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يف استطالع رصدَ صراع األدوار يف الشخصية األكادميية

األستاذ اجلامعي العراقي بني الدور العلمي واملنصب اإلداري
علي كاظم الشمري/جامعة واسط
وجن ـ ــد ت ـط ـبــيقـ ـ ـاً مـلف ـتـ ـ ـاً لل ـن ـظ ـ ــر له ـ ــذه
االزدواجـي ــة القــائـم ــة علــى املــظهــريــة ،مــا
اتسع مـؤخراً يف احلقـل االكادميي الـعراقي
من ظــاهــرة الـسعـي وراء املنــاصب االداريــة
مــن ق ــبل األس ـ ــات ـ ــذة اجلـ ـ ــامع ـيــني ،ض ـمــن
املــشهــد العــام الــذي س ــاد امليــدان الع ــراقي
بعـد نيسان 2003م  ،بـوصفه ردّ فعل حتمياً
حلـقبــة طــويل ــة من احلــرمــان والـتهـميـش
واالقصاء عانتهما فئات واسعة من الشعب
بعــد أن ك ــان (التــرؤس)مـقتـصــراًعل ــى فئــة
واحــدة معــروفــة .ولكـنن ــا نتـس ــاءل عمــا إذا
كــان رد الفعل هــذا ،مـن املنـطـقي أن يــأخــذ
دوره يف مــؤسـســات الـتعـليـم الع ــالي أيـض ـاً،
بـ ــاعـتـبـ ــار إن مهـنـ ــة الـتـ ــدري ــس اجلـ ــامعـي
والـ ـبـح ــث الـعـلـ ـم ــي متـ ـثـل ذروة امل ـك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــة
االجتـماعـية بـبعديهـا الفكـري واألخالقي؟
ف ـ ــاألس ـت ـ ــاذ اجلـ ـ ــامعــي مـ ـ ــرشح ألن يـك ـ ــون
أكثروعياً وأقل انفعـاالً جتاه ما يحصل من
أحـداث ووقـائع غيـر مـألـوفـة علــى السـاحـة
اجملـتــمعـي ـ ــة ،إذ تقـع علـيـه مهـمـ ــة تـ ــوجــيه
اجمل ـت ـمـع وإرش ـ ـ ــاده نـح ـ ـ ــو االت ـ ـ ــزان وع ـ ـ ــدم
االنـدفاع وجتـنب االنتهـازية خـصوصـاً إبان
األزم ـ ــات ،ال أن ي ـ ــركــب م ـ ــوج ـ ــة االن ــتف ـ ــاع
املظهري والسعي وراء املكاسب الضيقة.
وه ـن ـ ــا الن ـ ــريـ ـ ــد الق ـ ــول ب ـ ــأن ال ـ ــسعــي وراء
املـنصب ليس حقـاً مشروعـاً ،ولكن املقصود
أن ال يغـ ــدو بحـث األسـتـ ــاذ اجلـ ــامعـي عـن
املـنـصـب غــاي ــة ً بح ــد ذاته إلشـبــاع رغـب ــاته
وحـاجــاته املـظهـريـة يف الـسلـطــة والتـرؤس
وحسب ،بدل أن يكـون وسيلة ً لغايـة خدمة
مـيـ ــدانه الـعلـمـي واخـت ـص ــاصـه ومجـتـمـعه
األكــادميـي والعــام .إن غــالـبيــة املنــاصب يف
التعليم العـالي كعمـادات الكليات ورئـاسات
األق ـس ــام ،مـنحـت بع ــد نـي ـس ــان  2003عل ــى
وفق ممـ ــارسـ ــات (انــتخـ ــابـي ـ ــة) يف صفـ ــوف
األس ــات ــذة أو الــطلـب ــة .واالنـتخ ــاب إسل ــوب
دميـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــه
اجلم ــاهيــرالخـتيــارممـثلـيهــا وهــذا حــسن،

