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  ـــ  الـدارب لـع عـــب تــج ر        راء الــواردة فى هـذا الكــاب    عـــب لبلرــةورة تـج عو     اآل
 املؤلـف فى املقــبم األول. 

            حقوق الطبـ  والشرـة اـذا امل ـشف ة،ولـمب ل، ؤلـفب و  أـوص  لـ إ اـورة   تـبدة
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    لإذن كابلي نسبق نج املؤلف.  عبحا  تب شبكم اإلنرتنتب   و  حتوي،  رق ًيبب
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 ةــمدــقــمال

 

ــ ــم   ىفـ ــت الك، ـ ــدء كبنـ ــيء ك ـــ  .. البـ ــع شـ ــبل اك لكـ ــبنقـ ــة اكب ج فكـ ــم و نـ  املئائكـ

 .فسجدوا وسهة اك الس بوات واألرض لإلنسبن فةضوا «آلدم»لبلسجود 

ونـج تجيـص اـش  اقـبلق البـدي  هـذا        ب لـدع نـب كـبن   فى  وكبن الكون واإلنسبن

ال ـــ،بت والقـــيم وال،رـــبئع  فـــى  والاكبنـــع بالكـــون واإلنســـبن الارـــبل  الكـــب  لـــ  

واإلنسـبن   ببر الكـون  نسـبن كـب    اتابـ   ىل اليت دفـت الـديد نج الـ، ـبء ب ال،طةيم

 كون اغ .

 ىل   وانظـة ب ا،بت اجل بل واإللـداع والدقـم والاكبنـع والـوفةة واإللـداع      ىل   انظة

ال ــ،بت  ن  جتـد ب قـيم اييـبة وايـص والاـــبون والاــبير والكـةم والاطــور املسـا ة      

ــم وناشبر ــم فــى هةنونيــ       ب ايــ  موفطةيــم طبيـيــ موالقــيم وال،رــبئع هــى ناكبن،

شبء  ن  السبت  وعؤكد كذلك امل   املررتك تشد قيبم بحتام الاـبير املررتك

 اك.

 ط،قشـب ت،ـم ن،ـس     2015نج خئال جم وتم ت،م الش،س اإلأبلي لبلدقه،ي  فى 

ونــــج  كبدأيــــم   يــــبد الـزيــــز   ط،قشــــب رســــبلم  2021الكــــون ككــــبئج حــــى وفــــى 

فى ت ،يم  حيبء ثـبنى  .. حي املهشي  األوىل فى ت،م ن،س الكون ككبئج الدكاورا 

 جمب ت ت،م ن،س الكون ككبئج حى.فى  وفاح أللوا  البحث والكابلم

نـج املقـب ت    موجم وتـ  بموهب حنج اليوم نط،ق كابلشب هـذا ليرـ ع نـل الةسـبل    

ولكوكبــ  نــج الـ، ــبء األفبضــع الــذيج شــةفوا ت،ــم ن،ــس        بلبملوضــوع ىل ماملةعبطــ

فــى اإلشــةاع الـ، ــى ولبملرــبرك  فــى      مركولبملرــبمب الكــون ككــبئج حــى لبلكابلــ   

 الكون ككبئج حى. اايئ  الا سيسيم لـ،م ن،س
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و و ـ  حتيـم ق،بيـم     بكع الركة لكـع نـج نـد يـد الــون إلخـةاا هـذا الـ ـع ل،شـور         

يرــةاعهم نــ  تشيــبعى لبملزيــد واملزيــد نــج ا ها ــبم لـ،ــم ن،ــس الكــون          خبل ــم

 يم الـشي،م.فى نوا هم الاغ ات املشبخ مخباب ككبئج حى

 بببببشكةا ل،ج ي 

 «ب ــتبام خر .د»                                                                          

                                                                  «25/11/2021» 
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 على سبيل التقديم

 مكتبة األسرة واجملتمع

ول الكاـب  نــج شــك،  الــورقي  ىل   حتــ  ـى والقــةاء  ال ولــم فـى لــع الاحــول الةق 

 شــك،  اإللكرتونــيب وانارــةت القــةاءات تبمليــب  تــب شبشــبت ايواســيص اإللكرتونيــم     

 ال ولم واأل هزة 

حتابا  ىل  خطـب  تا،ـف ونـشهت تا،ـف     والسؤال هو هع القةاء  اإللكرتونيم 

 رق يم.  ألنشب ناـبنع ن   يع تا،ف و كثة عطورا وتقول

 يقول فهد ايبصني جم،م القبف،م:

زة اليدويـم  لع صيبدة عدفق الاو  الةق ي نج عطبيقبت ايبسـص  ىل  األ هـ   ىف

 ت،ــــى « اآلإ لــــبد»لــــع احــــائال عطبيــــق الكاــــص فــــى  ى(ب وفــــ…)آإ لــــبدب كشــــدلب

لـــع الزيـــبدة املطـــةدة ملبيــــبت الكاـــص      ىاطبيقـــبت حت ـــيئا  فـــى ناجـــة آلـــعب وفـــ     ال

بدو  نشب نقب،  ت،ى حتول فى تئاقاشب لبملـ،ونبت ولطةيقـم ع،قيهـب.   اإللكرتونيمب ي

حيث عر  الد ئع األوليم  ىل  و ود نقدار هبئع نج املـ،ونبتب ونقدار كب  نج 

الاقشيــبت والوســبئعب عــب يـــمب  نشــب رعــب ســشكون  نــبم  ســ،و  حــديث يــدنت لـــ             

م لــةض املـ،ونـبتب و)قـد(    املـ،ونبت والوسبئع لكي ن بح  نبم طةيقم رـ  عق،يديـ  

نكون حيشئذ قبدريج ت،ى الاـ ق فى املـ،ونـبت لرـكع  فرـع نـب ن،ـ،ـ  حبليـب  فـى        

 اإلنرتنت. 

ولــذلك كــبن ت،يشــب  ن نؤســس نكابــم عاـبنــع نــ  عكشولو يــب الـ ــة و بطــص    

 ل،سبن الـ ة وعشرة لبلطةيقم الةق يم.

ى الاـ،ـيم والاـدريص   فـ  2011ل،اـدريص وا سارـبرات نشـذ      «  يبد»عـ ع نؤسسم 

 بنـج  قـدم املؤسسـبت الاـى حبفظـت ت،ـى كيبنهـب وعو هبعهـب        هـى  وب والـ ع تج لـد
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ونــبدت لـــبلرتكيز  ت،ـــى عطـــوية الاـ،ـــيم والاــدريص والـ ـــع اإللكرتونـــى فـــى ن ـــة   

 والوطج الـةلى.

 بوسوع ياطور وياطـور  بالاحول الةق ى حتول الـبمل  مج   ىل 19ولـد كوفيد 

ونوا ـ  الاحـديبت الاـى     بون،ـاح لـ  ق،ولشـب وتقولشـب     بهـذ  الاحـول  وت،يشب  ن نوا   

 عوا هشب فى هذ  اجملب ت.

وحياـبا   بونج هذا املشط،ق كبن الكاب  اإللكرتوني ل  دور كب  فى هـذا ا جتـب   

 ك ـب حياـبا الاـ،ـيم والاـدريص  ىل     ب تبدة ايبرم لبلرـب   الكاب  اإللكرتوني  ىل

 ةيقم الاق،يديم.طةيقم تا،،م وناطورة تج الط

ــبن قـــــةارا   ــبد»لـــــذلك كـــ ــم نـــــج الكاـــــب  وامل،كـــــةيج    «  يـــ ــبون نـــــ  تبـــ لبلاــــ

نكابـم رق يـم     ت،ـى نسـاو  ن ـة والـوطج الـةلـى إلنرـبء      واألكـبدأي  واملهشـي   

 عهام خبطب  اجليع اجلديد وال،كة ايديث فى الاحول الةق ى. بلركع تا،ف

وهـــذا  ب«لكـــون ككـــبئج حـــىت،ـــم ن،ـــس ا» ول لـــبكورة هـــذ  املكابـــم هـــو كاـــب  و

 ن الكون كـبئج حـى وحناـبا     بالذ  يثبت لبلبحث والدليع  بالكاب  األول نج نوت 

وحنقــق  بمجيـــب ل،اشــبرم والا،ــبهم نــ  الكــون لشحقــق ألن،ســشب ال ــحم الش،ســيم      

 ل،كون كيشونا  الاى خ،قهب اك ت،ي .

لـــبمل ك،ــ   ويـــم ت،ــى ا  بونا شــى نــج اك  ن نكــون نــوا  لاطــور فــى هــذا الـ،ــم        

 الثقبفم الكونيم ل،اـبنع الس،يم ن  الكون.

 « أبن  لو البسج .د»                                                                          

                                                                           «14/11/2021» 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.alroeya.com/119-86/2207387-الرقمية-القراءة 

https://qafilah.com/ar/الرقمية-القراءة/ 

https://www.alroeya.com/119-86/2207387-القراءة-الرقمية
https://qafilah.com/ar/القراءة-الرقمية/
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 شكر خاص

 للتدريب واالستشارات «أجياد»ألكاديمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــو ا اســــــــن.   ــان أبــــــ  د. إميــــــ

ــدى. ــة  ـــــــــــــ  أ. فاطمـــــــــــــ

ــل. ــلمى نبيـــــــــــــــ  أ. ســـــــــــــــ

ــى.  ــر البهويشــــــــــــ  أ. مســــــــــــ

ــ .  ــا رفعــــــــــــــــ  أ. رشــــــــــــــــ
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 شكر خاص

 مجموعة علم النفس اإليجابي بالدقهلية

 
 

 د. أســــــــامب عــــــــن  البهــــــــى.

ــر.   ــيد خ ــ ــن الســ ــامر حســ  د. تــ

ــب.  ــالمب ا ايشــــ ــود ســــ  أ. حممــــ
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 الهيئة التأسيسية 

 لعلم نفس الكون ككائن حى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــبب  ــم خشـــــــــــــ  د. عاصـــــــــــــ

 د. إميـــــــــان أبـــــــــو ا اســـــــــن

ــى  د. ــن  البهــــــ ــامب عــــــ  أســــــ

 ايشــــــــــــــبد. حممــــــــــــــود ا 

 د. تـــــــــامر حســـــــــن خ ـــــــــر

 د. فــــــــــــــــوزى يــــــــــــــــونس  

ــازى  ــدا   ـــــــــــــ  د, عبـــــــــــــ

ــديب  ــدا الـــــــــــــــ  د. رنـــــــــــــــ

ــن  ــو ا اســــــ ــد أبــــــ  د. حممــــــ

ــراهيم  ــد إبـــــ ــام حممـــــ  د. وســـــ

ــميع  ــد الســــــ ــان عبــــــ  د. إميــــــ

ــا  د. ــران إيهــــــــــــــ  زهــــــــــــــ

ــونى د. ــد  لــــــــــــــ  فريــــــــــــــ

ــا  د. ــات  ميثـــــ ــيفى بيـــــ   ضـــــ

ــرم د. ــا  أكـــــــــــــــ  احلـــــــــــــــ

 م. أميـــــــــــــــــن م هـــــــــــــــــر
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 و  األ با ال

 ية ـتوراه املهنـة الدكـالـرس  
 علم نفس الكون ككائن حي ىف
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 الفصل األو 

 من رسالة الدكتورا 

 أثر دراسة علم نفس الكون ككائن حي
 ان ـــية لإلنســــة النفســـحـــعلى الص

 ة التغريات املناخية احلادةــمواجه ىف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ا ساربرات كبدأيم   يبد ل،ادريص و

 قسم ت،م الش،س
 

 ةــنوان الدراســع

 أثر دراسة علم نفس الكون ككائن حي

 على الصحة النفسية لإلنسان

 في مواجهة التغيرات المناخية الحادة
 

 

 ثــم الباحـاس

 عاصم صالح الدين عبد الوهاب خشبة

 ت،م ن،س الكون ككبئج حىفى  حبث لشيع در م الدكاورا  املهشيم
 

 

 مشرف ثان                                         مشرف أو   

 د. إيمان أبو المحاسن عكاشه      هىــنتر البــه عــامــد. أس

 دكاورا  الـئاا الش،سي                       دكاورا  الـ،وم اإلنسبنيم
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 داءــاإله

 

 و سةعي الكب  ب سةعي ال غة  ىل 

  لو البسجأبن .   كبدأيم   يبد ود

 اجتب  كع نب هو  ديد و لداتيفى  اليت عد ف 

 د.  سبن  تشرت البهى

 ت،م الش،سفى  والبحث بالدراسم ىل   الذإ حبص

 م ت،م الش،س اإلأبلي لبلدقه،يموجم وت

 ،م ن،س الكون ككبئج حيجمبل تفى  الببحثون

 ،ى  حببثهم ياوقف نساقبع البرةيمفـ

 ون   كوكص األرض.

 حبى وعقديةإلكم مجيـب 

 

 «د. تبام خرــب »
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 بسم ا  الر ن الرحيم

 

ـًــــب  فــــى  الس ــــَ بَواتم َوَنـــب فـــى   َوَســـه َة لمك ـــم  َنــــب  » اْلـــ مر َض َ  مي

 .13 اجلبثيم «َذلمكم لمآمَيبٍت لمقمو ٍم َيَا،مكَُّةوَنفى  ن  نمش ُ 

 

ــُدوا » ــب ُعْ،سمــ ــى  َولمــ ـــ  فــ ــ،مبحمَهب َواد ُتـ ــَد َ ا ــ ـ ــ ــ مر َض َل ــب اْلــ وُ  َخو ف ــ

ـًـــــب  األتـــــةاع «َرح َ ـــــمم ال،َّـــــ م قمَةيـــــِص نمـــــَج اْلُ ح سمـــــشمَ    ن  َوطمَ 

56. 

 

ــز ت       » ــبَء اه َاــ ــب اْلَ ــ ــب َت،مي َهــ ــَإَذا  من َزْلَشــ ــَدة  فمــ ــ مر َض َهبنمــ ــَة  اْلــ َوَعــ

 .5ايت  «َوَرَلت  َو من َبَات  نمج  ك عِّ َصو ٍا َلَهيٍت
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 :ةـــــة الدراســــدمـــمق
دعوة مفتوحة للتفكرر االترر ر االف رع  لقروظ  ققرة اقلروب متوهمرج لف رع  ر رر          

اإ راعي للنفس المشرر ة امررو احتميرة ااطما  را   ركا الكراايف املررا  ا  رم          

 الكون.

امر  ذلرك ي  ي رك     االاطمرا  ذلك المير  الركي  يا نرا امارمرا مررطمأ  رج   رر        

كشرر عريف  ريا رج اعار       ن  االتيمل إال مرخ را   لرر   ااالهتمامحقج ميف الرااسة 

حبياطنا ميف  الظ األعاصم ااجلفاف ااألا ئة فقتل ا مرر  ا ررد مئرامل ا ال ر      

ا فراف ا ا ئرة اعاعرامل ي      طوظ اللاي اعرضج ميف  رالظ  عاصرم افينرارامل   

 التاا خ اإلر ار .  حترث ف

اإلحررراا اارررااي االررتملمامل ا نا يررة اللنيفررة ااألا ئررة م ررل كواارررا      ن  ا مرررا

ا ئررامل مرريف  ررروائ الكاانررامل اايررة علرر    اارقرررا اقملرر ا سررااي اإ مرروال ااال ررر  

 راي املطر  نررااة  األا  اف  ا ياه لي   سوو المرا ة فقأ ا  لق الللماء  

زف الكررون امرروااده سررلوكيامل إر ررارية  شررلة امرررمرة ط ررتن   إعررادة النقررر فرر 

اططلررق عنرران  كر ررا افماسررامل مت ررواة لرريس ةررا عررالو ا اررواة ط رررد الو ررود     

 اإلر ار  كلج.

  اي كلج كما  خكر )هنرو  رسرتر  فر  الل  األن مار هي اصل اانااة ف

كتا ج )فجر النمم ، ا ن النمم اإلر ار  رشي ميف مارر ا  قرا اللراي كلرج     

طاروا إارا   عريف الرنفس المشرر ة اعريف الو رود        األن ا ارو القر ع كران لر رج   

 ،مامه مرطمأ مبام كورج اان الو ود ةما مشرك ن  االكون اكان  لرف

 . 127علة علع النفس  ،د. مساح  هران  .

عراظ    سنوامل  حباهنرا فر   6رطلق اعل  مرو لكل ذلك الملمه ك م، ها حنيف 

 ،اعر  كرور   ر رر   حماالرة  رادة مللرق      )علع رفس الكون ككراايف حر   فر   
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هرركا الرراظ   ة فر دا لرق هقافررج كوريرة ااا يررج افرت  المرراب ااسررلا  لرااسرامل  ررا    

اعلر   ، القيع الكورية الفطر ة اعلر  التروا ن الكرور  المرر       ط لأ النوء عل 

 االيت هي متوافقة  النرااة م  القيع الفطر ة المشر ة. ،النقع الكورية الرقيقة

اهرا حنريف    ، خر ايراة سرليرة متزررة لار ران    فاملالق ااحر االكون كلج م 

لكون   رت ق اإلر ران   نرا   رت ق      ،ك ر عمقا  ر ل  ميف  الظ حب نا لف ع 

 ميف  الظ فناال إر ارية اكورية فاعلة امفللج.  ة،حياة سليرة اص ة كامل

 الببحث                                                 

 «د. تبام خرــب »        
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 :ةــــــص الدراســــخمل
 هاالرة مريف هرار      اارملاهرامل طلروث  إىل   ال لوكيامل اإلر ارية الملم م ئولة  دمل

 اا ي ررران اهرررار   ك رررير الكد ررر  ا ك رررير النررريرا   ك رررير الكر رررون

هقب األا ان اميف إىل   االت   دمل، مركمامل طيرا هيرااكلوافلوااكر ونا

 هع اإلحراا اارااي.

