعرية الكاملة ، قصائد من فلسطني  ،ميثممة

 الد الثا�ي/ الشعرية الثا�ية 
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