(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.
ولـكــن أن يُـ ـت ّــبع يف امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات الـعل ـم ـي ـ ــة
واألك ــادميـي ــة فـ ــإنهـ ــا كلـمـ ــة حق يـ ــراد به ــا
ب ـ ـ ــاطـل ،أو كـحـق يف غ ـي ـ ـ ــر مـحـلـه ،ذلـك إن
املـ ــؤسـ ـسـ ــة األكـ ــادميـيـ ــة هـي كـي ـ ــان علـمـي
بـاألسـاس يقـتضـي أن يتـرأسه األوفــرعلمـاً
ومع ـ ــرف ـ ــة وخـلقـ ـ ـاً وس ــمعـ ـ ــة (يح ـ ــدد ذلـك
بــالـبحــوث واملــؤلفــات واملـشــاركــات العلـميــة
والــسيـرة الــذاتيــة) ،ال أن يتـم اللجـوء الـى
آليـات الـتصــويت الـتي غــالبـاً مـا تـتم علـى
أسـ ــاس املع ــايـي ــر ال ــشخ ـصـي ــة الـنـفعـي ــة أو
الوالءات الـتعصبيـة ذات الطابع الـطائفي.
وجـ ـ ــراء ذلـك حـ ــصلــت خـ ـ ــروقـ ـ ــات لـلق ـيــم
األكادميية ألقت بأضرارها على آلية وواقع
الـتعـليـم العــالـي علـمي ـاً واداري ـأً وأخـالقي ـاً،

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 ع ـشــرات األســاتــذة مـن
مخـتلـف االختـصــاصــات الــدقـيقــة ،ال ذنب
لهم سوى إن لديهم عقوالً يخشى منها.
أن ت ـن ـ ـ ــازع األدوار يف شخـ ـص ـيـ ـ ــة األس ـتـ ـ ــاذ
اجل ـ ـ ــامـعــي بــني ال ـتـخ ـ ـصـ ــص األك ـ ـ ــادميــي
واملـن ـصــب االداري ،يع ـ ــد أم ـ ــراً حـتـمـيـ ـ ـاً يف
الــدول النــاميــة التـي تخـتلـط فـيهــا قـيمــة
الـعلم بقـيمـة الـوجـاهـة االجـتمــاعيـة .ومع

ذلـك ،ت ـ ــوصلــت دراس ـ ــة أج ـ ــريــت يف م ـص ـ ــر
مــؤخــراً حــول إجتــاهــات أســاتــذة اجلــامعــة
نحو تقلـّد املناصب يف التعليم العالي ،الى
أن ( )%29فقـط مـن العـين ــة البــالغــة()150
أستـاذاً أفـادوا بـأن لــديهم اجتـاهـاً ايجـابيـاً
نـحـ ـ ـ ــو الـعـ ـمـل يف املـ ـنـ ـ ـ ــاص ــب اإلداريـ ـ ـ ــة يف
اجلـ ــامع ــة  ،بـيـنـم ــا( )%71ك ــانـ ــوا يحـمل ــون
اجتاهاً سلـبياً ويبررون ذلك بـأنه يأخذ من
وقت وجهـد االستـاذ اجلـامعي،الـذي هـو يف
األســاس مــوجه ألداء احملــاض ــرات والبـحث
والـتـ ــألــيف ،وإن( )%14مـن هـ ــؤالء الـ(،)%71
ع ـ ـدّوا ذلـك مـ ــؤش ـ ــراً عل ـ ــى ضعـف علـمـيـ ــة
األسـت ــاذ ،وان األسـت ــاذ ال ــذي ي ــشع ــر بـ ــأنه
ضـع ـ ـيـف يف كـفـ ـ ـ ـ ــاءاتـه الـعـل ـ ـم ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة وأدائـه

اصدارات نفسية

(اجلندر):