م ررتوو اطيطررامل  اااطقررائ ، عاصررم اعواصرر  عنيفررةإىل   االرركي  دو  رررااه 

اليت   ركن ا مئرامل ا ال ر  حروظ      ،اط ر ر عشرامل ميف ا رن ال احلية ،االم اا

 اللاي.

فينارامل امو امل ط رورام  احترواامل فماسرية ا كتم رة     إىل   كما  دو ذلك

 ا ا ئة ا واا  هاالة م ل كواارا.

 ف ع عادظ  فنل للكون اقيمة ارشر اع  هكه الرااسة طقر ع   لكا حنااظ ف

اهقافررة كوريررة عا يررة مرريف   ررل طنميررة  نررراء      ،كرروري ا  القرري اإاررا ي  

 .  ا  القيةم ترامة اسلوكيامل  شر ة راضجة ام ئولة اإاا ية 

                                            ABSTRACT 
Unresponsible human behaviors led to (Pollution) and evolution of 

huge amounts of CO2,methan,sulphur dioxide and nitrous 
oxide,THCFC gases 

 which pored and damaged the- ozone layer- and producing (Global 
Warming). 

 Global Warming: 
Leads to violent disasters, twisters, and raising of the level of the 

seawater all over the world. 

 This leads to threatening of the cities by the sea through floods 
and tsunami waves, also it leads to mutation of bacteria and 

viruses, which causes pandemics such as covid-19 pandemic. 

 In our research, we try to introduce a new fair and best 
understanding for the universe and its virtues. 
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 We aim to achieve universal positive awareness and universal 
culture which are dealing with the universe as a living being. 

 We establish a new cosmic culture for a sustainable green 
development, which can be achieved through matured, positive 

and responsible behaviors all over the world. 

 This will achieved by establishing 
psychology of the universe as a living being. 

 AS A NEW BRANCH OF PSYCHOLOGY.
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 :ةـــــــــوع الدراســــموض

 ةـــلة الدراســـمشك:  

 لنر ما  ارواة     رية االطميلة اإلر ارية  خهران فالطميلة الكو ن   رو الماحث

امريف  رالظ طنراحع حيراط      ، كممة مريف  رالظ عالقرة حتميرة  ر  اإلر ران االكرون       

 .سخر اهلل كل ما ف  الكون اياة اإلر ان اسلادطج ن  اطلا ش  لر

  : هم املشطق و ت بل الـقعف ج * 

الكرررون  لررريش فينرررا، ا رررا نطق االلقرررل      ن  الكرررون كمرررا   فإرنرررا رلررريش فررر  

 ،الكرور   ااالطرزان فال لوكيامل المشر ة ال ليمة حتافا عل  الطميلرة الكوريرة   

 كون هو افم ا وااد  اواة كممة.  اط تمر ااياة  ميلية ف

قمرر احرالف  روو ااق اا راح     اف  هكا ال ياق فإن الطميلة الكورية ميف مشس ا

 اهري كلر ا   ، رمرة اإلر ران    ا ر اا ا  رجاا احيروان هري كلر ا فر      ا ا  احباا

  .متنااظ  ره اعل  مراا ال اعةف  

  :كع األديبنفى  ونج  هم الديج والقيم الديشيم* 

فرررالكون فلليرررا  م رررخر ملرمرررة اإلر ررران احياطرررج اسرررلادطج اصررر تج النف رررية      

اإلر ان م  الكرون مريف  رالظ منقومرة قريع إر رارية         تلامل ن   شر  ،ااجل ر ة

طنرميف للكرون إطزاررج اإل كولرو   ااافراه عليرج مريف         ،اكورية ا  القية عادلة

 اليت فطره اهلل علي ا. ،قوارينج ارقمج الفطر ة ااحرام ،التلوث

  :ن  لـد الثورات ال شبتيم املاابليم والواق  * 

ااحشرية احرم م رئولة  راه الكرون       ططوامل ال لوكيامل المشر ة  اواة سلمية

 اض   اذ احافل عيف ا  تقمل.ف   االطميلة ااألا  اا وااد

ا ارررار  فررر   عررراالمل التارررني  احررررق الوقرررود األحفرررواي  فررر   اارررررف  المشرررر 

 وميررج هاالررة مرريف )هررار      ارملاهرراملإىل   ممررا  دو ،اال رريااامل اال ررفيف  ررال هرروادة   

 رلة الشرمس    هقب األا ان اط رب  ف   اهو ما ط مب ، CO2 ك ير الكر ون 
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 -االحتمراي ااررااي  -افر  دا رة حرااط را    إىل   األا  ممرا  دو إىل   اواة كدو

ا ا ئررة ا اا ررامل  ،طملررمامل منا يررة ا يئيررة هاالررة اعنيفررة امرررمرة  إىل  اهررو مررا  دو

 اا ررة كواارررا  فرر   كمررا حرررث  ، ررل  اللرراي كلررج ا اقفرر  اايرراة    ، رسررة

 األ مة.

 الـبمل نبذا حنج فبت،ون؟؟فى  لسؤال ت،ى كع لسبنونج ثم  ابح ا* 

 ....اميف هكا ال خاظ النخع ااةام طتفرئ  سئلة الرااسة
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 :ةـــــئلة الدراســـــأس

 هل الطميلة الكورية طخهر اطتيهر  ال لوكيامل االطميلة اإلر ارية؟ .1

 طنقيع ال لوكيامل اإلر ارية عا يرا  إىل   هل لر نا اع  كوري إاا ي  رفلنا .2

  اه الكون؟

ال رلوكيامل اإلر رارية الشراذة سرينته عن را سرلوكيامل كوريرة         ن  هل رراك .3

  اذة ال قمل لنا   ا؟

رو رررج ا ز رررر مررريف الرااسرررامل لرااسرررة  ميلرررة االر ررران  اآلن  ن  هرررل ر رررتطي  .4

 االطميلة الكورية اآهاا طلك اللالقة عل  النفس المشر ة؟

رالمل التلروث ارشرر حطراء    رتلراان عا يرا مريف   رل  فري  ملر       ن  هل ر تطي  .5

   نر عا ي ضخع؟

داليررة  ااطفاقيرراملهررل رتاررامل عا يررا  مرر  الطميلررة الكوريررة مرريف  ررالظ قرروار   .6

 ؟ملزمة

 رال  الميئة اا ناخ؟ ن  كي  ر تطي  .7

حيراة م رتقرة اصر ية  منرج مريف الرتملمامل       فر    هل حنرم حق األ ياظ القادمرة  .8

 ا نا ية ااألا ئة؟

التلامررل مرر  الطميلررة   فرر   ارية عادلررة ا  القيررة هررل ر ررتطي  طفليررل قرريع إر رر    .9

 ؟ اعتراظالكورية امواادها 

طنقك الكون ميف اإلر ان  -هقافة كورية عا ية -هل ر تطي  ملا عمل  .11

 اجلش  ميف  الظ طرا س ارشر هقافة علع رفس الكون ككاايف ح  عا يا؟

حيرررافا علررر  الطميلرررة   -اعررر  كررروري إارررا   -هرررل ر رررتطي  صرررن    .11

 اقاط رررا الشم رررية ااةواايرررة  ااملنرررراء   فررر   ا ا  رررت مرالكوريرررة ا نمي ررر 

 االزاقاء  اواة م ترامة؟
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كر  ط ر ع    -التروا ن اإل كولرو ي للطميلرة   -هل رلمل ملا علر  إعرادة   .12

اعادة التوا ن النف     يف  ر   رفوس ع كوااررا ااألعاصرم   ف   هي  التاىل

 االفينارامل؟
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 :ةــــــية الدراســـــأهم
 رية:ـــــية النظـــاألهم

 ط ررد   -مشركلة ا ود رة    -إلقراء النروء علر     ف   طكميف األهمية النقر ة

 ا  ميرضرروا ا   تشرررداا ا  ا ررود مئررامل ا ال رر  مرريف المشررر سرريفقران حيرراط ع 

 للطميلرة مريف عررم ف منرا     النا رة  فقراا  عماةع رتيجرة أل مرامل ا نراخ اللنيفرة     

 .الكوريةاالقوار  

 سررمب ا شرركلة اف م ررا  اررواة ااسررلة     طف ررمفرر   الرااسررة ط رر ع  ن  كمررا

 حاظ إهماظ التلامل مل ا.ف   ادقيقة، االتنمخ مبا سوف حيرث

 طقررر ع حلرروظ ا فكرراا إ راعيررة للموا  ررة ااافرراه علرر    فرر   اكرركلك ط رر ع

 م تقمل المشر ة.

 ية:ـــية التطبيقــــاألهم

  حنافا  تطميق رتااه الرااسامل ك   االهتمامإىل   طو يج الماح   اا  ئول

  .عل  اإلطزان النف   للمشر االو ود ااألميف اإلر ار 

    فر    اككلك ااث عل  سياسامل عا ية اقوار  دالية امنراهه دااسرية ط ر ع

  لق اع  كوري  ر ر ميف الطفولة.

  اككلك طشر لامل طرعع طقليل حرق الوقود األحفواو اطشر لامل ملزمة  ز ادة

ااسر    ااالست مااا  ترامة املنراء. الملطاء اللا   األ نر اطشجي  التنمية 

 .ا تجردةالنطاق ف  الطاقامل 

 :ةـــــداف الدراســـأه
 ىل: * عهدع الدراسم ايبليم 

    كيحرررر الفررررائ  ،ط رررليأ النررروء علررر  علرررع رفرررس الكرررون ككررراايف حررر

 علع النفس.ف   ا  ت رهة



 

 38 

  ااطزار اطوضي  اآلهاا ال لمية للتملمامل ا نا ية عل  النفس المشر ة. 

    طوضرري  اآلهرراا ال ررلمية للررتملمامل ا نا يررة علرر  الررنفس المشررر ة اعلرر  الطميلررة

 .الطميلة ا تالظارتااه ذلك عل  ص ة اإلر ان اعل   ،الكورية اطلو   ا

    المشررر ة للطميلررة الكوريررة اطلو   ررا     االرت اكرراملطوضرري   سررماب ا  رركاظ

 ا.ارتااه ذلك عل  ص ة اإلر ان رف يا ا ررًي

  الطميلرة اإلر رارية االطميلرة الكوريرة االتريهمامل ا تمادلرة       طوضي  اللالقة   

  ين ما.

 علع رفس الكون ككاايف ح  ميف   ل ف   ال لي لفت    واب الم ث ااسلة

 م تقمل آميف للمشر.
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 :ةـــحات الدراســمصطل
 :علم نفس الكون ككائن حى

Psychology of the universe as a living being (COSMOS Psychology) 

                                                                       :* عـةيـف   ةائـى  

   رتخرم ا فراهيع الللميرة ااإل رراعامل اللقليرة      ،هو فرئ م ت رث ميف علرع الرنفس  

 ف ع  ر ر للطميلة الكورية اطفاعالط ا م  الطميلة اإلر ارية. ف  

 )الببحث(

  ادظ  التريهم ا تمر    رصرر ا ار  ا ف رر ا تنمري     ،سهو فرئ  ر ر ميف علع الرنف

اذلك ميف   ل اافراه   ،القيع الفطر ة اإلر اريةا الفطر ة   القيع الكورية 

 . االتلا ش ال ليع  ين ما االر جامعل  

 )الببحث(

  اللالقرررة ااتميرررة  ررر  الطميلرررة اإلر رررارية االطميلرررة    ميلرررةهرررو علرررع  رررراي

   النفس المشر ة.اآهاا طلك اللالقة عل ،الكورية

 (2021البسج  لو ) أبن 

      عالقرة التريهم االتريهر  ر  االر ران      فر    هو فرئ  ر رر مريف علرع الرنفس  م رث

ا ررر  اإلمكاررررامل الطميليرررة    ، وصرررفج  حرررر ا كوررررامل األساسرررية للكرررون   

ط ررراعر علررر  حتقيرررق الملا رررامل     ،الكوريرررة  اعتمااهرررا  داة ااسررريلة  ساسرررية   

االسرتفادة مريف طلرك القريع الطميليرة االكوريرة        ااألهراف اإلر رارية، اكيفيرة  

امرريف هررع   ،االطميلررةلت قيررق  علرر  دا ررة مرريف التنرراحع االتوافررق  رر  اإلر رران     

  حتقيق سلادة اإلر ان ا منج ااستقرااه.

 (2020)د.  سبن  تشرت 

   دااسرة التريهم ا تمرادظ لل رلوكيامل     إىل   هو فرئ  ر ر ميف علع الرنفس   ررف

  رف اض   سس   القية اإاا ية  ،طميلة الكوريةاإلر ارية اسلوكيامل ال
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مبرا حيقرق لرج ال رلادة ااألمريف       ،طلامل اإلر ان م  الطميلة الكوريةف   عادلة

 كون متزن ا ميلي ف   ،النف   ااالطزاناالرفاه اإلر ار  

 )الببحث(

     هررو علررع  م ررث سررمل حتقيررق حالررة مرريف الرضررا االتنرراحع النف رر  النا ررئة عرريف

إ رراا ف ررع فرر   ، رر  االر رران ااإلمكارررامل الكوريررة ا تاحررة  إاا يررة اللالقررة

 ر ررر ااعرر  كرروري إ ررراعي مبف رروم ط ررخم الكررون كلررج ايرراة اسررلادة        

 االر ان.

 )الببحث(  

Definition:(procedural) 

A new branch of psychology, which uses scientific understanding and 
effective intervention to study the interaction between human natural virtues 
and cosmos natural virtues to understand, describe and dedicate these 
relations in order to achieve the balance of these relations. 

 Human mental health :الصحة النفسية لإلنسان

ط رم  لار ران    ،ي  التمل  االميئر  حالة ميف التوافق النف   الرا ل  االتك

 حبياة سليرة متزرة ااهراف حمققة.

اهي: حتقيق  ودة ااياة لار ان ميف  الظ حياة كاملة اسرلادة ااطرزان رف ري    

  يئة إاا ية.ف   ااطزان ااح  اقيم 

 الصحة النفسية لإلنسان والكون:
اطلررا ش  رر  النف رر  طنررته مرريف عالقررامل سررو ة  ااالر ررجامهرري حالررة مرريف التنرراحع 

 الطميلة اإلر ارية الفطر ة االطميلة الكورية الفطر ة.

 ونـــــــــالك :Universe – COSMOS 

هو ال مااامل ااألا  اما  ين ما مما سخره اهلل طلاىل لار ران مريف   رل طي رم     

 اإلر ان  زء ميف هكا الكون. ن  م  الللع ، ميلة كورية آمنة امجيلةف   حياطج
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 ونـــــا نسبن والك :Human being & universe 

اهررو  ،الكنررج  ررزء مميررز امكرررم مرريف املررالق  ،اإلر رران هررو  ررزء مرريف الكررون 

املالق إىل   االرتماءمتال امتواصل م  الكون ميف  الظ الطاقة احتمية التلا ش 

 الواحر المر  .

 ن  الكون إر ان كرمم ااإلر ران كرون صرملم، كمرا      ن  رقوظ ن  لكا ر تطي 

 ااحرة ألن املالق ااحر االكون م خر لار ان اا ام ااحر.القيع الفطر ة 

 اإلنسبنيموال،ربئع ب القيم اإلنسبنيم: Values-VIRTUES 

 هي قناعامل فكر ة  خميف   ا الفرد اطخهر عل  ا رارج ا التالي سلوكج.

 )القيم الكونيم )الطبيـم الكونيم: 

ارقرررع ، ي ررراهررري  ميلرررة فطر رررة  ساسرررية اقررريع ا اريرررة فطرررر اهلل الكرررون عل       

اهي م تمرة فيج  ا ا ي  ،إ كولو يج احركيج ارقع  اقج حمكمج احكيمج

  لمث   ا اإلر ان.

