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املقدمة

الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله العوضي
األمين العام

مركز تعريب العلوم الصحية

والله ولي التوفيق،،

ُتعرف األمراض العقلية بأنها تلك األمراض التي تصيب العقل وتؤثر على تفكير 
وأحاسيس وسلوك اإلنسان. كما أن معظم الناس في حياتهم ميرون بفترات قصيرة 
من  فيها  يعانون  طويلة  بفترات  بعضهم  مير  ولكن  واخلـــوف،  والغضب  احلــزن  من 
إلى  يؤدي  الطبيعية، مما  والسلوكيات  واألحاسيس  األمزجة  اضطرابات شديدة في 
شعورهم بعدم السعادة، وبعدم اإلجناز في أعمالهم، وبصعوبة التعامل مع اآلخرين، 
فهؤالء هم املرضى عقليًا. ويتعامل املرضى عقليًا مع حاالتهم الصحية بعدة طرق، 
فمنهم من يفسر سلوكه بإلقاء اللوم على اآلخرين، ومنهم من يحاول الهروب من الواقع 

وعدم االكتراث مبا يدور حوله، ومنهم من يضر نفسه، أو من حوله من الناس.
تصيب األمراض العقلية اإلنسان في جميع األقطار بغض النظر عن أحوال القطر 
وذلك الختالف  آلخر،  مجتمع  من  العقلي  املرض  تعريف  يختلف  ولكن  االقتصادية. 
املجتمعات في تعريف السلوك احلميد من غيره، فبعض أنواع السلوك تكون مقبولة 
في مجتمع ما، ومرفوضة رفضًا كاماًل في مجتمعات أخرى. ويتلقى املريض عقليًا 
أطباء  من  العقلية  لألمراض  الصحية  واملــراكــز  العيادات  في  وعالجات  مساعدات 
نفسانني أو علماء نفس، وقد يتطلب األمر نقل بعضهم إلى املستشفيات لعدم قدرتهم 
ي األطباء النفسيون األمراض العقلية بأسماء متعددة مثل  على رعاية أنفسهم. وُيسمِّ
أما اجلنون فهو  النفسية،  أو األمراض  أو األمراض االنفعالية  العقلية  االضطرابات 
مرض عقلي خطير ُيبعد الشخص عن مسؤولية تصرفاته أمام القانون. وُيطلق على 

املرض العقلي احلاد الفجائي اسم )االنهيار العصبي(.
نأمل أن يستفيد من هذا الكتاب جميع العاملني في مجال الطب النفسي، وأن يكون 

لبنة في صرح تعريب التعليم الطبي في الوطن العربي.
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التمهيد
الشعور  عن  ينتج  سلوكيًا  أو  سيكولوجيًا  منطًا  النفسية  االضطرابات  ُتعد 
بالضيق أو العجز الذي يصيب الفرد وال ُتعد جزءًا من النمو الطبيعي للمهارات 
العقلية أو الثقافية. وقد تغيرت أساليب إدراك وفهم حاالت الصحة النفسية على 
الثقافات، ومازالت هناك اختالفات في تصنيف االضطرابات  األزمان وعبر  مر 
النفسية وتعريفها وتقييمها على الرغم من أن املعايير اإلرشادية القياسية مقبولة 
األساليب   .. اخلطير  العقلي  »املــرض  كتاب  اختيار  مت  وقــد  واســع.  نطاق  على 
العالج  ألساليب  شامل  تعليمي  مرجع  أول  ليكون  الشخص«  على  املتمركزة 
بالتمركز على الشخص. وتكمن القيمة العلمية لهذا الكتاب في كونه من الكتب 

التي تتصف باملهارة واملعلومات التي يتضمنها كل فصل من فصوله.
م الكتاب الذي بني أيدينا إلى عشرة فصول، كل فصل عبارة عن بحث  وُيقسَّ
بذاته، وتعتبر الفصول الفردية في هذا الكتاب عماًل محددًا دقيقًا ألساليب التمركز 
على الشخص اعتمادًا على اإلطار املرجعي الفريد الذي وضعه كل مؤلف، وكذلك 
األدبي  للتراث  بالنسبة  الرئيسية  مساهمتها  لها  الكتاب  من  التاريخية  الفصول 
مت عن  اخلاص بأساليب التمركز على الشخص، مثل بعض التحليالت التي ُقدِّ
جذور أساليب التمركز على الشخص التي متثلت في العالج األخالقي في بدايات 
القرن التاسع عشر. كما أن هناك فكرة رئيسية في كثير من فصول الكتاب وهي 
الشخص  وبني  )املعالج(  املساعد  أو  الرعاية  مقدم  بني  للعالقة  النقدية  الطبيعة 
املريض مرضًا عقليًا خطيرًا. تتميز محتويات الكتاب باالتساع والشمولية حيث 
الشخص(،  على  التمركز  )أسلوب  مهتم مبفهوم  لدى كل  أفكارًا جديدة  تكشف 

وكذلك لدى ذوي االهتمام بهذا النوع من األساليب العالجية.
نأمل أن يفيد هذا الكتاب جميع املهتمني والعاملني في مجال الطب النفسي 

وعلم النفس.

الدكتور/  يعقوب أحمد الشراح
األمين العام المساعد

مركز تعريب العلوم الصحية

والله ولي التوفيق،،
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احملرران

إبراهام رودينك 
• الطب 	 يف  الدكتوراه  ودرجة  املاج�ستري  �سهادة   - الطبية  العلوم  بكالوريو�س 

النف�سي.

• ممار�س اإعادة التاأهيل النف�سي املعتمد.	

• زميل الكلية امللكية للأطباء - كندا.	

• اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سمي الطب النف�سي والفل�سفة - جامعة وي�سرتن اأونتاريو 	

- كندا.

ديفيد رو ي
• دكتوراه يف الفل�سفة.	

• اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم ال�سحة النف�سية املجتمعية - كلية اخلدمة االجتماعية 	

والعلوم ال�سحية ذات العلقة - جامعة حيفا - ا�سرائيل.

املقدم من ِقَبل 

وليام أنثوني
• دكتوراه يف الفل�سفة.	

• املدير التنفيذي ملركز اإعادة التاأهيل النف�سي.	

• اأ�ستاذ ق�سم علوم اإعادة التاأهيل النف�سي - كلية �سريجنت للعلوم ال�سحية وعلوم 	

اإعادة التاأهيل - جامعة بو�سطن.
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املترجم

د. محمد صبري سليط 
• م�سري اجلن�سية.	

• حا�سل على لي�سان�س علم نف�س - جامعة القاهرة - عام 1976.	

• حا�سل على �سهادة املاج�ستري يف علم النف�س - جامعة عني �سم�س - عام 1999.	

• حا�سل على درجة الدكتوراة يف علم النف�س االإكلينيكي - جامعة عني �سم�س - 	

عام 2002.

• عمل كبرياً للباحثني - مدير عام يف وزارة الداخلية - جمهورية م�سر العربية.	