مراجعة نقدية ملفهوم النوع االجتامعي

مع أن مفهـوم (اجلنـدر)  Genderبـدأ يـدخل
يف الثقـافـة العـربيـة ،وصـار استخـدامه مـألـوفـاً
يف الكـثيــر من الـكتــابــات ،اال ان هنــاك ارتبــاك ـاً
ـخ ـ ـ ـ ــدامـه ،إذ تـ ـ ـ ـ ــرجـ ــم الـ ـ ـ ـ ــى
ـح ـ ـ ـ ـ ـاً يف اس ـ ـت ـ
واض ـ
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
تــنحـ ــدر مــن أصل التـيـنــي ،وتعـنـي يف إطـ ــارهـ ــا
اللـغوي ( Genusاجلـنس،الـنوع) .وتـستـخدم
الــكل ـم ـ ــة به ـ ــذا ال ـ ــوصف ل ـت ـص ـنــيف األس ـم ـ ــاء
والـضمـائـر والصفـات ،أو تـستخـدم كفعل مـبني
عل ــى خـص ــائـص مـتـعلق ــة ب ــاجلـن ــس يف بعـض
اللغــات لتـشيـر إلــى التقـسـيم الـبيـولـوجـي بني
الــذكــر واألنـثــى (وهــو أمــر غـيــر ق ــابل لـلخلـط
والتـغيــر بــوصـفه تك ــوين ـاً) .ويف العق ــد األخيــر
ظهـرت تــوجهـات يف دراســات علـم النفــس وعلم
االجـتمــاع اهـتمـت مبفه ــوم اجلنــدر ،وأحــاطـته
بـت ــأويالت خــاص ــة أبع ــدته عـن مفه ــوم الفــروق
اجلنـسية ( sexذكر،أنثـى)  ،الى مفهـوم يلفت
االنـتـبـ ــاه للج ــوانـب االجـتـم ــاعـي ــة والـثق ــافـي ــة
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
 ، Gender identityأي بـ ـن ـ ـظ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــرجـل
لـنفسه وللمـرأة ،ونظرة املـرأة لنفسهـا وللرجل،
كلها نتاج ألمناط التنشئة االجتماعية .
وطــبقـ ـ ـاً للـفلـ ــسفـ ــة (اجلـنـ ــدريـ ــة) ،فـ ــإن صـ ــور
العالقة التي تنشأ بني املرأة والرجل تقوم على
قـواعـد اجـتمـاعيـة وسيـاسيـة وثقـافيــة صنعهـا
ال ـبـ ـش ـ ــر ع ـب ـ ــر ت ـ ــأريـخهــم ال ـط ـ ــويل .ل ـ ــذا ف ـ ــأن
خصـائص العالقة تلـك ليست حتـمية ،وثبـاتها
نـسبي؛ مبعنـى أن باالمكـان تغييـرها وتعـديلها،
ورمبـ ـ ــا إلغـ ـ ــاؤهـ ـ ــا متـ ـ ــام ـ ـ ـاً .ويف إطـ ـ ــار الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة
(اجلـنـ ــدريـ ــة) لـ ــواقع حـ ــال الـعالقـ ــة بـني املـ ــرأة
والـرجل ،فأن هذه العالقة يسودها عدم االتزان
علـ ــى حـ ـسـ ــاب املـ ــرأة ،يف تـ ــوزيـع القـ ــوة ،وتـكـ ــون
النـتيجــة احتالل الـرجل مكـانـة فـوقيـة ،بيـنمـا
تأخذ املرأة دائماً وضعـاً ثانوياً يف اجملتمع .لذا
فــأن دع ــاة مفهــوم اجلـن ــدر يقــدم ــونه عل ــى انه