  املرـرتكم وال،رـبئع   واإلنسبنيم نث،م ل،قيم الكونيم HUMAN&COSMIC 

VIRTUES 

 ،االطميلة الفطر رة الريت فطرر اهلل علي را الكرون اسرخره   را لار ران احياطرج         

 م ل: ال اعةز  ااياة االتناحع حت  قيام ااض  ةع فناال مشركج طل

 الشظبمSYSTEM—DESCIPLINE :    

 الدقم: ACCURACY      

 الوفةة :ABUNDANCE 

 اإلأبليمPOSITIVITY:  

 الاـبونCO-OPERATION:  

 الاـبير:CO-EXISTANCE  

 واملاجددة اابئ،م الطبقمMASS AND RENEUABLE ENERGY : 
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 وا عزان  BALANCE  

 اإللداع:CREATIVITY  

 الشقبء:PURITY  

 اجل بل:BEAUTIFULNESS   

 ايص:LOVE    

 القوة: ABSOLUTE POWER  

 الـدل:FAIRNESS  

 املسبواة:EQUALITY  

 :ا سادانمSUSTAINABILITY  

 الاجدد:RENEWABILITY   

 اييبة:LIFE  

  اق THE GOOD : 

 اإليثبر:ALTRUISM  

 ال ب:PATIENCE   

 Behavior: الس،وك *

  اا ي. ا    م دا لي استجا ة  الكاايف ااي هو رشا

 Cosmic behavior: * الس،وك الكونى

 االرتقررامالطميلررة الكوريررة ملرمررة اإلر رران    فرر   هررو النقررام الرركي اضررلج اهلل   

 الكون.

ااافراه علي را مريف     احرام را  شرر    ،اإاا ية إ راعيجاهو رقام دقيق اقوار  

 امللل االتلوث.

 odd human behavior  لربذ:الس،وك اإلنسبني ا* 
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م رل طلو رث الكرون     ،هو عمااة عيف سلوكيامل  شرر ة حرم سرو ة احرم مننرمطة     

 موااده ااإل الظ اإل كولو   مبكوراطج. ااستنزاف

 Global warming :رتار الـبملىـــاإلح *

دا رة   1.8ا 1.4دا ة حرااة األا  عيف ملرةا الطميلي ما     ااطفائهو هاهرة 

القطرم  الشرمالي ااجلنرو ي    ف   مما رته عنج ذا ان اجللير-اآلن   حت-مئو ة  

اذلرك   ،قررم  رالظ القررن ا اضري     1.7إىل   1.3الم راا  رر   فر    اااطفائ م توو ا ياه

رتيجررة ل قرررب األا ان النرراطه مررريف التلرروث  رررر هررار   ك رررير الكر ررون  ااك رررير      

التررر  كارررر   ،النررريرا  احرررا  ا ي ررران امركمرررامل الرررترا كلواافلرررواا كررراا ون  

 ط تخرم  توس  ف  اإل راسوالمل .

 ،ا ررالطم  هررار   ك ررير الكرراا ون النرراطه مرريف اارررق اةااررل للوقررود األحفررواو  

هو اللامل الراي ر  فر  هراهرة     ،ا تم ل ف  الف ع االمراظ مبال   األ نان  وميا

ث حير  ،كما   لق علي ا فر رق مريف الللمراء    ،األاضية الاو ة ا  اإلحراا اارااو

ةرواء ال را يف دا رل    ما  شرمج ا إىل   ،دا ل الملالف اجلوو األاضيةحتول  األ واء 

الت  صمم ا اإلر ان لت ر   عمليامل منو النمرامل ا  رادة حجمرج     ة،الاوب الزااعي

 اإرتا يتج.

   Nonrenewable fuel * الوقود األح،ور :

اررا األاظ  م رل الف رع االرمراظ اهرو ا      ،هو الوقود ا  رتخرو مريف  را يف األا    

 اارااي لالحتمايل اري  ك ير الكر ون ا  مب 

  : Severe climate changes:الاغ ات املشبخيم ايبدة* 

ا نرراخ علرر  م ررتوو اللرراي مشررل ذلررك )عواصرر  ا عاصررم       فرر   طملررمامل عنيفررة 

 هاالرة صاحب ذلك ا اح عاطيج ا مرواو ط رورام    ا افينارامل ا فاف اإحراا عا  

 األحزمرة  رر ر فر     اا رتالظ ا فاف اطا ر ف  منا ق   ررو   اسيوظ ف  منا ق
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مررريف ال لررروو فررر  القطرررم  الشرررماىل    هاالرررةفررر  اللررراي اذا ررران كميرررامل    ا طرررمة

إىل   م ررتوو ميرراه اطيطررامل االم رراا  اررواه  دمل   ااطفررائ إىل ممررا  دو ،ااجلنررو  

هاارل فر     فر  اللر رر مريف داظ اللراي مر  طزا رر       ال احليةط ر ر دلتا األر اا اا رن 

  .عا يا ا  مامل الر و اا اسية مرا  

 روائ حبر ة عر ره ف   عماق حبراا   ارقرا اط مب اإلحراا اللا     نا ف  * 

 اإىل  لل إ كولو   ف  اللر ر ميف منا ق اللاي. االستواايةا نا ق 

اايواريرة االنماطيرة    األرروائ عشررامل اآلالف مريف    هناك  الفلرل   ن  ا خكر الللماء

األاىل   رمب اإلحرراا    الارناعية  ال رواة  الفلل مرا  لرر    ارقرض اااياء ا ااية قر 

 اارااو االتلوث الشر ر لل واء االر ة امياه الم اا ااألر اا.

 Human nature* الطبيـم اإلنسبنيم: 

هي الكامل اإلر ارية االشخاية  كل  قيم را امكوراط را الفكر رة االو راريرة     

 .الفر رة فناال ا  الفاعلة اإلر اريةاه  الكامل ، ت ا القيميةاال لوكية امنقوم

  Universal nature * الطبيـم الكونيم:

 الفر ررررةهررري الطميلرررة كمرررا  لق رررا اهلل  كرررل مكوراط رررا اقيم رررا  افنررراال ا  

 اقوارين ا ارقم ا الفطر ة.

 Eco system  Eco balance* الاواصن اإليكولو ى: 

عتمرر   ميلرري حبيررث طقررل اعررراده متناسررمة مرر  هرري حالررة مرريف طرروا ن مكورررامل 

 موااده.

امكورامل هكا التم  طشمل اإلر ان االنمامل ااايوان اكل ا كورامل اايرج  

اا ياه احت  ا يكرا امل االفطر امل االكاانامل  االر ة الطميليةااجلماد اا وااد 

 .الشم ية الطاقةاألساس  هو  الطاقةامارا  الرقيقة
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 و:ــــــوه

م  يئي  شمل اإلر ان االتم  ااايوان االطاقة احت  اجلماد، حبيث طقرل  رقا

 طلا ش م تمر.ف   كل ا كورامل عل  حالت ا األصلية الطميلية

 و:ــــــوه

الميئة مريف  رالظ   ف   عالقامل متزرة امتمادلة    اللناصر اللنو ة احم اللنو ة

 م ااامل  اقة متزرة ا ميلية.

 :الشظبم اإليكولو ي املازنفى  قم* املسبر الطبيـي ل،طب

اميرت  هرار     الطاقرة امن را  ي رك النمرامل    : الراي ر   الطاقرة الشمس ه  ماررا  

الكلواافيل  ارن  النمرامل حكاارج ا نمرو      ، ا استخرام ك ير الكر ون ميف اجلو

 تملكو اإلر ان ااايروان االكاانرامل األ ررو علر  النمرامل      ، ا كد ف  ا ود ا اء

 .فتنمو اطلمل امتااي حياط ا التملك ةالظ هكه اطولر  اقاط ا ميف  

 ا   مسرره إىل   فنالمل اإلر ان ااايروان طتملركو علي را كاانرامل   ررو احتللر ا      

 م تمر . ااطزانمواد حم ضااه   تفير من ا النمامل اكاانامل   رو ف  دااامل 

 ل طوا ن إ كولو   احيراة  ، خملفامل ا  ال طولر طلوث الطميلة ن   تن  ميف ذلك

 .متكاملةإاا يج   يئةا ش للجمي  ف  اطل
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 الفصل الثانى

 من رسالة الدكتورا 

 ريـــــــــار النظـــــــــــاإلط

 ةــــابقــــــــات الســـــدراســال

 ات السابقةــــتعليق على الدراس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :رىـــــار النظــــاإلط
 :مــــدنــــاملق- 

اإلر رران االلراي كلررج فر  مفررق  رررق مارمو مرر  طلروث ا نرراخ       ن  مريف ا خكرر  

هو  حر األسماب الراي رية   ،االر ان اسلوكياطج ن  االكي هم  ،ا ناخ ااضطراب

ية عيف م تو امل طلوث حم م موقة ف  التراا خ  ةكه الكوااث النا ة  اواة  ساس

 اكل ذلك مت  لر ال واامل الاناعية ا تتالية. ،اإلر اري

املرالق اللقريع قرر  لرق اإلر ران فر   ح ريف طقرو ع ا اده          ن  اميف ا خكر   نرا  

هع  لق لرج كرون اال   ررئ اال  مجرل      ، اللقل االراح االنفس القو ة االقلب الوهاب

ج ايرراة آمنررج سررليرة اصرر ة رف ررية ا  ررر ة اااحيررة     هررع سررخر لررج الكررون كلرر   

احفررا رف ررج   ف ررل اهرر  اإلر رران عقلررج اقيمررج لل فرراه علرر  الررنلع؟؟     ،لار رران

 ؟احفا كورج

الـــاغ ات املشبخيـــم الـشي،ـــم وافســـبد حيـــبة   ىل   األســـبب  البرـــةيم الـــيت  دت- 

 البرة:

  Co2هاارل  رر    طلروث إىل   حرق الف ع االمراظ مبال   األ نران  وميرا  ممرا  دو   -1

 اااطفرائ  اككلك حا  ا ي ان احا  هار   ك ير الكد   ا ك ير النريرا  

 حرااة اةواء.

 .O2ا قلل  Co2القط  اجلاار لأل جاا االملا امل  ز ر -2

 طااعر الر ان اا لوهامل ميف مئامل ا ال   ميف ال يااامل اال فيف.-3

 .لنااةا االرملاهاملالتوس  ف  ا اار  دان طفليل ضوا أ لتقليل -4

 ميف سوء سلوكيامل  شر ج. النا ةحرااق الملا امل -5

 إ راسرررررررروالمل طلتمررررررررر علرررررررر  مركمررررررررامل   اسررررررررتخراماإلسررررررررراف فرررررررر   -6

 التراكلواافلوااكاا ون.
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قتررل الط الررب االنماطررامل    إىل   طلو ررث األر رراا االم رراا ااطيطررامل ممررا  دو     -7

مال رر  األ نرران مرريف حررا  هررار      ااسررت الكالترر  طلمررل علرر  ط ميرر      الم ر ررة

 . ارتقامر الكاا ون الت  متتا ا ميف اجلو اطلمل عل  طنقيتج  ك ي

لتلرو   قطرر    امتزا ررة التقراعس عريف رشرر الملطراء األ نررر  ارواه من جيرج       -8

 الملا امل ااأل جاا ا تزا ر.

 .ا تجردة الطميليةميف ا اادا  الطاقةالرا   ف   طأ رشر  رق طولير -9

 االسرررترامةظ  رررامه  مرريف  ررال   االناميررة  الفقرررمةالرا رر  فرر  دعررع الررراظ      -11

 .ا تجردةالطاقامل  ااستخرام اللنو ة االزااعةاملنراء 

  :الطبيـم والس،وكيبت البرةيما ـــ 

 ميلررة الررنفس المشررر ة إذا ي  ررتع طرا نرر ا ف رر   مررااة  ال رروء    ن  مرريف ا خكررر

اهرركا هررو مررا دفرر  اإلر ررران      ،اجلشرر  االطمرر  احررب التملررك اال رررراء    إىل   امتيررل 

الملا ررامل ااملنررة  تجرراا  اذلررك   ااسرتنزاف  ،جبنررون األحفرواي  الوقررود السرت الك 

 الراحيرررةا مليررران ا اد رررامل االملرررر عررريف القررريع    ا تتاليرررة الارررناعية لرررر ال رررواامل  

 .اإلر اريةاالفناال 

 الطبيـم والس،وكيبت الكونيم:د ـــ 

الطميلررة الكوريررة مننررمطة  ررالفطرة  الترر  اضررل ا اهلل في ررا ا شررر  اافرراه       

  ررررا  االسررررتمتائ اررررواة منقمررررة اطلو نررررية مرررر   ااسررررت الك ات ررررا علي ررررا اطنمي

 طوظ اللاي اعرضج مريف كروااث منا يرة    اآلن  االمر ل هو ما رشاهره اططو رها،

 ا ا ئة طقتل ا ال   اطشرد مئامل ا ال   اطلطل مئامل ا ال   عيف اللمل.

 ا  ر  م اظ عل  ذلك:
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 ورونا:ــــــة كـــجائح
طقوظ  رج فماي ميف عموعرة )سرااي  حتروا حتر  عوامرل      فلر ر ميف الرااسامل 

فمراذا  ،  ميليةمنا ية  اذة اارتقل  لر ذلك ميف اايوان لار ان  ف  هراف حم 

 كار  النتيجة؟؟

 .  إحالق عا 

 231 11/2121حت  -مليون مااب.. 

 5 11/2121حت  ، مليون ض ية. 

 . مئامل ا ال   ميف ا تلطل 

   النف ية. ااالضطرا امل كتئاباالمئامل ا ال   ميف مرض 

 مي . مئامل ا ال   ميف ا رض  النفس   

 االك يف  لارون ميف مشراكل  ، مئامل ا ال   ميف األ فاظ اطرام  ميف التلليع

 .ا نزلية لل م ة رتيجةارف يج  اا تماعيةطلليميج 

  لرر   للز رادة اقا لج -اآلن  حت - طرليون داالا 41طتجاا   اقتااد ة  اار 

 .3/2121 ر مل ف  ، الرا لة ج ا و

  كرادمل  ا  ار راامل االتر    ا ت نرةعل  مجي  الراظ حت   هاالة عماء ص يج 

فررر   عرررراد ا ارررا     هاالرررةحتررر  اقررر    رررادامل   الاررر يةطن ررراا رقم رررا   ن 

 االوفيامل.

    اررواه ة، النرراي لللمررل اال ررياح   اارتقرراالملطوقرر  حركررة الطررمان طقر مررا 

 يااامل ميف الراالاامل.كلف   ركامل الطمان مئامل ا ل

  ي  ااحرره ا ارواه   األسررة اسروء طواصرل إر رار  حتر  دا رل       ا تماعيجعزلج

 حترث ف  التاا خ.

 Science :* فى دراسم ل، ج،م الـ، يم الره ة
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 طقوظ  ن: 

األا ئررة  رر  اايوارررامل   ارتشرراااارررااو سررتز ر مرريف خمررا ر   االحتمررايهرراهرة "

 ن  كمرا ، هركه االمررا  للمشرر    ارتقراظ خما ر  االنماطامل الد ة االم ر ة م    ادة

األا ئرررة  رررر رة التررريهر  ا نررراخ طق رررر  رررروائ   ر رررره مررريف الفماسرررامل ااجلرررراهيع      

مر   ، اموعامل متنوعة ميف الكاانرامل اايرة  االفطر امل االطفيليامل اليت طايب ع

حشررامل   –قرواا    –ااطفرائ دا رامل حررااة اجلرو  رزداد رشرا  رراقالمل األمررا          

 كد ميف المشر ااايوارامل.فتايب عرد  

لتوا ن الترررروا ن النف رررر  ااإلر رررراري مرررررطمأ  متامررررا   رررررا      ن  إمجرررراال  رقرررروظ   *

امررررطمأ متامرررا  ا نررراخ اطملماطرررج امررررطمأ متامرررا ، للكرررون االميئرررة اإل كولرررو ي

 مبلرالمل التلوث االقناء عل  الملطاء األ نر.

  COSMOS VITALITY   UNIVERSAL VITALITY :حيويم الكون *

   DR. LE SMOLIN:ظرية االنتقاء الطبيعي الكونين

 ..حياة الكون اطكاهره ا  اهي طت رث عيف )التناسل الكوري 

 ن الكرون  لررر  : "عراي الفلرك االفيز رراء األمر كري الشر م    " ىل مسرول  " قروظ    

الكون األكرد   ااسترظ عل  ذلك  ين"، ا تكاهر م ل الكاايف ااي ف  طكاهره

ناهي ميف األكوان اه  ف    اده م تمرة االكون ف  مترد  تكون ميف عرد ال مت

، هقرروب سرروداءإىل   ميررومل مرروم من ررا اطت رروظ ا  اهنرراك  كرروان متررومل، م ررتمر

،  اسررتمراا- فلررج-اهرركه ال قرروب ال رروداء )طلررر  مومررا اكواكررب ا كرروان  

ستلر ف   وم مرا  كروان   - كااا صملمه-اال قوب ال وداء ف  هكه ااالة طشمج 

 اليره

مرا   ف ي كاأل فاظ مشملة  قوار  ا ينامل-األكوان الوليرة-كي ط تمرال

 ن  سمق ا ميف  كوان  كد لكا طنمو اطكد اطلير دااة حياة األكوان اهكا  لنر  
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 حتتراو  -الطفلرة -الكون الولير   تن خ قروار  األكروان ال را قة فراألكوان     

  ..ةطكراا القوار  الفيز ااية ميف الكون األصلي ف  ااياإىل  

 :م التمدد واالتساعــالكون دائ

 ": STEPHEN HOKINGستيفيف هوكنه"  قوظ عاي الفلك االفيز اء الد طاري

فلكيا ميف  الظ مترده ااط اعج ا  رتمر يف ا ن حجرع    ا ن الكون  ه ر إعجا "

التلي رركوب اللمررالق  - قرراي حترر  عرريف  ر ررق   ن  الكررون  كررد ا ضررخع مرريف 

ا ن ، سرروو   ررزاء مرريف الكررون    اآلن  حترر  ألن كررل ا راصررر ي طرصررر    -ها ررل

طاميع الكون هو طاميع عقيع حيث متومل كل  وم موم عمالقرج اطولرر مروم    

االفلكرري  اااضرر  رقر ررة الن ررمية   الفيز ررااي اللقرريع " آ نشررتا يف"   رررو اهكرركا 

 : قوظ اللقيع

  . استمراا ن الكون  ت    -

 ا ن الرامل طتمرد اطراا حوظ رف  ا احوظ مركز الكون. -

مليررراا مرررع   121الررريت رنتمررر  ةرررا   رررا  ك رررر مررريف      ن عررررة داب التماررررة ا  -

 اكوكب.