وضع ثقـايف جـديــد يحـمل مـعنـى حتـريـر املـرأة
وحتـ ـسـني دورهـ ــا يف الـتـنـمـيـ ــة ملـ ــا يـت ـضـمــنه –
بحـسـب وصفـهم – من رؤيـة جـديــدة للعالقـات
بـني امل ــرأة وال ــرجل ،وت ــداعـي ــات هـ ــذه العالق ــات
وتأثيرها على دورهما ومكانتهما يف اجملتمع.
ومـثل أي تــوجه فكـري آخـر ،نـشـأت يف الـثقـافـة
(اجلـندريـة) تيـارات متـطرفـة جتاوزت بـأفكـارها
وطــروح ــاتهــا ح ــد املعق ــول واملقـبــول بــالـن ـسـبــة
للعـديــد من اجملـتمعــات والثقـافــات يف العــالم،
ال ـ ـ ــى ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة ال ـتــي أص ـبـحــت مـعـه ـ ـ ــا تـلـك
الطروحـات يف طرف نقيض متـاماً ملا هـو سائد
ومــتفـق علــيه يف إط ـ ــار العـقل اجلــمعــي لــتلـك
اجمل ـت ــمع ـ ـ ــات ،إذ وضع ــت تلـك األفـكـ ـ ــار يف ركــن
املـواجهــة والتحـديــات الثقــافيـة .فقـد طــرحت
الـثق ــاف ــة (اجلـن ــدري ــة) – عل ــى سـبـيل املـث ــال –
مـسـألـة الفـصل التــام بني األبعـاد الـبيـولــوجيـة
واالجـتـمـ ــاعـيـ ــة فـيـمـ ــا يــتعـلق بـت ـ ــوزيع األدوار
واملكـانة االجتـماعيـة ،وكذلـك التمتع بـاحلقوق
بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة لـكل مـن املـ ــرأة والـ ــرجـل يف تعـ ــريف
مفهوم (اجلنـدر) .وبدأ التأكيد بشكل اكبر على
فكرة أن التنشئة االجتماعية والبيئة الثقافية
هي الفيـصل الوحيـد يف حتديـد األدوار ،وتوزيع
الــوظ ــائف (بـكل م ــا تعـنـيه تـلك امل ـسـمـيــات مـن
معــان) الـتي مـن املفــروض ان يقــوم بهــا كـل من
املـرأة والـرجل .وان اجلنـدر بكل معــانيه يتـشكل
اجـ ـتـ ـم ـ ـ ــاعـ ـيـ ـ ـ ـاً ،بـعـ ـي ـ ـ ــداً ع ــن أي أث ـ ـ ــر لـلـ ـبـع ـ ـ ــد
الـبـي ــول ــوجــي ،وب ــالـت ــالـي فه ــو قـ ــابل للـتغـيـي ــر
بـاختالف الـزمـان واملكـان والثقـافـة مهمـا كـانت
مصادره.
وتـتلخـص وجهــات نـظ ــر املنـتقــديـن لتــوجهــات
الثقـافـة (اجلنـدريـة) املـتطـرفـة ،بـأن طــرح مثل
ه ـ ــذه األفـك ـ ــار بــتلــك الع ـم ـ ــوم ـي ـ ــة واحل ـ ــديـ ـ ــة
يـتنـاقـض مع الكـثيـر ممـا تــؤمن به العـديـد من
اجملـتــمعـ ــات ،وبخ ــاص ــة يف ج ــوانــب املعــتق ــدات
اإلميــانيـة والــروحيـة مـثالً .وطـبق ـاً (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
نحـ ـ ــو مم ـتـ ـ ــاز إذا مت اع ـت ـمـ ـ ــادهـ ـ ــا ،وان اخ ــتالل
الـتـ ــوازن يف الـعالقـ ــة بـني املـ ــرأة وال ـ ــرجل ن ـ ــابع
أساساً من االبتعاد عن ثوابت تلك التعاليم .

احمل ـ ــاض ـ ــرة يح ـ ــاول اله ـ ــرب إل ـ ــى املـن ـصـب
االداري.
ولتقـصي بعـض مظـاهـر هــذه الظـاهـرة يف
جـامعاتنا الـعراقية ،قمنـا بإجراء استطالع
شــمل عـيـنـ ــة مـن األسـ ــاتـ ــذة يف ج ـ ــامعـ ــات
(واسـط) و(ذي ق ــار) و(ال ــدي ــوانـي ــة) بلغـت
( )140أستـاذاً وأستـاذة ،وجه اليهـم السـؤال
اآلتـي(( :كـيف تـنـظ ــر إل ــى مـيل األس ــات ــذة
اجلــامعـيني للـسعـي وراء املنــاصب االداريـة
يف الوقت احلاضر؟)).
وجاءت النتائج على النحو اآلتي:
* أف ـ ــاد ( )%49مــن الع ـي ـن ـ ــة ب ـ ــأن األس ـت ـ ــاذ
اجل ـ ــامعــي يجـب أن ال يـنـ ـشـغل بـ ــاملـن ـصـب
االداري بقدرمـا ينـشغل بتـطويـر قدراته يف

الـت ــدريــس والـبحــث العلـمـي ،إذ ق ــد ي ــأتـي
املنصب اليه من دون أن يطلبه.
* أوضح ( )%33بأنَّ عـلى األستـاذ أن اليدع
العمل اإلداري يؤثر يف عمله كأكادميي.
* أكـ ـ ـ ــد( )%17مـ ـنـه ــم بـ ـ ـ ــأن ال ضـ ـ ـ ــرر يف أن
يتصدى األستاذ للمنصب االداري.
وعـن ــد ح ــوارن ــا مع أف ــراد العـيـن ــة مـن ذوي
امل ــوقف الــسلـبـي مـن ظ ــاه ــرة الــسعـي وراء
امل ـنـ ـصــب االداري يف الـ ـ ــوس ــط األكـ ـ ــادميــي
( ،)%72أفادوا 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
جه ـ ـ ــة ،وعلـ ـ ــى الـعالقـ ـ ــات بــني األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة
املعــروفــة بــالتــوافـق والبـعيــدة عن الـصــراع
والـ ـ ـضـغـ ـيـ ـن ـ ـ ـ ــة م ــن جـه ـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .وه ـ ـ ـ ــو
مـ ـ ـ ــايـ ـتـعـ ـ ـ ــارض مـع وضـعـه ــم وم ـكـ ـ ـ ــانـ ـتـه ــم
بـوصفهم أسـاتـذة جـامعـيني يتـولـون إعـداد
أجـي ــال مـن الـب ــاحـثـني وامل ــربـني ي ــأخ ــذون
دورهم يف تطوير اجملتمع.
يف ضوء ما تقدم ،نتوجه إلى وزارة التعليم
العـ ــالـي والــبحـث الـعلـمـي ب ـضـ ــرورة عقـ ــد
ن ـ ــدوات وم ـ ــؤمت ـ ــرات ي ـ ــدي ـ ــره ـ ــا ع ـ ــدد مــن
األســاتــذة اخملـتـصـني يف العلــوم الـنف ـسـيــة
واالجـتمــاعيــة ،يعــرضــون فـيهــا أبعــاد هــذه
الظـاهـرة ،ومـا لهـا مـن تبعـات وآثـار سـالبـة
علـى الـواقع الـعلمـي واإلداري للمـؤسـسـات
األكـ ـ ــادمي ـيـ ـ ــة؛ بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ــى تـ ـ ــوج ــيه
اجلــامعــات بــاخـتيــاراألســاتــذة للـمن ــاصب
اخملـتلفــة علـى أســاس معــاييـر مـوضــوعيـة
ول ـي ـ ــس عل ـ ــى أس ـ ــاس الـعالق ـ ــات أوامل ـي ـ ــول
الـشخصيـة أو االنتخـابات (الـشكليـة) .كما
نـوصي أسـاتـذة اجلـامعــات بضـرورة تــوجيه
انـشغــاالتهم إلــى ميـدان الـدراسـة والـبحث
الـعل ـم ــي ،ألنه األول ـ ــى بـجه ـ ــودهــم  ،وه ـ ــو
الهدف األول واألسمى يف التعليم العالي.