 ملياا عره. 121 ك ر ميف -حت  اآلن-االكون  ج  -

اكل الرامل االنجوم االكواكب ف  حركج م تمرة ادقيقرج فر   فرالك     -

 اهكا ميف صن   الق قر ر. مرسومج  رقج

فر    الطاقرة كاظ ااجلمراد هرو  حرر   ر    ، طفن  ال االطاقة اقج  ااركةا ن  -

  حم وي. ا  مادو  كل

   THE HOLLY KORAAN:مــــرآن الكريــــالق

 .47 الكاا املَلُموِسُلوَن   َاِإرَّا ِ َي ْير َ َنيَنَ ا ل ََّماَءٱ) َا 

 اهكا  حر  ا ج إعجا  القرآن الكر ع االيت طرظ عل  إعجا  احيو ة الكون
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 ما  اء اهلل.إىل   الكون  توس  ن  فاملالق اللقيع   درا -

 املالق اللقيع  لق كل  يء  قرا ا لق كل  يء اهرو. ن  احنيف رخميف -

ا رج سم ارج  لق كل األ ياء هع  ل  علي ا  لقمتج فمث في ا ااياة حتر    -

 ر ا كل ا ط م  حبمره فكل خملروق   رم  فيرج ااح اعقرل  ي رره  را  لقرج        

 اهلل لج حت  اإن ي رراك ذلك.

–اعمليررة ، احنرريف رررخميف  رركلك ،   ررم   طر قتررج  ء ررياكررل ، االت ررمي  حيرراة 

 ري رو ال رللم را الكريف     ا  ف  حر ذاط ا  ه   ث للراح ااايراة  طر قرج  -امللق

  املالق اللقيع  للم ا.

 :الـبملي ل،ح،بل ت،ى البيئم فى سويسةا ا حتبد

 ن األروائ ااية علر  األا   " :عاي ميف كل  حناء اللاي  قوظ  611 التلاان م 

حت  اآلن. اهنراك  حبراث علميرج   ررو     -مليون روئ حي 2-ار  ك ر ميف مت ح

ا ن التلررروث النررراطه مررريف  ، مليرررون رررروئ حررر   4 األرررروائ اايرررج  ررراا مل   ن  طخكرررر

مررا -سررمب ارقرررا  ال ررلوكيامل المشررر ة الشرراذة اسرروء اسررت الك هرركه ال ررراامل 

ليرل  اهركا د ، عقرود فقرأ   3 ل  روئ ميف الكاانامل اايج  رالظ   رر   111ر قااب ال

  األا   ملالف ا اجلوي طله  ااياة ف  كل  د من ا. ن  ااض 

حمجروب   . قروظ د  "رقر ة الكون ااأل لاد األا لة ميف القرآن اال نج" كتاباف  

 :عو  ح يف

مررره اهمررا طشررمان للكررون    133 ن ال ررمااامل ااألا  ذكرطررا فرر  القرررآن    -

 ا ن الكون كاايف حي ما علمنا منج اما ي رللع.، كلج

  .11الرامُطرَ ُلوَن   ِإَليِج ُهعَّ ُۥهُ ِليُر ُهعَّ مَللَقٱ َ مَرُؤْا لَُّجلٱ)  

 اكل  يء ف  الكون   م   القج مبا  اح  اهلل فيج. 

 :ية  الببحث 
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 ..ميف دالالمل ااياة ف  كل مكان ف  الكون ن 

خُفروَن َاَمرا   ُط َمرا  َاَ لَلرعُ  أَلاِ ٱَا ل َّرَمَوملِ ٱفر    مَلبَءٱ ُ خِرُو لَِّكيٱ)َ لَّا َ  ُجُراْا ِللَِّج  

 .25  النملُطلِلُنوَن  

، األا  اةامرررة  ررن  القرررآن   ا  فنجررر مرر ال ا طررر   ررقأ علرر  الارر راء     -

 فتنم   اعا ا جرا دان  ي طر ل  شرو.

سررنجر  رركااا ا كر ررا ، امليررة ا  الررو حللنررا  رررام ااحررر مرريف  ي طر ررج  ينيررج -

  ا ال   اه  حيج.  افطر امل ا راهيع

 حللنا قطرة ماء ااحره لو ررا مال   المكر ا االفطر امل االفماسامل.الو  -

 : يرب وية  الببحث

كم راظ   اار رر  ني ك ذاة، فل رج ميف  دلة اايو ة ف  كل مكورامل الكون* 

اليت لوالها ، فاار ر ف   ا يف األا  خيلق  يمر اهلل اجلاذ ية األاضية ؛إعجا ي

 جلوي ف  الفناء اضاع  لأل ر.لطاامل كل الكاانامل احت  الملالف ا

 * اما هل القمر  راا حوظ األا  ف  فلك دقيق.

حيمرر  ، علرر  ااطفررائ آالف الكيلررومرامل    شرركل عرراظ مملنا ي رري   ااار ررر

 األا  ميف األ لة الكورية النااة ااأل  ام اليت ط م  ف  الفناء  ا ليااامل.

كرررامل الرررم هررو ا كررون األساسرري ل، اهرركا اعجررا    ررر * رفررس هرركا اار ررر

اهرو ا  رخاظ   ، ااةيمو لو   ا  خاظ عيف طمادظ الملا امل ف  اارة اإلر ران   اامراء

احرمه  ، عيف الا ة اللامرة لار ران اضرمأ م رتوو ضرملأ الررم االنشرا  اللقلري        

كرر م مرريف م ررممامل حيو ررة احيرراة اإلر رران امن ررا حفررا م ررتوو اار ررر لوقا ررة        

لرركي  مررا لنررا  امرررا هرو مكررون مرريف   ملرررن اار رر ا  ن  هررع اإلر ران مرريف األريميرا.  

   رعة اذاة اار ر   ا رواة ا راا حوةا إلكرارامل ف  دااار ها تج ذاامل اار ر
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 لي رر  هرركه ااركررامل اللقمرر   اقررج ا لي رر  ،  لرر  كررع مررر فرر  ال اريررة 311

    رو؟؟ ا  الطاقة هي حياة  اواه

 :ةــــونيـــة الكـــائيــالدورة امل

  كميررة ا يرراه ال رراقطة علرر  األا  سررنو ا   ن  مل األحبرراثا ررر الللمرراء فرر  مئررا  

اهكا  رظ عل  عقريع  لرق اهلل ا ن   ، طقر ما كمية ا ياه ا تمخرة ميف األا  سنو ا

الرريت فطررر اهلل  اايرراة ااايو ررة طنررم  فرر  ا كورررامل االقرروار  االررنقع الفطر ررة  

الرو قرل ا راء     لر ا. ك اليا  رة لملرقر    حم و ةفلو  اد ا اء   اده حم  الكون علي ا.

  اواه كممه ارث  فاف اهالك لل ياة كل ا.

 َاَمرا   13) َفارل  َلَقروظ  ۥِإرَّرجُ   12) لاَّرِئٱ َذامِل أَلاِ ٱَا  11) لرَّ ِ ٱ َذامِل ل ََّماِءٱ)َا 

 .14-11 الطااق  14ِظ)َةزٱِب ُهَو

 .31مياء األر  ُكلَّ َ يٍء َحيٍّ َ اِءٱ)َاَ َللَنا ِميَف : هع هو سم ارج  قوظ

 :* ونج  تجبص اك فى خ،ق  وكون 

 االترر  هرر  الوقررود النررواو للشررمس، H  لال ررتلاظ القا لررةإن ذاة اةيررراا    -

لكرل   H2O من را مر  ذاة  ك رج  لتنرته ا راء سرر اايراة        اهنرت  طت ر كل 

 .الكاانامل

مليرون   21ذاط را فر  قلرب الشرمس احتر  دا رة حررااة         H  اذاة اةيرراا    -

هركه  اطنرته    -اةليروم -مه مر  ذاة هيرراا     ررو كر  طولرر      طنرر مئو رة،  

 ميف الشمس. ا  ولة االطاقة اةاالة اارااة

االنروا ااايراة    الطاقرة طلطر    مبرا طخد رج مريف داا سرخرها اهلل لرج      اايج الشمس 

هركه الشرمس هر      .الموعرة اهر  مركرز    الشم ية الموعةلألا  اكواكب 

 حم مما ره.  ا  األا  سواء  اواه مما ره لكل الكاانامل عل  الطاقةمارا 
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طمررث اايرراة فرر   ررالظ مليررااامل ال ررن  اإىل      ن  * ف ررل ميكرريف لشررمس ميتررج   

  إذن ا  ا؟؟ مليااامل ال ن 

ادقرج ادميومرج في مران      ارتقرام  و اللكان  ت ركان  الراام   * الشمس االقمر

 لي رر   ال راعة قيرام   ليرااامل الكاانرامل كرل هاريرج احتر        االطاقرة اايراة االنروا   

  املالق األعقع؟؟ هكه حيوامل مقراه ميف قمل

 :الدورة اإليكولوجية والتوازن اإليكولوجي

 ي منطقررج ي طتلرروث ا اقيررة علرر   ميلت ررا    ن  ا ررر الللمرراء فرر   حبرراث كرر مه  

مرر   را طروا ن فر رر  ر  كرل مكوراط را        : مر ال  الطميليةكاطميامل ، الكورية

اإلر ان  فم ال؛ هكه ا نطقة ا تزرة ال طرك خملفامل ن  ااايج ااجلماد    نا كم

طي رك النماطرامل الكر رون مر        تنفس األك ج  اخيرو هاري  ك رير الكراا ون  

 اإلعجا  رة اف  ا ود مادة الكلواافيل املنراء  ضوء الشمس كمارا للطاقة

مررو فتن حرركاء لار ران ااايرروان االطيرروا االن رل  إىل    ت رروظ  نمرو النمررامل ا  مررر 

فتقرروم ، طتمقرر  خملفررامل مرريف اإلر رران ااايرروان االنمررامل  اطكررد امتررااي حياط ررا

الركو   مارا لطاقة ا ي ان لار ران  ا  مساد للنماملإىل   المكر ا  ت ليل ا لتت وظ

ا نرراء الميررومل االطرررق    ررتخرم الطاقررة اياطررج ا ااعررة النمررامل ااالعتنرراء  رراايوان

ا نرزظ    ري رو ف رو الطر رق اهرو     ا  اواهاجلماد هنا هو مارا لل ياة  ، اهككا

اهو مارا ألداامل اللمرل االارير    اياة اإلر ان. ا  مةاهو ا لادن ، اهو اطجر

احت  للنمامل رف رج إذن هر  دااة حيراة    ، االمناء امارامل الر   لار ان ااايوان

 ميلرر   إ كولررو يإ كولررو    شررمل كررل مكورررامل اايرراة فرر  طرروا ن    ااطررزان

  ا ار  ملجز

 ع،وث( و  )دورة حيبة كبن،  ونظي،م ونازنم ولدون ت،،بت

 ؟فلماذا ال ر تمر ككلك -
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 ذا ال حنافا عل  كل هكه اايوامل؟ا ا -

 ا اذا ال حنافا عل  هكا التوا ن اإل راع  ار تمت   ج املج افيج؟ -

 اآمنررج؟ سررليرة  ميليررةايرراة  الطميليررة رراذا ال رقتاررر فقررأ علرر  الطاقررامل    -

 ؟ااإلطزان اإل كولو ي اإلطزان النف ي

  :ية  الببحث

هرري مارررا  ،  ن الطميلررة النقيررة النقيفررة ااملنرررة االزهرروا اا يرراه اجلاا ررة    -

االركي هرو  النررااة    ، النف ي لرو اإلر ران  ااالطزان ساسي للراحة النف ية 

 اةرف األساسي لللع النفس.

: حيررث  رررج   رررف إىل علررع رفررس الكررون ككرراايف حرري  امرريف هنررا طنمرر   هميررة 

الطميلرة اإلر رارية االطميلرة الكوريرة امكوراط را        ر   ااالر رجام طيكير التناحع 

 الفطر ررةاكرركلك اصررر احتليررل التوافررق االتشررا ج الكررمم  رر  القرريع     ، اجلميلررة

 اررواه  -قريع فطر ررج افنراال كوريررج  -الكوريررةمر  طلررك   اإلر رراريةاالفنراال  

 ة املررالق الكرردواللررل ذلررك  كررون هررو مف ومنررا اجلر ررر لنلمرر   اااالررةطكامليررج 

 كل ما ف  الكون لار ان احياطج اهناءه. ف  ط خم ا تم لة

  :وية  الببحث  ن

، االسرترامة،  الكررم ، التلرا ش ، املرم ، اارب ، قيمة ااياة:  قيع فطر ج م ل

قرريع مشررركج  رر  اإلر رران   احمهررا كرر م هرر  ، اجلمرراظ، التلررا  ، التكامررل

التوافرق النف ر  االتنراحع الو ررار   ر       النف   ا االر جامطف ر مرو ، االكون

 اا لطاءه. اجلميلة الكورية االطميلة اإلر ارية الطميلة

الكوريرررج  الطميلرررةفيت قرررق التكيررر  النف ررر  االميئررري لار ررران لار ررران مررر  

 رقيفرة  ا ميلرة احيرث طوا ن رف ر  اسرالم اسركينج فر  هرل طروا ن إ كولرو          

  فنل ميف اهلل. متيلقة
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األسررتاذ  اللررل هرركا مررا دفرر  ،  يئتررج فرر  كررون آمرريف ام ررتقر ا  ررتمت  حبياطررج ا

اللررالو النف رري  عرريف  افر قررج للمررل حبررث ااارر  ، حممررر ميررب الاررموه .الررركتوا

-)علرة علرع الرنفس اإلكلينيكري ا ارر ة        HORTICULTURAL PSYCHOTHERAPY  الم رتنة  -4-

2121  

 :الـئاا لبلبساشم سبتد ت،ى ن  حيث  ثباوا

 جل ا  اللايب اللنلي اةيكلي اااركي.اافاه عل  اهاا  ا 

 .حت   األداء اإلدااكي اااركي 

 .اافاه عل  التوا ن ف  خمتل  األاضائ اجل مية 

 . حت   القراة عل  ا شي لرو ا  ن 

 .حت يف التيهمامل المار ة ااا يا عل  ااواي 

 .حت   األداءامل اللقلية االوهاا  ا لرفية 

   الكاطية لرو كماا ال يف.حت   م ااامل الرعا ة 

اكركلك  ، رااسامل إكلينيكيج مارر ج الركتوا الاموة افر قج   استلاناقر 

فر  مجير     ملراف امنتشر  الم تنةاللالو  ن   رااسامل عا يج  اض   استش راا

  حناء اللاي ا رعمج دااسامل ااسلج اموهقج.

 :وية  الببحث  ن

 :ف  اا تم لة  اجلميلة يلةالطم خكر مرو طيهم مكورامل   الم تنةاللالو 

 علر    ا ختلفرة االوااد ااارااق ااأل جاا اعااو ا يراه االزااعرامل    املنرة

 .المشر ةالنفس 

  اإلاا يةادعم ا  الطاقامل  ال لميةاطنقيت ا ميف الطاقامل. 

 املنراء ط اهع  إعادة التوا ن النف   للمشر احتم  حت   الطميلة ن  كما

 األص اء ميف التلر 



 

 60 

 .ا ختلفةحت  ضملو  ااياة  طرا امللالض

 :بوية  الببحث  يًر

 ا  ارااي  االتلراان  ر  اللمرالء     ا شرااكة االت  طقوم علر     ن فكرة الم تنج

  :ف   ط  ع ف  ةا فواار عقيمج   رو  الم تنةاللالو 

  النفس لرو اللمالء. ال قةإعادة  

  اائ.ف  او الز اااركةااللمل  اإلاا ية للمشااكةطرفل ع 

 الزاائ امتا لة منوها اسالمت ا. اللنا ة  

 اللمل. روئ ميف اللالوإىل   الم تنج حتوظ هكا ا وضوئ  

 .االلالو  األمل 

 . االلالو النف   اإلر ار 

 . االلالو النف   اجلماع 

 .االلالو  الر يف 

 .االلالو  للع رفس الكون 

 :هو لبلبساشمواجل يع فى الـئاا 

  للمتلرراف   الن ررمةعرراالمل عمررل  إىل   ت رروظ  ن   ن هرركا النشررا  ممكرريف ،

، كيعنرراء إاررا ي  فرر  التمرر   الطميليررةاايرراة إىل   طليرررهع مررره   رررو

 كمرا  ر ررا ، الطميليررة ا نزليرة  األسرر ة ل يرراة ل لللرودة ا تلرراف   طيهيرل اإعرادة  

 عل  إعالة  رف  ع ا سرهع. االقراة، عل  حتقيق ذااط ع القراةطك م ع 

 :لبيئبت الطبيـيم ت،ى ال حم الش،سيم لإلنسبنع ث  اررر  1

"، سررتيفيف كررا الن، اا رريل كررا الن، د فيررر  رراالو،  اان  ررك: "  رراامل  حبرراث

  : ن إىل اهع كماا علماء النفس عل  م توو اللاي

 الطميلة.  
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 اا ناهر املال ة ااارااق. 

 اقنوامل ا ياه ا ترفقة. 

 ااةراء. 

  ااةواء النق. 

 ااملنرةوا االر   اسأ الزه. 

 :عسهم فى

 حت   الا ة النف ية لار ان. 

 .حت   ااالة ا زا ية 

  ااالرفلاالملاحت   الو ران اا شاعر. 

  النف يةكما  ر ا مت ل اقا ة للناي اللاد   ميف االضطرا امل. 

 .كما  ر ا طك ب اإلر ان  اقامل إاا يج طنلكس عل  سلوكج 

  جلير ف  اداد  فلالج.االت كع ا ارفلاالطجاط اعره عل  ضمأ 

  عل  موا  ة  موا ااياة. االقراةاط اعره عل  التفكم ا تزن 

  ة.اإلاا ي ااالستمراا ةكما حت يف قراامل حتمل ضملو  ااياة 

اإلر ران   حـوار فـى املـ ـبر الكـوني    "  كابلـ  فى حبث د. نباة ةى الديج ن،وحى

 :هو

        امن ررجمج مررر    احررره رف رريج   ررميج هقافيررج حنرراا ة متكاملررة امتوا رررة

 الطميلة الكورية ااال تماعية.

 كوريج ا ن يج حناا ة اكوكميج  اضيج. ذا  نيج مميج ااإلر ان 

 حر  ليرإىل   مشركج فلناصر طكو يف الكون ااألا  ااإلر ان. 

  ج" من ا  لقناكع افي ا رليركع امن ا خنر كع طااة   رو" : قوظ اهلل طلاىل

55. 
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 ااألا  ااإلر ررران الرررك يف هرررع  رررزء مررريف مكوررررامل الكرررون  ن  املنررر  ذلرررك

ااحررره امتواصررلة امتارلة عرريف  ر ررق الطاقرامل الكوريررة االراحيررة   ، الكرون 

 اهع مشركون ف  القيمة األعقع اليت هي قيمة ااياة.

 ااياة مشركج اا ام ااحر  ير املالق اللقيع  وم طقوم ال اعة. ن  كما 

 لنرريرا   ااألك ررج   اا-ذاامل الكر ررون ااةيررراا    ن   همرر  الللمرراء 

 ا رتالف مر    م  ر ب ميف خمتل  ا لادن طكرون ملقرع الكواكرب االنجروم    

المشررو  اكل ذلك متشا ج م  طركيب اجل ع  الكيمياايةالن ب االراا أ 

 املالق المر  . اسم ان
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 :ةــــابقــــات الســــالدراس

 الكوارث الا ،م لسبص لبهةة ا حابب  ايةار  اسم الدراسم

 كلية  ااعة سوهاو -د. عمراللليع سلر 

اارااو االيت  االحتمايملرالمل طلوث اةواء اهاهرة  ااطفائاىل الر أ     هدفت الدراسم

 ساعرمل  رااها ف  اإلضراا حبياة اإلر ان ارشر األمرا   اواة ا ااية.

ا لا  الرااسة اىل  همية اللمل اطل  االراىل لل ر ميف التلوث ارشر  

 ء األ نر االتوس  ف  الطاقامل ا تجردة.الملطا

 

 ال ورة املدركم ل،ش،س اإلنسبنيم ول،و ود تشد امل ة  القديم اسم الدراسم

  املة ع  مشس –د. مساح  الر  هران   . 

 الو ود  ااطما جاىل ملرفة مرو ملرفة ا ارو القر ع لللع النفس امرو  هدفت الدراسم

 الكور  ميف حولج.

 * كان لرو ا ارو القر ع اع  كوري متقرم. اسمنابئت الدر

 * كان ا ارو القر ع  لرف مرو ااطما  النفس المشر ة  الكون.

* كان ا ارو القر ع  راك ان هناك )إلج   نقع الكون هكا التنقيع 

 الرقيق.

 اطااظ* الكون هو كاايف مفلع  ااياة االطاقة االراحاريامل اهو عل  

  الطاقة اإلر ارية.

 

 دراسم الدوليولولدو اسم الدراسم

 1948 - املة اسكوارس 

 إعادة النقر ف  عالقة االر ان  األا  هدع الدراسم

 ال ر ميف عالقة ار ارية   القية م  األا  )  القيامل األا  . نابئت الدراسم
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  همية ملاملة األا  االميئة  اواة   القية عادلة.

 ن ااألا .ا  ترام    اإلر ا االر جام همية 

  همية اافاه عل  التوا ن اإل كولو  .

  همية التلاان الرالي لل فاه عل  الميئة.

 

 ويكيبيديب –دراسم هبنزيونب   اسم الدراسم

  املة ليمزو –ا اريا  

 االررر   -) املة اآلااء االللوم اال تماعية 

 دااسة م تقمل اللالقة    اإلر ان االطميلة. هدع الدراسم

ال ر ميف منقومة   القية  ر رة افاعلة حتكع اللالقة    اإلر ان  ابئت الدراسمن

 االطميلة.

 ال ر ميف محا ة حاضر ام تقمل الطميلة ميف  ي سلوكيامل إر ارية  اذة.

عل  اإلر ان حتمل م ئوليتج األ القية االقارورية  اه الطميلة ألرج ميف 

  اق النرا   ا.

 

 القيم  األخئاقيم فى الاـبنع  ن  الكوناإلأبليم و اسم الدراسم

 2115عموعة علع النفس اإلاا ي  دااسة للماحث 

طوضي   همية التفكم اإلاا ي االتفكم األ القي ف  التلامل م   هدع الدراسم

 الطميلة الكورية ااافاه عل  ا وااد الكورية.

القي    األ فاظ االطالب منك  همية رشر هقافة التفكم اإلاا ي ااأل  نابئت الدراسم

 الاملر.

  همية الراا اإلعالمي ف  رشر هقافة علع رفس الكون ككاايف ح 

امواادها االلمل عل   الكورية الطميلةحمليا اداليا ميف   ل اافاه عل  

 .  القيةطنميت ا  اواه 
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 القيم  األخئاقيم فى الاـبنع  ن  الكوناإلأبليم و اسم الدراسم

اال   ا شركة االكورية اإلر ارية-القيع االفناال -*  همية دااسة 

 .الكورية الطميلةلق طناحع إر ار  م  متكيف ميف  

 الطميلة اه  اإلر ارية الطميلةف  إدااة  اإلاا ية*  همية طوهي  

  الطميلة االستمتائميف   ل الشلوا   الم رف   ميف  الظ  الكورية

 امجاةا.

 

 دراسم الاواصن الش،سى اإلنسبنى والاواصن اإليكولو ى ل،طبيـم اسم الدراسم

 اكادميية   ياد 2116 دااسة للماحث  

اصر اطف م اللالقة  ااتمية    الطميلة اإلر ارية االطميلة الكورية  هدع الدراسم

 االتيهمامل ا تمادلة.

التوا ن اإل كولو    لتمر عل  م ااامل  اقة  ميلية طر أ الشمس  نابئت الدراسم

 االنمامل ااالر ان ااايوان ف  طوا ن اطلا ش دقيق.

  كولو   ال ليع  نلكس ااا ا  عل  التوا ن النف   لار ان.التوا ن اإل

 االطميلة اإلر ارية الطميلة    متمادلةهناك طيهمامل سلوكيج ارف يج 

ال لوكيامل  ااطزانطلتمر إىل دا ج كممه عل  مرو  ودة  الكورية

 .الكورية

اطناحع رف   اااح     اإلر ان االكون ككاايف   ااطااظهناك طواصل 

 لج  سس عقليج اد نيج.ح  

ا ق ر  الكوريةاالطاقامل  اإلر ارية   الطاقامل  ااطااظهناك طواصل 

اططوامل  ااستمرملذلك ف  ممااسة التيمل االت   ر مل م  الرسل ااألرمياء 

 .ةالكو  صم   حر  رق اللالو النف   اار   ةاللقلي  اليققةإىل التيمل 
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 :التعليق على الدراسات السابقة

 :اآلعيمالببحث املئاحظبت  ية 

 .حتمية اللالقة    الطميلة المشر ة اطلك الكورية 

  اإلر ار  م  الكون. ااالحرام همية التلا ش االتوا ن 

 .همية طفليل القيع األ القية المشر ة ف  التلامل م  الطميلة الكورية  

 ةيلاةناء النف   لار ان مرطمأ  اافاه عل  التوا ن اإل كولو   للطم. 

 .طلو ث ا ر ب الطميلة  نلكس دمااا  رف يا  اص يا  عل  االر ان 

  امواادها. ةالكوري ةحتافا عل  الطميل ةا ننمط ةال لوكيامل المشر 

     رشررر هقافررة علررع رفررس الكررون مرريف  ررالظ اعرر  كررور  حملرر  اعررا    صررم

 .ةاااد ةإ اها عا يا ف  موا  ة التملمامل ا نا ي

 صم  هرفا عا يا. 2151طلوث =صفر...قمل ملرالمل إىل   الوصوظ  

    صررم  م رريلة حترررو للو ررود اإلر ررار      ةملاجلررة م رريلة الررتملمامل ا نا يرر  ،

 ااافاه عل  حياة اإلر ان ام تقمل ذا تج.

  ج افاهية الوق  فر  ملركترج مريف   رل ف رع  ر رر للكرون        اللاي ي  لر لر

رشررر  الكوريررةيع فرر  التلامررل مر  القرر  اإلر رراريةالقريع   اطفليررل ككراايف حرر  

 .اع  كور  فاعل    األ فاظ االطالب

  طرررر أ صررر ة الطفرررل  الرقميرررةا كا رررج علررر  الوسرررااأ   ررريقةطقرررر ع  ررررامه

ام رتقملج مب رتقمل الكرون ككراايف حر  ارب ف مرج        ، االطالب ااإلر ران 

 االتلامل ملج حبب.

       املالق اللقيع اض  قيع فطر ج سرليمج افنراال رميلرج فر  اإلر ران االكرون 

فليل ا فاايراة ااحرره امشرركج االتلرا ش حتمر  اا ارم ااحرر  ر          اب ط

 ميف حولج. االطميلة اإلر ان
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 :الفصل الثالث

 من رسالة الدكتورا 

 ةـــــــروض الدراســـــــــف
 ةــــــــج الدراســــــــــمنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ةـــــروض الدراســـف
 طو ر عالقة حتمية اطلا ش امام مشرك    اإلر ان االكون. -1

 طو ر عالقة    التوا ن النف   المشرو االتوا ن اإل كولو ي الكوري. -2

 ال لوكيامل المشر ة ال و ة حتافا عل  الطميلة المشر ة اطلك الكورية. -3

ال لوكيامل المشرر ة الشراذة اا لوهرة للكرون اا  رتنزفة  روااده طرنلكس         -4

 سلما عل  ا ناخ اللا   اعل  الا ة النف ية لار ان احياطج كل ا

اللقل االقيع األ القية هما م رئوالن عريف التلرا ش ااإلطرزان فر  اللالقرامل        -5

    االر ان االطميلة الكورية.

د ررة فقررأ امنررا هرري مترروو  اايرراة    الطميلررة الكوريررة لي رر  مكورررامل ما   -6

االطاقررة الرريت هرر   النرررااة متاررلة  الطاقررة الشم ررية ااإلر رران فرر  ررروئ مرريف   

 التوا ن اإل كولو ي فاإلر ان هو  حر مكورامل الكون.

طلو رررث الميئرررة  ررررته  لرررال إ كولو يرررا ا لرررال منا يرررا ا فررررامل فماسرررية  -7

  فنل م اظ. ا كتم ة ضخمة دمرمل حياة الناي ف  اللاي اللل كواارا

 التلوث مبلرالطج ااالية. استمرإمكارية التنمخ  ا  تقمل ال يء ف  حاظ  -8

 همية رشر هقافة علع رفس الكون اهقافة حب الطميلة ا  القيامل األا   -9

 .ف  اافاه عل  الطميلة الكورية  ا  اهمةميف   ل 

 .النقام األ كولو ي  وفر  روائ ميف املرمامل لار ان االلاي استقراا -11

 . حكاء اماء اهواء رقي 

  حيو ة اقج. 

 .اقج ااحيج  

 .ل  ميف ا خلفامل  

 .موااد متنوعج 
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 :ةـــــج الدراســــمنه
   ط ررتخرم الرااسررة )ا ررن ه الوصررف  الت ليلرر   مرريف   ررل اصرر  اطف ررم اف ررع

االترررا ل  رر  ، لطميلررة المشررر ة االطميلررة الكوريررة اللالقررامل ااتميررة  رر  ا

 ك الكورية سلما  اااا ا .ال لوكيامل المشر ة اطل

     اككلك ميكيف ميف  الظ الرااسامل الرقيقة التنمخ مب رتقمل هركه اللالقرامل

امنر  طلو   را اذلرك     ،اإلر ان  كوررامل الطميلرة   استنزافطفادو  االلمل عل 

ااألا ئرة الريت ط ررد حياطرج اطاريم ا  الشرلل        ،لتجنب التملمامل ا نا ية اارادة 

 الطميليررةطناحمررج مرر  الطميلررة احتقيررق اايرراة  النف رر  اطفقررره اطزارررجاطرررمر 

 .اال ليرة األمنج

   سرلوب حتليرل القرواهر االلالقرامل      اسرتخرام قرااع علر     حتليلري من ه اصف 

 .ة   متملمامل الرااس
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 الفصل الرابع

 من رسالة الدكتورا 

 ةــــــج الدراســـــــــتائــن

 جــــــيل النتائــــــــــحتل

 ةــــيات الدراســــــــتوص

 ةــــرتحـــوث مقــــــــــحب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــة:ج الدراســــنتائ
 * نتائج الفرض األول:

 )عو د تئاقم حا يم وعـبير ون   نررتك ل  اإلنسبن والكون(

هكا ما طيكر  الم ث االتيمل اإعمراظ اللقرل اا نطرق فرالكون      ن  لماحث رو ا

اإلر ان هو  حرر   ن  هو  ي  اإلر ان اا وااد الطميلية هي مارا  اقتج احياطج هع

اهلل سررخر الكررون كلررج مرريف   ررل حياطررج       ن  مكورررامل الكررون امررا مييررزه هررو    

ا   ررالم ا مرران ا تلررا ش مل رر الكوريرة  الطميلررةاسرلادطج ا اده  اللقررل كرر   ف ررع  

 .اسلادة

 * نتائج الفرض الثانى:
 )عو د تئاقم ل  الاواصن الش،سى البرة  والاواصن اإليكولو ى الكونى(

ادااسة احتليرل اللالقرامل  ر  الطميلرة المشرر ة االطميلرة الكوريرة طخكرر ذلرك          

ا ررزء مرريف م ررااامل الطاقررة  ،  ررزء مرريف الترروا ن اإل كولررو    فاإلر رران رف ررج هررو

فالنمررامل  ي ررك  اقررة ضررواية مرريف الشررمس فينمررو ا كررد      ؛ الكررون الطميليررة فرر  

اهكرركا  فييكررل االر رران مرريف النمررامل اكرركلك اايوارررامل االطيرروا اااشرررامل.    