األحالم :تفسيرها ودالالتها

عبد الكرمي سليم علي
األمـ ـ ــر اآلخـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ـث ـ ـ ــار علـ ـ ــى طـ ـ ــروحـ ـ ــات
(اجلـن ــدري ــة) ،ه ــو ع ــدم االعـت ــراف ب ــوج ــود أي
اخ ــتالفـ ـ ــات بــني املـ ـ ــرأة والـ ـ ــرجـل مه ـمـ ـ ــا تـكــن
اجـتم ــاعي ــة او بيــول ــوجي ــة ،حتــى وصل بـبعـض
الـدعـاة الـى اعـتبـار القــوة الفيـزيــائيـة للـرجل
ذات مـنشــأ اجتمـاعـي كغيـرهـا مـن االختالفـات،
علـ ـ ــى الـ ـ ــرغــم م ــن تع ـ ـ ــارض تلـك األفـك ـ ـ ــار مع
العـديد من املعطيـات العلمية الثـابتة .وهناك
أمــر آخــر يـثـي ــره معــارضــو (اجلـنــدريــة) ،وهــو
اســتخـ ــدام هـ ــذا املـفهـ ــوم أداة يف تقـ ــاريـ ــر األمم
املــتح ــدة عـن امل ــرأة ،لـيــس لــتح ـسـني دوره ــا يف
التـنميـة  -بحـسب رأيهم –ولكن أيـضا لـفرض
فك ــرة حق اإلن ـس ــان يف تغـيـي ــر ه ــويــته (تغـيـي ــر
جـن ــسه) واألدوار املـت ــرتـب ــة علـيه ــا ،واالعـت ــراف
ب ــال ـش ــذوذ اجلـن ـسـي ،وفــتح الـبـ ــاب عل ــى إدراج
حقــوق الـشــواذ مـن زواج املثـليـني وتك ــوين اس ــر
من ـ ـ ـ ـطـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة Non Stereotyped
غـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ـ
 ، Familiesكــأن تـتـشـكل األســرة يف نـظــرهـم
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
امل ـسـتـ ــوى الف ــردي واجلـم ــاعـي) الـن ــاشـئ ــة 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 املـتـبـ ــادلـ ــة بـيــنهـمـ ــا (الـ ــزوج والـ ــزوجـ ــة،
وعاطفة األبوة واألمومة واإلخوة .) ...
ويـوجـز بعـض املعـارضـني للثقـافـة (اجلنـدريـة)
املـتـ ـشـ ــددة ق ـ ــولهـم ب ـ ــأن العـ ــديـ ــد مـن األفـكـ ــار
(اجلنـدريــة) ال تعكـس بــالضـرورة الـرأي العـام،
بل حتـى رأي اجملـتمع الـذي ظهـرت فـيه ،وإنهـا
تتعـارض مع طروحات العديد من منظري هذا
الـتـي ــار ون ــاش ـطـيه ،وهـي لـي ـسـت س ــوى ق ــوالـب
سلوكية جاهزة تخدم أطراف وتيارات محددة.

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 الصفحات282 :

علم النفس املعريف :
قراءات وتطبيقات معاصرة

يـتنـاول الـكتـاب بـدراسـة مــستفـيضــة مجمـوعــة من املـوضـوعـات الـتي
متــس علـم الـنفــس املع ــريف 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 الصفحات234 :

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 ألسـب ــابه ــا ،وعالقــة الــشخـص اجل ــانح بــاجملـتـمع،
وطـ ــرق الـ ــوقـ ــايـ ــة والـعالج ،مــن خالل عـ ــرض منـ ــاذج مــن داخل اجملـتــمع
القومي واجملتمع الدولي.
املؤلف( :ناصر ميزاب).
الناشر :عالم الكتب 2005
عدد الصفحات264 :

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 الصفحات135 :

وحـدة أبحـاث الــشيخـوخـة..انـطالقـة رائـدة لـرعـايـة االنـسـان العــراقي
اسـتـ ــأنفـت (وحـ ــدة أبحـ ــاث الـ ـشــيخـ ــوخـ ــة)
بجـامعة ديـالى – كلـية الـتربـية ،نـشاطـاتها
الـعلـمـي ــة م ــؤخ ــراً ،ب ــاش ــراف مـب ــاش ــر مـن
األسـت ــاذ ال ــدكـت ــور (م ـضـ ــر خلـيـل العـم ــر)
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
محـم ــد علــوان) .وقــد الـتقـيـنــا بــالــدكـتــور
الـزبيـدي رئـيس الـوحـدة ،لتـسليـط الضـوء