  تمر اإلر ان  اقترج مريف الطلرام الركي   رك  اقترج مريف الشرمس ا طلرق االر ران           

 اقترررج فررر  اللمرررل ااايررراة اإعمررراا األا  ا ااعرررة النمرررامل  ااعا رررة اايواررررامل       

 ككا ط تمر الطاقة ا  تمر التوا ن اإل كولو  .اه

 * نتائج الفرض الثالث:
 )الس،وكيبت البرةيم السويم حت،ظ الطبيـم الكونيم(

مرر  - ميلررة إاا يررة اللالقررة المشررر ة    -اميكرريف مالحقررة ذلررك مرريف  ررالظ     

الطميلة فاإلر ران الركو حيرافا علر  املنررة االزهروا ااألر راا النقيفرة االم راا          
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  تمت    ع ا كت رب مرن ع  اقرامل إاا يرة  رف ريج اااحيرج        ن  تطي النقيفة   

ط رراعره   نررا  علرر   رررد الطاقررامل ال ررلمية ااسررتلادة طناحمررج الراحرر   اطوا رررج         

 االتم . األسرةالنف   م  الطميلة ام  

 * نتائج الفرض الرابع: 
)الســـ،وكيبت البرـــةيم الرـــبذة عـــشـكس ســـ،بب  ت،ـــى املشـــب  وت،ـــى اـــحم اإلنســـبن   

 الش،سيم وحيبع (

ا ق ر ذلك ميف  الظ الت ليل الكيفي لللالقرة  ر  الطميلرة اال رلوك اإلر رار       

فال ررلوك ال ررليب الشرراذ  ررنلكس فررواا  علرر  ا نرراخ االطميلررة   ؛ االطميلررة الكوريررة

فاإلر رران ؛ اميكرريف مالحقررة ذلررك دامررا اكمررا مت اصررره فرر  كررل  حنرراء اللرراي  

 اسرت الك   الملا امل عشواايا ا  ررف فر    الكو حيرق الف ع احيرق الملا امل  ا قط

الوقررود  اإلحفررواو ا لرروث ميرراه الشرررب مرريف ا خكررر ارررج سرروف خيرررب الطميلررة           

دا ررة حرررااة ا نرراخ  االررتملمامل ا نا يررج  ااطفررائاسيشرررب ميرراه ملوهررة اسرريلار  مرريف 

كرل ذلرك    ن  امريف ا خكرر     رميج.  ااالمررا  الرنفس   االضرطرا امل امريف   اللنيفة

سرلمية ا اقرامل سرلمية اسرينلكس ذلرك علر  حالترج النف رية          سيولر لر رج مشراعر  

 احياطج كل ا.

 * نتائج الفرض اخلامس:
)الـقع والقيم األخئاقيم ه ب املسئو ن تج الاــبير واإلعـزان فـى الـئاقـبت لـ       

 اإلنسبن والطبيـم الكونيم(

حتليرل القررواهر الكوريررة اللنيفرة مرريف منرراخ متقلرب اعواصرر  ا عاصررم اإحررراا    

اللقرل الريقا الرواعي الركو ميتلرك اعر  كرور          ن  اسرتخال  ئة ميكننا ميف ا ا 

سررليع امنقومررة قرريع   القيررة إر ررارية ااقيررة هررو القررادا علرر  التلررا ش االتكيرر      

  ا فاملالق األعقع عنرما  لق اإلر ان كرمج  ااالستمتائم  الطميلة  ااالر جام
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ا رالللع     - رالق كماررا لأل –ف  األا  اكرمج  اللقرل االلقيررة     است الفج

اكرمج   نا   ت خم الطميلة االكون كلج لرج. لركا فرإن إعرالء قريع اللقرل  فرت         

 الماب ااسلا   مام التلا ش اال لادة االا ة ااةناء.

 * نتائج الفرض السادس:
)الطبيـم الكونيـم ليسـت نكونـبت نبديـم فقـ  و منـب هـي تـوا لبييـبة والطبقـم            

 بلطبقم البرةيم(واليت هي لبلرةورة نا ،م ل

هكه ميف النتااه  اليت رال الي ا  ا الحقرة االت ليرل الكيفري     ن  ا رو الماحث 

 رشررريمل است رررتمر حتررر  قيرررام ال ررراعة  ررر  اإلر ررران االكرررون.  اسرررت ناايةللالقرررة 

فم ااامل الطاقة الطميلية الكوريرة متارلة  الطاقرة المشرر ة كمرا  همتر  اللر رر        

مررل  اليققررة اللقليررة  صررم   حررر  رررق اللررالو      التي ن  مرريف األحبرراث الللميررة حترر    

النف   حيرث  تواصرل اإلر ران مر   اقرة الكرون اإلاا يرة في رتفير          ااالستشفاء

 من ا ف  اصالح اهاا   عنااج االتخل  ميف االضطرا امل النف ية االا ية.

 * نتائج الفرض السابع:
 ه م()ع،ويث البيئم  نات خ،ع  يكولو ى وخ،ع نشبخى وط،ةات ف وسيم ض 

  ثبات الدراسبت ايديثم نب ي،ي: 

 مو امل  فاف افينارامل مرمرة.إىل   الكوااث ا نا ية طخدو 

  ستتوق  ف   ل  ا نا ق اسي رث طا ر اعاعامل. ا ياهامرادامل 

 .طرا   اطاصيل الزااعية ف  ا نا ق ا نكو ة 

 .طرا    او ة الر ة اطفاقع التلر ة 

  لنق  إمرادامل ا ياه اللك ة. ك ر ميف ملياا  خ  سيتلرضون 

  عرام    ن  طقروظ  ال رلود ة حر  ج رشرط ا  ر رة الشررق األاسرأ    دااسةاهناك

ملياا  5 إىل   ال   تطيلون اااوظ عل  ماء رقي   قر  ال عرد ميف 2151
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 فرررامل فماسررية اهيمررة  فرر  الترروحش. ا نا يررةالررتملمامل  اسررتمراار ررمج مرر  

  .اي متوحش ادااع الت واكواارا كم اظ لفم-متوق  حراه ا.

  4/21)حبث د. عمراللليع سلر علة ا اوا الزااعي عرد  

 * نتائج الفرض الثامن:
 الا،وث عـد ع  ايبليم( اسا ةار) نكبنيم الاشبؤ لبملساقبع السيء فى حبلم 

  :وية  الببحث  ن 

  فكارر  قمرة األا  فر   االستنفاا، إىل   هكا  يء مخكر اهكا ما  دو  اللاي

 راا س   اطفاقيرة اكارر   ، ف  اليا ان 2115اكار  اطفاقية كيوطو  1992الدا  ل 

األمع ا ت رة التااخيية  كاف ة طملم ا ناخ االريت مشلر     اطفاقية، ارته عنج 2115

عقررمل قمرج   ، 2121-4- 26هرع فر     دالة هي ملقرع داظ اللراي   184اآلن  حت 

 :في ا عل  االطفاقامت ،  مر كا مبناسمة  وم األا   رااسة-افراضيج للمناخ 

  2131% قمل 31الكر ون  ارملاهاملطقليل. 

  2121   ر القادمةعقر القمج. 

    ، حبلرروظ 1الكر ررون  ط ررااو صررفر)   ارملاهرراملاضرر  هرررف عررا   ا مرروح  

2151. 

    امتارررا مرررر من جررر   اقررروو للملطررراء األ نرررر عا يرررا كررر    ررراعر علررر 

 الكر ون ميف اجلو.

     فرر  ا نررا ظ اا اررار  امجيرر      الطاقررة اسررتخرامطفليررل ارشررر هقافررة كفرراءة

 .األ نية

   األحفوايالوقود  الستخرامطقلي  من ج. 

  ف  مجير  الرراظ ام راعرة الرراظ      ا تجردةرشر طقنيامل ارقع طولير الطاقامل

 .ف  هكا التو ج الفقمة
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اةيرررراا   األ نرررر  مررريف ك ر ررراء الشرررمس االر ررراح،   = التوسررر  فررر  إرتررراو ) 

 كمارا  اقج رقي  االتوس  ف  ذلك عا يا. استخرامجا ز نج اإعادة 

 * نتائج الفرض التاسع:
) ه يــم نرــة ثقبفــم ت،ــم ن،ــس الكــون وثقبفــم حــص الطبيـــم و خئاقيــبت األرض        

 وجنبحهب فى اي،بل ت،ى الطبيـم الكونيم(

لررر نا  ررااب عمليررة مرريف  ررالظ طرررا س علررع رفررس الكررون      :الماحررث  رررو  رررج  

اكرران  مرريف األكادمييررامل االرردامه الرااسررية اللليررا.    ككرراايف حرر  فرر  اللر ررر  

ةركا الراظ الم  ر       اال راه  رج ااسر  النطراق ا رر  اللر رر مريف المراح           االهتمام

  :اجلر ر،  م لما مت  

 .كادميية   ياد  القاهرة  

 .ا كادميية كاا زما ف  سوهاو 

 .الرق لية ةالمشر   التنميةارقا ة اللامل   ا كادميية طو    ا ناواة . 

 * افت نا   واب الم ث إاضاء لشمل   الب الرااسامل اللليا.

* اها حنيف رواصل ا  رمة مريف  رالظ صرف ة علرع رفرس الكرون ككراايف حر           

 عل  الفيس  وك اموق  علع رفس الكون ككاايف ح  عل   و ل.

-سراعج مر    يراد   -* اقر قام   كادميية   يراد  لمرل حلقرامل  اصرج مريف      

  اام اقناة اليوطيوب ااس  النطاق عر يا. عل  اكان التجااب

اصرف امل   يراد قرر     -يرة   يراد   كادمي-موقر    ن  * اميف اجلرر ر  الرككر  

عريف علرع رفرس الكرون ككراايف حر  علر  مررو          الللميرة عشررامل ا قراالمل    رشراا

 .ا اضيةالش وا 

هقافة اافراه علر  الطميلرة الكوريرة      ن  إىل  * اال ر ف  هكا ا قام ميف اإل ااة

 :اآلطي م   متجكاة ف  اللاي ميف  الظ ص
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      صرف ة علرع رفرس     .ااالستشرااامل موق  اصرف امل  كادمييرة   يراد للتررا ب

 الكون ككاايف ح  عل  الفيس  وك.

 .مجاعة ال الم األ نر 

 .مجاعة طنقي  الم اا ااألر اا ميف خملفامل المالستيك 

 .مجليامل الملطاء األ نر 

 ي اليا انمناهه دااسية اطرا مية لأل فاظ ف  مراا. 

  ال لود ةملياا  جره ف   11 املنراء لزااعة ال لود ةمشرائ. 

    الشرررق  مليرراا  ررجره فرر  داظ  31 مشرررائ الشرررق األاسررأ األ نررر لزااعررة

 .سلود ة  رعا ةاألاسأ 

  االمنرك الرراىل   ا ت ررة ا  ود عر رة ف  خمتل   حناء اللاي طتمناها األمع ،

 :مخس امل  اصج داليج م لإىل    اإلضافة

 . مخس ة  ل  يتس مخسس ميكراسوف BILL GETS FOUNDATION    

  ررركة د رل للكومميرروطر االدعيررامل  مخس رة مررااك د ررل مخسررس MARK 

DELL  FOUNDATION 

  ا ت ررة التا   لألمع  ال ا لة ررامه اطيطاملSHINY OCEANS     احمهرع

 .الك م

 نتائج الفرض العاشر:* 
   نواع نج اقدنبت لإلنسبن والـبمل( 4الشظم اإليكولو يم يوفة  اعزان) 

 FAO-ES or fao.orgمنقمة الفاا 

اهكا م م   األحباث اللا ية فمالفلل فران النقرام اإل كولرو   ا ترزن  قررم       **

 املرمامل التالية:

 . رمامل التنقيع: م ل ضمأ  ودة ا ياه ا او ة الر ة -1
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المشرر م رل إمررادامل      رمامل التمو يف: اهي ا ناف  ا اد ة اليت حيال علي ا -2

 الملكاء اا ياه اال ماا ااأللياف احطب الوقود.

املرررمامل ال قافيررة: اهرري منرراف  حررم ماد ررة  كت ررم ا األ ررخا   فنررل        -3

النقع اإل كولو ية عل  حراا ااس اجلمراعي ااةنرسري االرفراه الراحر      

 ااةو ة ال قافية.

 كولررو    رررمامل الرررعع: اهرري ضررراا ة إلرترراو مجيرر   رررمامل النقررام اإل  -4

األ رو عرد طروفم م راحامل طلريش في را النماطرامل ااايواررامل االمشرر ممرا          

   م   تنوئ األروائ ااافاه عل  التنوئ الوااهي.
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 :حتليل نتائج الدراسة والتعليق عليها

  عقررع ا شرركلة ا را  ررا عرريف ال رريطرة اعجررز  ي دالررة      إىل   طشررم النتررااه

 .مبفردها عيف موا  ت ا

  م ررئولية الررراظ الاررناعية الكرردو عرريف ا شرركلة ف رر        إىل طشررم كرركلك

متتلك ملقع ا اار  االلرد األكد ميف ال يااامل اا ركمامل ا الترالي فإر را   

حترق الكمية األضرخع مريف الوقرود كرل سراعة اكرل اقرة فيصرم   هري          

ا لرروث األاظ للجررو اال ررمب الراي رري لالحتمرراي اارررااي االررتملمامل ا نا يررة  

 ة ا رمرة.ااادة ااألا ئ

 11 ارملاهرامل % ميف 51عيف  م خال %  ميف الراظ االشركامل ااألفراد األهر اء 

 حا  الرفيئج عا يا.

 3.5   حررا  الرفيئررج   ارملاهررامل% فقررأ مرريف  11عرريف  م ررخال مليرراا إر رران فقررم

 .عا يا

 لل فاه علر  م رتوو حيراة مروا يف  مر كر  ط رتلزم طوهير          الميئية المامة

 . اهكتاا ميف األا  سنو 8.1

 أ سرررنو اهكتررراا فقررر 1.2 ررروا يف هنررررو  ط رررتلزم طوهيررر   الميئيرررة المارررمة 

  .2121-4-26 عرد –ا ارا حتليل علم  جبر رة الشرق األاسأ )

 اللالقة اإلر رارية الكوريرة هري عالقرة سررمر ة حتر  قيرام         ن  طخكر النتااه

 احررام ال اعة ا الترالي ال رر مريف التلرا ش االتنراحع المشررو مر  الكرون فر           

 .متمادظ للقيع الطميلية ا شركة اا ام ا شرك

    هقافرررة علرررع رفرررس الكرررون ككررراايف حررر    اطخكرررر النترررااه  هميرررة رشرررر ،

االتلراان ام راعرة   ، امف روم اارق فر  اايراة للجمير      ، ا  القيامل الطميلرة 

طوا   را   ن  الراظ الفقمة ميف   ل موا  ة هراف ق ر رة ال ط رتطي   ي دالرة   

 كار  فقمة ام ردة ميف  ك ر ميف مارا. مبفردها فما  الك إذا
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  هنرراك  مررال   ررر ا مرريف  ررالظ اطفاقيررة  رراا س ا رررا مرريف   ن  اطشررم النتررااه   نررا

  الظ صرمة اللاي كلج ف   اا ة كواارا.

      ف ت  الراظ الملنية  حلق  األعماظ احقرمل التجواظ اعارر  مريف عررم القرراة

 اارا.عل  طوفم  سرة اللنا ة ام تشفيامل اللزظ  رض  كو

 .ا  ر اللاي مال   الن ا ا اطر ليورامل الراالاامل 

   ااكومرررامل  صرررم    ك رررر طلااررررا ا ررررا ذلرررك مررريف  رررالظ متا لتنرررا للرررودة

لقمررج منا يررج   استنررافت ا رراا س للمنرراخ امرريف  ررالظ     اطفاقيررةإىل    مر كررا

  رادة الروع     –علر    إارا ي ذلك مخ رر   ن  مبناسمة  وم الر  ا رو الماحث

 م .الكور  ااكو

       ااأل مررامل  الطميلررةطالحررا   ررادة الرروع  الكررور  اإلر ررار   قنررية طلو ررث

 لرر   مرة كوااررا ا لررما      م رموقة عل  م توو اللاي ا ارواه حرم    ا نا ية

 .ا نا يةااأل مامل   الفماسيةا أ الللماء     اا ة كواارا االطفرامل 

   اا ررأ ذلررك   الكرردو إلصررا ة ا ال رر   مرريف المشررر  كواارررا        الز ررادة طشررم

مرريف  ررالظ اسرراال التواصررل    ا تتا لررة الكوريررةاالررتملمامل  ا نا يررة األ مررامل 

 الطميلرة رشوء عقل مجل  ااع  كور  عا    قنية طلو رث  إىل   اال تماعي

 ااهتمررام اررواه ااضرر ج  االو اايررة ا نا يررةاأل مررامل  إىل الرركو  دو الكوريررة

لو اء ا فكراا طنقير  األر راا    مئامل ا ال   مبتا لج  وميج  وضوعامل ا ناخ اا

اممراداامل ريرل رقير  فر      ، كم راظ  ال را لة  مماداة اطيطرامل ، ااطيطامل

 كم اظ   ر. ،مار

  اطنقيع  مشراعامل حمليج اإقليميج اعا يج لنشر الملطاء األ نرإىل   اال اه

علرر   اطشررجي  الررراظ االتملررامل احترر  النرراي كلرر ا  قطرر    ررجاا الملا ررامل

 رااق االتطوئ ف  مشراعامل التشجم. ااعة األسط  ااا
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 :ةـــــيات الدراســــتوص

فت    واب الم رث االرااسرة فر  عراظ علرع رفرس الكرون ككراايف حر            -1

المشرر ة االتوا ررامل    ااأل القيرة  االراحيرة ألرج  شمل كل التوا رامل النف ية  

 اإل كولو ية الطميلية.

ة ألر را طارن  إر ران    ميف الطفول  همية رشر هقافة الوعي الكور  اإلاا ي -2

 حمب للميئة االطميلة االكون اااياة ااآل ر.