علــى أهم الـعنـاصــر الهـيكـليـة والــوظيـفيـة
له ــذه امل ــؤس ـس ــة الـنف ـسـي ــة االجـتـم ــاعـي ــة
الــرائــدة يف العــراق ،والـتي تــأســست يف عــام
2003م:

أهداف الوحدة البحثية

 -1اجـ ـ ــراء بح ـ ــوث م ـي ـ ــدان ـيـ ـ ــة بخـ ـص ـ ــوص
الظـواهر الـسلبيـة واالضطـرابات الـنفسـية
واألمراض اجلسمية لدى املسنني.
 -2عقــد مــؤمتــرات ون ــدوات علـمـيــة ب ـشــأن
املسنني.

 -3اصـدار مجلـة تخـصصيـة تعنـى بقضـايا
املسنني.
 -4اصدار بوسترات خاصة باملسنني.
 -5تقــدمي املـشــورة للــدوائــر املعـنيــة بـشــأن
املسنني.
 -6تهـيئة املـسن قبل احـالته علـى التقـاعد،
مبا يجنـبه الصدمـة النفسيـة الناجـمة من
جراء العزلة والفراغ.
 -7تـ ـط ـب ــيق بـ ـ ــرامج ارش ـ ــاديـ ـ ــة وعالج ـي ـ ــة،
ت ـتـ ـض ـم ــن تقـ ـ ــدمي اس ـتـ ـ ـش ـ ـ ــارات نفـ ـ ـس ـيـ ـ ــة

تخ ـص ـصـي ـ ــة للـمـ ـسـنـني ال ـ ــذيــن يع ـ ــان ـ ــون
اضطرابـات نفسيـة أو شخصيـة أو مشكالت
أسرية أو اجتماعية تكيفية.
 -8ت ــشجــيع املـن ـظـمـ ــات ال ـطـ ــوعـيـ ــة وغـيـ ــر
احلكوميـة وسائر مـؤسسات اجملـتمع املدني
عل ــى القـي ــام ب ــدورهـم يف تق ــدمي ال ــرع ــاي ــة
الصحية واالجتماعية للمسنني.

اخلدمات التي تقدمها الوحدة

 -1تـ ـ ـطـ ـبـ ـيـق بـ ـ ـ ـ ــرامـج يف الـعـالج املـعـ ـ ـ ـ ــريف
وال ـ ــسلـ ـ ــوكــي (غ ـيـ ـ ــر الـ ـ ــدوائــي) لـلحـ ـ ــاالت

الـنف ـسـي ــة الـتـي ي ــشك ــو مـنه ــا امل ـسـن ،مـثل
ال ــره ــاب (الف ــوبـي ــا) ب ــأن ــواعه ،وال ــوس ــواس
القسري ،واالكتئاب ،وتوهم املرض.
 -2تطبـيق اختبـارات يف حتلـيل الشـخصيـة
ملن يريد معرفة شخصيته.
 -3تــطبـيق بــرامج غــذائيــة لـلمــسنـني ممن
يعانون من السمنة املفرطة.
 -4ت ــوجــيه امل ـسـن املــتق ــاعـ ــد للــمهـن الـتـي
تناسب حالته الصحية وعمره.

كيفية احلصول على هذه
اخلدمات

* مراجعة املسن بنفسه ملقر الوحدة.
* االت ـصـ ــال بـ ــالهـ ــاتف لــتحـ ــديـ ــد مـ ــوعـ ــد
مناسب للمقابلة.
* ارس ـ ــال رس ـ ــال ـ ــة ب ـ ــال ـب ـ ــريـ ـ ــد الع ـ ــادي أو
االلكتـرونيgerontolgy@ yahoo.com
* كمـا تـسـتقـبل الـوحـدة املـراجـعني يــوميـاً
مـن التـاسعــة صبـاحـاً الـى الـواحـدة ظهـراً،
باستثناء يومي اخلميس واجلمعة.