 همية عمل منراهه دااسرية عا يرة مريف اانرارة اطكرون موحررة فر  كرل           -3

 ف ع كورج احيرافا عليرج ا تواصرل ا تلراان      –إر ان كوري  –الراظ مللق 

 م  اإلر ان ف  كل مكان.

مرررع ا ت ررررة اعقرررر طفليرررل القررريع األ القيرررة اإلر رررارية ا شرررركة عرررد األ -4

مخمترامل كورية للشماب لنشر هقافة ا  رالق اافراه علر  الطميلرة اصرور ا      

   ا. ااالستمتائ

النف ية ااسلة النطاق اليت  صا   مئرامل   االضطرا املط ليأ النوء عل   -5

 ا ال   ف  اللاي  راء  اا ة كواارا اما ال .

عالقة التلوث  التملم   رح ااقااق ا خ ة للناي ميف  الظ  رامه عا ية عيف -6

النف رية لكري  كرون دافلرا       ااالضطرا املا نا ي ا األا ئة ا ا ومل اا ر  

 للجمي  للزاد عيف  ميلت ع احياط ع اكور ع.

  رالقيع النميلرة مريف م رتوو اإلدااك اللقلري      االاطقاءالتلاان الرالي ميف   ل  -7

 م توو التم يل الواقلي ف  ااياة، إىل  

مقام اللمل اجلاد ميف   ل حيراة آمنرة صر ية مطمئنرة     ىل  إ اميف مقام النقر -8

 سليرة للجمي  ف  كون متزن رقي .

دعررع الم ررث الللمرري فرر  عرراظ إعررادة طرررا ر ا خلفررامل المالسررتيكية مرر      -9

 الواس  النطاق. ااست الك احماالة طقلي  إرتا  ا 
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 األ نر عا يا . االقتااددعع مشراعامل  -11

 تجردة.الطاقامل ا  ااستخرامدعع طولير  -11

الوقرررود األحفرررواو طرررراايا ا ارررواه من جيرررج مت يررررا      اسرررتخرامطقليرررل  -12

مرر  ااررر  علرر    ،2151هررع  2131يف الق ررع األكررد منررج  عرر لالسررتملناء

 ميف ا اار  لل ر األدر . االرملاهاملطقليل 

دعررع مشررراعامل التشررجم الكرردو فرر  اللرراي م ررل مشرررائ )ال ررلود ة          -13

مليرراا  31األاسررأ األ نررر مليرراا  ررجرة امشرررائ الشرررق   11املنررراء 

  جرة.

 التوس  عا يا  ف   ااعة الملا امل ام اعرة الراظ الفقمة عل  ذلك. -14

 طشجي  ا وا ن  عل   ااعة األسط  االلنا ة  ي جاا الشواائ. -15

إرشرراء مكمررامل قمامررة  يئيررة اصرر ية طقلررل مرريف ارملرراث الملررا امل ا اصررة       -16

 ا ي ان.

 الراظ.طشجي  إرشاء ماار  طرا ر القمامة ف  كل  -17

 ارشاء رقام لنرااب الكر ون  طمق عا ا. -18

كر رررون آلهرررااه ال رررلمية ال ررريئة علررر   منررر  اسرررتخرام عرررا  الكلوافلرررواا -19

 الملالف اجلوي.

 اض  قوار  صاامج حترم قط  الملا امل  اواة عشوااية. -21

 األ  زة الك ر ااية ا وفرة للطاقة. استخرامطرعيع  -21

لك ر اايرة مريف   رل  فير      اللمل عل  دعع عا   الستخرام ال ريااامل ا  -22

 االرملاهامل.

طوهيرر  اإلعررالم عا يررا  مرريف  ررالظ  رررامه  رريقة مرعومررة لنشررر هقافررة علررع   -23

رفررس الكررون ككرراايف حرر  ا هميررة اافرراه علرر  املنرررة االنقافررة        

 ا  تمرة.
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التنميررة ا  ررترامة املنررراء قرراداة علرر  دعررع كررل األرشررطة اال ياسررامل    -24

للمرروااد الطميليررة حفقررا    سررتنزافاالرريت طرررعع ا نرراخ احتررافا عليررج دان  

 اقوق األ ياظ القادمة.

هررو  حررر  هررراف التنميررة    مكاف ررة الررتملمامل ا نا يررة  ن  الركيررز علرر   -25

 ا  ترامة.

اللمررل مرريف   ررل ا نرراخ  ولررر اهرراا   ر رررة امرحبررة ا رررف  الررراظ إلرشرراء   -26

 ا رن الككية صر قة الميئة.

الرررنقع  ا رررتالظ رررمب مكاف رررة التلررروث  قررروار  ادعرررع دالررري فرررالتلوث    -27

اإل كولو ية ا رصرر ا رتالالمل التروا ن اإل كولو يرة  كمرا حررث  ر         

 مت اصر: 1992-2112

  مرة. 42  ادة ملرالمل األمرا  ا لر ة 

  مرة. 42  ادة اللواص  ال لجية االلواص  األ رو 

  مرامل )موق   9طواطر الكوااث الشتو ةRever context  

 ارشرها لرو الطالب ااملررا  اهر     - اقاأل االقتااد–  قافة  االهتمام

الت  حتافا عل  ا ياه اطراب عل   ااألرشطةطقوم عل  الاناعامل االزااعامل 

ذلررك اطرروفر طقنيررامل ط رراعر علرر  إعررادة طرررا ر ا يرراه اعرررم إهرررااها ا  ررادة      

 ا ياه ف  ا شراعامل اف  ااياة. استخرامكفاءة 

 طنفيك التوصيامل.  همية مخمترامل ا ناخ ا همية التيكر ميف 

    الطميلررة ااالهتمررام االنقافررة الزااعررةطرررا ب األ فرراظ االطررالب عا يررا علرر  

اككلك  همية التررا ب علر  اطفليرل الرككاء الطميلر  االرككاء األ القر         

امواادهررا االتلرراان مرر   الكوريررة الطميلررةاالررككاء الراحرر  فرر  التلامررل مرر  

 األ ر ف  اافاه علي ا.
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 :جماالت مرتبطة بالبحثحبوث مقرتحة فى 

 الاواة ا راكة للنفس االكون ككاايف ح  ف  هل   مة ا ناخ اللا  . -1

علررررع رفررررس الكررررون ككرررراايف حرررر  ادااه فرررر  اافرررراه علرررر  الترررروا ن   -2

 اإل كولو   ف  هل   مة كواارا.

 ال لوكيامل المشر ة االكورية ا هرهع عل  ا ناخ اللا  . -3

ة الكوريررة ا هررر ذلررك علرر  اإلطررزان  التفاعررل  رر  الطميلررة المشررر ة االطميلرر  -4

 النف   لار ان.

التفاعل الر نامي    الطميلرة المشرر ة االطميلرة الكوريرة ا هرر ذلرك علر          -5

 الا ة النف ية لار ان.

 علع رفس الكون ككاايف ح  ادااه ف  موا  ة   مامل ا ناخ اكواارا. -6

علرررع رفرررس الكرررون ككررراايف حررر  ادااه فررر  اإلطرررزان النف ررر  اسرررلادة     -7

  ان.االر

رقر ة علع رفس الكون ككاايف ح  ادااه فر  احرراث التروا ن المشررو      -8

 اإل كولو  . –

اإلطرررزان النف ررر  المشررررو ااالطرررزان اإل كولرررو   الطميلررري فررر  موا  رررة    -9

 التملمامل ا نا ية ااادة.

 علع رفس الكون ككاايف ح  ادااه ف  حتقيق  ودة ااياة اإلر ارية. -11

 ررر  اإلر ررران  االر رررجام  علرررع رفرررس الكرررون ككررراايف حررر  ا هرررره علررر  -11

 االطميلة.

علرر  ال ررلوك التكيفرر   الكوريررة رررو طرريهم القررواهر  ا راكررة الاررواة -12

 لرو األفراد. ااالرفلالياللقل  

لررو   االرفلاليعل  النمأ  الكورية رو طيهم القواهر  ا راكة الاواة -13

 األفراد.
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رهررا علرر  اال ررلوك المشرررو ا ه الكوريررة رر  القررواهر  الر ناميررة اللالقررة -14

 لار ان. النف ية الا ة

االتررروا ن النف ررر  لل رررلوك    الكوريرررة ررر  القرررواهر   الر ناميرررة اللالقرررة -15

 اإلر ار .

للنفس اللكون ككاايف ح  لررو اإلر ران فر  اللارر      ا راكة الاواة -16

 اار ث.
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 : ـــــاملةا 

 املةا   األ شبيم: 

، مركررز اطراسررة   رسررتير، هنررري: كترراب فجررر النررمم، طرمجررة سررليع ح رريف، القرراهرة      -1

 .  2117 للنشر،

 . 2115هوكنه، ستيفيف: التاميع اللقيع، طرمجة  مييف عياد، لمنان، سل لة التنو ر،  -2

كواميف، د فير: دااان مرددا، طرمجة د. ماطف  إ رراهيع، القراهرة، اةيئرة ا ارر ة اللامرة       -3

  2113 للكتاب،

 ، القاهرة، عاي ا لرفة،هوكنه، ستيفيف: الكون ف  قشرة  و ، طرمجة. ماطف  إ راهيع -4

2113  

اارشتا يف، اا رمل،  وظ إ ررلش: كتراب عقرل  ر رر للراي  ر رر، طرمجرة د  محرر م رتجم،           -5

 2111 القاهرة، اةيئة ا ار ة اللامة للكتاب،

   را  ون،  يل: كتاب مو ز طاا خ كل  يء طقر ما ، طرمجة  سامج  سد، اللميكان -6

  2112طرمجة  مييف عياد، لمنان، التنو ر،  سي ، طشاالز: كتاب فك  فرة الكون، -7

كر ك، فرار يس:  ميلة ااياة. القاهرة، طرمجة د.  محرر م رتجم، اةيئرة ا ارر ة اللامرة       -8

  1999للكتاب، 

ستيواامل،  ون: كتاب ارتاراا الشرجرة، طرمجرة مرراان اجلرا ري، القراهرة، اةيئرة ا ارر ة          -9

  2113 اللامة للكتاب،

 عقرع اسرتلرا  فروق األا  ) دلرة التطروا ، طرمجرة د. مارطف         داكنز، طشاالز: كتاب  -11

  2115 إ راهيع، القاهرة، مكتمة االسرة،

 املةا   الـةليم:

 القرآن الكر ع. –كتاب اهلل الكر ع  -1

 دااسامل سا قة للماحث. -2

 هران، د. مساح: الاواة ا راكة للنفس االو ود عنر ا ارو القر ع، القاهرة، علة علع  -3

 .127النفس، عرد 

ااررررااي،  االحتمرررايسرررلر سرررليمان، د. عمرررر الللررريع: الكررروااث اطتملرررة   رررمب هررراهرة    -4

 م. 2121، 4القاهرة، علة ا اوا الزااعي، عرد 

 اللامرررة ا ارررر ة اةيئرررة   ررركري ح ررريف سرررليمان، د. حممرررر: كتررراب مسرررااامل ا اضرررون.     -5

 .2115 -للكتاب
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ألا ، القرراهرة، اةيئررة ا اررر ة  عمررر الللرريع، د.  ررروا: كترراب قاررة اايرراة ارشرريط ا علرر  ا   -6

 م.1985اللامة للكتاب، 

 .76االقتااد األ نر، مار، علة  حواظ مار ة، اللرد  -7

 ال واح، فراي: كتاب اهلل االكون ااالر ان، سوا ا، داا التكو يف. -8

 .2119المليطار ، مجاظ: رزاظ النقطة، مار، مكتمة االسرة،  -9

 رركة التنميرة    امل ا نا يرة ا هرهرا علر  مارر    عمر اللز ز، د.  الرر اآ رر يف: كتراب الرتملم     -11

 م.2111للم وث، مار، 

 م.2118، 5علة الللع اااياة، اةيئة ا ار ة اللامة للكتاب، اللرد  -11

م، اجلرزء   1999إ راهيع األعوو، د.  لل : كتاب التلوث ا ااي، مار، مكتمرة األسررة،      -12

 ال ار .

 ررررتقمل األا ، ماررررر، مكتمررررة    محررررر الشرررر ااو، د. حممررررر: كترررراب طملررررم ا نرررراخ ام     -13

 م.1991األسرة،

 م.2115عطية،  . ا ااي: كتاب االر ان اااياة االكون، مار، كتاب اةالظ،  -14

 م.2115سلر،  . سام : كتاب احلة الكون عد الزمان، مار، مكتمة األسرة،  -15

 ومت  تداد الةسبلم ب مت حب د اك وفر، 

 كاب    يبد حتت اسم ل،شرة ككاب  ت، ي

 2021-10-10فى  األسةة واجملا   نكابم

 تبام خرب  .د
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 ثانى ال با ال

 علم نفس الكون ككائن حي
 د. عاصــم خشــبه االتــــمق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 على إضاءات 

 علم نفس الكون ككائن حي

 بةـــم خشــعاص. د
 الكون اساربرإ ت،م الش،س

  كيف نفهم علم نفس الكون ككائن حى؟؟

  رلرف ارج علع حر ث اض  قواعره عموعة علرع الرنفس    ن  ميف النرااي  اال

 ا  رت رهة اهو  حرر فررائ علرع الرنفس      ،الرق ليةمب افقة -اإلاا ي ا ار ة 

فررر   كادمييرررة   يررراد للتررررا ب      حيررراء ال رررار  لرررج   امت اإل .2115 اذلرررك عرررام  

 . القاهرة ااالستشااامل

    األاىل فر  علرع رفرس الكرون ككراايف       ا  نيرة  الرركتوااه حيث حال  علر

 .2121 ح 

        اهو خيت   رااسة الكون ككراايف حر  االررليل األاظ علر  حيو رة الكرون

كررل خملوقررامل اهلل  ن  م ررتمر مرريف القرررآن الكررر ع الرركو ررر  صررراحة علرر   

  م  حبمره.ط

      مررا األدلررة اللر رررة الترر  رررراك ا حبواسررنا اعقولنررا  االترر  اادمل فرر   حبرراث

فر  هركا    ا  نيرة  الرركتوااه علميج عر رره حروظ اللراي كمرا  همتنرا فر  اسرالة        

 حتا . ن  الاظ ف    ك ر ميف

 رنقر حولنا سنجر النماطامل الت  طنمو ااأل رجاا التر  طللرو حتر  فر        ن  مبجرد

 سررراب الطيرروا اقطلرران اايوارررامل  إىل   طررر ل  شرررو  اإلضررافة  الملا ررامل دان

ا رررد ميرراه األر رراا اطرررفق ميرراه الم رراا االر رراح الترر  طت رررك فرر  كررل ا رراه  

 حاملة ااياه ااملم ف  كل مكان.
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  احيو ةارقام   إ رائاالنجوم االكواكب الت  طت رك  األاضيةاحت  الكره 

الركو   - ليفة اهلل ف  األا  ة م خره ملرم -مكهلج اكل هكه اايوامل 

 .ر ان  كرم خملوقامل اهلل اإلهو )

    رراع  لرااسرة القريع    االرتفكم اإل  ةاعلع رفس الكون  لتمرر ا فراهيع الللمير 

ألن املالق  األساسية اإلر اريةم  القيع  ة النراا ا توافقة األساسية ةالكوري

 ااحر اهو اهلل المر  . 

     لتلقرريع اافرراه علرر    متطررواةر ررره  رؤ ررج اعلررع رفررس الكررون  فررت   فاقررا

 سرررلادةاطنميت رررا مررريف   رررل حيررراة ار ررراريج  ك رررر  الفطر رررة الكوريرررة الطميلرررة

 كل ا. للمشر ة

  حواسرك كر  طالحرا     اسرتخرم للكرون   األساسرية اك  رراك  م ا ج القيع

  م ا ج قيع اللرظ اا  اااة الت  طوفر اةواء اا اء لكل المشر.

   اإل رررائ ااجلمرراظ فرر  الرروااد االكواكررب االنجرروم      قرريع النقررام ا  اطالحررا

 الروفرة فر  طلاقرب الليرل االن راا اطالحرا قريع        ا تناهية الكفاءةاطالحا قيمة 

لكرل   األساسرية ااإلح ان ااملم ف  موااد الكون الت  طروفر مارادا اايراة    

 ر ان اكاايف ح  عل  ه ر األا  ا ال مقا ل.إ

    هررو مف رروم ط ررخم    قررر  كررون ذلررك حتارر  ا ن   ك ررر مرريف األم لررةا ررالطم

الكررون اارر  للمشررر كلرر ع مرر  ا ررتالف د اررراط ع اهرركه   نررا قيمررة الكرررم    

  .اإلةي الت  فطر اهلل الكون علي ا ااار ث مفتوح
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 داف ـــم أهـــهأما 

 علم نفس الكون ككائن حي؟؟

 االرفاه لج؟ الللع  نشي ملرمة اإلر ان احل مشاكلج اطوفم ال لادة 

  هرف علرع رفرس الكرون ككراايف حري فرن يف رخصرل الحررام القريع          اهكا هو

ااافرراه علي ررا اطنميت ررا   ، الكوريررة االقرروار  الكوريررة االطميلررة الكوريررة    

المشررر ة لتكررون مرريف  ررالظ رقررع    ااسررت مااها مرريف  ررالظ ضررمأ ال ررلوكيامل  

التلامررل مرر  الطميلررة الكوريررة ا ميلررة     فرر   اقرروار    القيررة حمليررة اعا يررة   

 كوكمنا األم.

 .ر رف لفت    واب الم ث الللم  ف  هكا الاظ اايوو 

 علرع رفرس الكرون ككراايف     "إ رالق   ن   كادميية ا ياد طرع  اإل رائ اطلتد

 .الطميلةهو دعع لا رائ ااسيلج علميج لنمأ ال لوك اإلر ار   اه ، "ح 

       علررع رفررس الكررون ككرراايف حرر    ررل  لل فرراه علرر  الترروا ن اإل كولررو

 ك اافاه عل  التوا ن النف   للمشر.اككل، للطميلة

   ف  هناء ااضا. الطميلةر ل  مللق هقافج عا يج طتلا ش م 

   ااافاه علي ا. است مااهااطمرئ ف   الطميلةر ل  مللق   ياظ  ر ره حتب 

    االرملاهرامل  ر ل  لرعع   ود الراظ ااجل امل اا نقمامل الت  طلمل علر  طقليرل

 قرررااامل مررخمترامل ا نرراخ  االلتررزاماايررج مرر  ألدررر  م ررتوو  اررواه طر النررااة

 .اللا ية

  إىل ااال راه عل  الوقود اإلحفواو  االعتمادلتقليل  اجلر رة اال اهاملررعع ،

 ااألمسرررررةااةيررررراا   األ اق ااةيررررراا   األ نررررر    ا تجررررردةالطاقررررامل 

 .الطميلية
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     فر    ااأل القيرة  الراحيرة القريع  إىل   لللرودة رقاام  مليان ا اد رامل ارطلرق  ررامه

مي رراق عررا    ر ررر  زكرر  اللالقررامل  رر  المشررر ا رر  الررراظ ا رر  اجلميرر          

 .ةاالطميل
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 اءات ــإض

 :ون ككائن حيـــعلم نفس الك

 1نب الـئاقم ل  اإلعزان الش،سي البرة  واإلعزان اإليكولو ي؟؟

HUMAN MENTAL BALANCE AND ECOLOGICAL BALANCE 

 واإلعزان الش،سي اإلنسبني ه:  

النررا   مرر  الميئررة    ررروئ مرريف التوافررق النف رري الرررا لي االتكيرر  املرراا ي     

 .االتم  كي  تمت  اإلر ان حبياة سليرة

 واإلعزان اإليكولو ي هو: 

اطرزان  روئ ميف التوا ن الطميلي    مكورامل الميئة ف  منطقة حمرده حيث مرر  

    طمادظ منفلةاطلا ش دان طلوث ادان إقااء    مكورامل ا نطقة ف  طكافل ا

إىل   اإلر رران االنمررامل ااايرروان اا يرراه االطيرروا اااجررااة االر ررة  طر قررج طررخدو       

 .ااياة اطنوع ا اطكامل ا اص ت ا استمراا ة

ااملالق اللقيع عنررما ذلرل كرل مرا فر  ال رمااامل ااألا  لار ران كران مريف          

ةررع  ذلررك ارررج اضرر  قرريع فطر ررج مشررركج  رر  اإلر رران االطميلررة سرر ل         ضررميف

، الررروالء للخرررالق، اجلمررراظ ،اارررب : "امررريف  هرررع هررركه القررريع  التلرررا ش ااالرررررماو

 .النقافة، ا ومل، ااياة، الوفرة، الكرم، الاد، التلاان، التلا ش

اهكرركا فاطافقررة علرر  هرركه القرريع ا شررركة  نررميف رقرراء الطميلررة امجاةررا      

ن رررا فررر  اايررراة   ا نرررميف لار ررران االسرررتمتائ جبماةرررا ااالسرررتفادة م   ، اطوا ر رررا

، علرر  الترروا ن النف رري ااايرراة فرر   يئررة رقيفررة آمنررج      ااالستشررفاء كرري حياررل  

 .كوروا م    ياد، كوروا م  الرااد، كوروا ملنا

                                                 
 2021-9-14 ؛األكبدأيم  دارة: حتيبت ن   1
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 ي؟؟ــــن حــــون كائـــل الكــــه

 :ونقول  نب سؤال مجيع ونهم

عملية امللق الر اري لكرل مكوررامل الكرون طلنر  امللرق االو رود ااايراة مريف         

ا ن هنرراك مومررا ، الكررون حرري ا تمرررد كررل اقررج  ن  االللمرراء  خكررران عرررم

، ا ن الليل  ولر مريف الن راا االن راا  ولرر مريف الليرل      ، متومل اموما طولر كل اقج

ا ن كرررل ، ا ن حتررر  اجلمررراد  ت ررروظ لطاقرررج احركرررج  مقرررا  لادلرررة ا نشرررتا يف     

ا ن كرل  ، مكورامل الكون ميف كواكب اموم طت ررك حب راب فر   فالك را    

ا ن الكرون ملر    ، مكون ف  الكون هو حي  القرا االوهيفة اليت  لق ا اهلل لرج 

، فطر رررامل ،ميكرا رررامل، رمرررامل، حيررروان، إر ررران،  رررا ال   مررريف األرررروائ اايرررة

ا ن ا طررر   ررقأ علرر  الارر راء   ، ي رللررع ا  ممررا علمنررا ، فماسررامل،  فيليررامل

 فتق ر رماطامل ي  زاع ا  حر...

 ؟ونبهج ؟ ملبذا نة  الطبيـم مجي، 

هرع  لر  علي را    ،  ن اهلل  لرق األ رياء  : " قوظ علماء التف م االفل فة اإلسالمية

قيررام إىل   فمن  ررا رف ررة مجاليررة طرررام  :ارررواه ا  ااررج، جبمالررج ا اللررج، سررم ارج

فنرو اإلر ران فر   مجرل صرواة  لريش      ،  ي رو ا  امن  ا ااياة  اواه، ال اعة

،  هررروا ااااد افرا رررامل، ا نرررره  ارلرررجا، ميررراه  اا رررج، فررر   ميلرررة اال  مجرررل

امشررس مشرررقج  ، ر رريع عليررل اقمررر منرريء  ، ا  ررجاا اعاررافم ا ال ررل مملررردة  ا

 كل حيي  ا لمل ا  م  مبا قراه اهلل لج. ،اموم  اهيج
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 :علم نفس الكون ككائن حي والذكاء الطبيعي

PSYCHOLOGY OF THE UNIVERSE AND NATURAL INTELLIGENCE 

 اايف حي  رطمأ ااطما ا اهيقا  الككاء الطميلي. علع رفس الكون كك .1

احما للطميلرة   ااطما ا الككاء الطميلي سيكورون  ك ر  نا تمتلوفاألفراد  .2

 ا ك ر حفاها علي ا ميف التلوث.

 اهري طشرم   ااكت را  ا م رااه ميكريف الترراب علي را      :االككاء الطميلي هرو  .3

االم ث الررااع عريف    استكشاف ااحب ، القراة عل  التناحع م  الطميلةإىل  

اجلر رررر مررريف ا للومرررامل عررريف الطميلرررة امكوراط رررا مبرررا في رررا مررريف خملوقرررامل   

 امكورامل متنوعة.

مرريف منطلقررامل   القيررة ام نيررج طنشررر   ااالستشرراااملا كادمييررة   يرراد للترررا ب 

 هقافة حب الطميلة.

 الطميلري إمياررا  الرككاء   ا تلردة امن را  الككاءاملاطقرم دااامل طرا ميج عل   *

 حبيو ة ا وضوئمن ا 

االرملاهرامل   ااادة اطقليرل التملمامل ا نا ية ، ا هميتج ميف   ل النجاح ف  موا  ة

 ارشر هقافة النقافة  اواة من جية اعلمية اااسلة النطاق.، الملا  ة ا لوهة

 الطميلرة الكوريرة ا م ررة ااىل     لالستمتائاالككاء الطميلي سيرف   ص ا ج  *

   الطميلة املال ة.ممااسة التيمل االيو ا ف

اممااسررة ا اضررامل اهوا ررامل الرسررع ااررر االتاررو ر االتخيرريع فرر  الارر ااي  *

 ااجلماظ ااارااق.

مريف  رالظ    االستشرفاء  الطميلرة  إىل   االرككاء الطميلري  ررف   صر ا ج   نرا      .4

االتنررزه فرر  ا ررزاائ االملا ررامل االشرروا   ااطميررامل ممررا   ، الم ررتنة االزااعررة

 اإعادة النشا  ااايو ة االم جة.  ، امل النف ية   ع ف  عالو االضطرا
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* مرريف اكادمييررة   يرراد رطلررق لكررع  رررامه علررع رفررس الكررون ككرراايف حرري     

م    ياد اككلك  رامه الرككاءامل ا تلرردة    ا رامه التفكم ا ختلفة ف  ساعة 

 م ل الككاء الطميلي احمه.

 ر لر  كع املكع.
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 ا خنربها؟؟. مائدة الر ن لكل البشر.. ملاذ.األرض

EARTH THE TABLE OF ALLAH FOR MANKIND...WHY WE CORRUPT IT 

  كل ما حتملج الكلمة ميف ملاري رميلة امجيلة. الكوكب األم األا  .1

 طت رو  كرم ا ا ودها اإلر ان حت   وم القيامة. األا  .2

عنرما طكون األا  ف  قمنة الرمحيف اال رمااامل مطو رامل فر  ميينرج  ري       .3

 ال جل.

اطملنيررج  اإلر رران اهرري ططلمررج اط ررقيج اطيا ررج     قرروة الرررمحيف   رررواألا  طت .4

 اطك يج دان مقا ل.

مليرررراا إر رررران ام لرررر ع مرررريف النمررررامل ااايرررروان االمكر ررررا    8األا  ططلررررع  .5

 اما ال رللمج ميف خملوقامل ف ل ميف مت ري؟؟اهل ميف  ر ل؟؟، االفماسامل

رااق األا  الرريت ط ررم  حبمررر ا  ررا علرر  مررراا ال رراعة طقرررم لار رران اارر       .6

االزهوا المر لة ااملنرة اليارلة ااألر اا اجلاا ة االشوا   املال رة  ، الملناء

سراعة ف رل محرررا الرمحيف؟؟اهرل حافقنرا علر         24عاررا ا  اللليرل ، االن يع

 األا ؟؟

 هل حافقنا عل  ماارة الرمحيف؟؟ .7

 هل منلنا طلو ث األا ؟؟ هل  كررا الرمحيف؟؟ .8

 ؟ اذا ر رد ا ودرا رف ج؟؟ اذا خنرب األا ؟  اذا ر رم  يتنا؟ .9

 هل فقررا عقولنا؟؟هل  عمتنا ا اد امل ا ضل   اااحنا؟؟ .11

 كادمييرة   هرو األمرل لرألا  الار ران     علع رفرس الكرون ككراايف حري     .11

 هر ة لللاي كلج،   ياد طقرم علع رفس الكون ككاايف حي

 كوروا ملنا .12
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 من التغريات املناخية العنيفة؟؟ القلق كيف نواجب 

FACING OF ANXIETY CAUSED BY SEVERE CLIMATE CHANGES 

 اللار  ال منا ئ. اضطرابالقلق هو  .1

الريت    اا رة كوااررا   ا لرر ، اطناعف   اقامج  لر التملمامل ا نا يرة اللنيفرة   .2

 راإلحراا اللرا ي   ، هي مرطمطة متاما  التملمامل ا نا ية الملم  ميلية ا الكامل

 سررئ   للمشرر  ارتقاةرا ة ا لرل  الكي سمب  فرامل فماسريج للفماسرامل التا ير   

 ا ك ر  رة اعنفا.

سلميج طنته ميف ط ر ر م رتقملي لار ران الل يراة     اارفلاالملمشاعر  القلق هو .3

 الطميلية.

 :والاغ ات املشبخيم الـشي،م هي  خطة عهديد لإلنسبن حبليب لـدة  سبب 

  قتل، طرمم  يومل احقوظ، فينارامل:  عاصم  مطاا، اللن  حم ا  موق -1

 اإصا امل.

 مكان الكوااث. ا  عرم قراة اإلر ان عل  التنمخ حبجع -2

 عرم طوفر  ي إمكاريامل  شر ج طال   وا  ة حنب الطميلة. -3

الكا  مريف الرراظ الارناعية الكردو لوقر        االهتمامقلق الناي ميف عرم  -4

 التلوث.

 االقلررق النرراطه مرريف الررتملمامل ا نا يررة  صررم  هررو مررر  اللاررر ألرررج  ارريب         .4

كل دالج حت  الراظ الملنيرة ) عاصرم  مر كرا اسريوظ     ف   ا ال   كل  وم 

   اريا ا لجيكا االا  اإسماريا 

 اللا ي؟؟؟ ا اء القلق ااال ف  موا  ة .5
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 :هو علم نفس الكون ككائن حي

 :ميف  كادميية   ياد الترا ب ااالستشااامل

 :فللع رفس الكون  لمل عل  ما  لي .6

 الميئية الرقيقة. ا رقمجقيمج  احرامن كاايف حي اب الكو ن  * رشر هقافة

 * رشر هقافة اافاه عل  الطميلة الكورية.

 * رشر هقافة التلا ش م  الطميلة اطنمية مواادها امن  التلوث.

* رشر من ه طلليمي ا رامه طرا ميج طر أ األ فاظ اا راهق   الطميلة اطكرون  

 ا ت رة.إ ماا ج عيف  رق المنك الرالي ااألمع 

 االترا ب عل   نمج اعال ج دان اللجوء لألدا ة. القلق * رشر هقافة ف ع

 .إدااة األكادميية، طقملوا حتيامل   ياد

PSYCHOLOGY OF THE UNIVERSE AS A LIVING BEING 

18-CALL OF THE EARTH 

THE EARTH IS THE MOTHER PLANET,OUR HOME AND 
ALL LIFE 

OF EVERY BODY. 

THE EARTH FAVORS FROM WHICH WE GOT OUR LIFE 
AND EXISTANCE ARE HUGE 

SO THAT WE CAN NOT COUNT THOSE FAVORS. 

THE MOTHER PLANET IS THE ONLY SOURCE OF OUR 
WEALTHS ,OUR FOODS.OUR DRINKS 
OUR DRUGS ,OUR POWERS AND EVERY THING 
ESSENTIAL FOR GOOD,SAFE AND 

HAPPY LIFE. 

THE EARTH CALL FOR HUMAN BEING IS......BE 
THANKFULL 
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....BE ETHICAL 

.....BE  CLEAN 

......BE LOVER 

...BE SAFE IN A SAFE PLANET 

...BE HONORABLE 

....STOP POLLUTION OF ME 

....DON NOT CORRUPT YOUR HOUSE 

AGYAD ACADEMY CALL---- IS THE SAME CALL OF OUR 
PLANET 

AGYAD ACADEMY INTRODUCE PSYCHOLOGY OF THE 
UNIVERSE AS A LIVING BEING 

TO SAVE THE EARTH AND HUMAN BEING. 

FOR EVERY ONE... 

PLEASE LISTEN WELL AND DO THE BEST FOR THE 

EARTH AND HUMAN BEING. 

THANKS EVERY BODY 

PLEASE CONTACT US 

IN AGYAD 

WHTH MY BEST WISHES 

DR.ASEM KHASHABA 

21-9-2121 
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 اقتصاد الطبيعة

 ECONOMY OF THE NATURE  

الرريت ال طنررر الطميلررة اال  االقتاررادرقاررر  ررج مجيرر   ا ررج : اقتارراد الطميلررة .1

 .مواادها اةاالة  لرالة  اإر ارية است ماااطلمل عل  طنميت ا اح يف ، طلوه ا

 اقتااد الطميلرة  ططلق ماطل  :*ا كادميية   ياد للترا ب ااالستشااامل اهي

ميف  الظ علع رفرس الكرون    ا شااكة الفاعلةإىل   ج فإر ا ط رف  كلكلللاي كل

 :ككاايف حي ف  ملركة اللاي الكدو االيت ط رف إىل

 إرقاذ كوكب األا  ميف التلوث. .2

 إرقاذ اإلر ان ميف رف ج اميف سلوكياطج ا لوهة للكوكب. .3

 .إرقاذ اللاي ميف التملمامل ا نا ية اللنيفة اميف حنب الطميلة ا رمر .4

  كبدأيــم   يــبد نــج نشط،قــبت  خئاقيــم ونهشيــ  وت، يــ  عســبهم فــى نوا هــم     و

 :الاغ ات املشبخيم املةتبم اليت جتابح الـبمل ك،  وعدتو  ىل

سرررتلادة اكلنررروان عررا ي  رررامل لكرررل  طررروامل   اعتمرراء اقتاررراد الطميلرررة -1

 .اليت كار  ما قمل ال واة الاناعية األاىل الطميلة

ج دالي ملزم مريف  رالظ علرس األمريف ااألمرع      طو  اقتااد الطميلة  ن  كون-2

 ا ت رة

 .اف    ر عامة ملزمة لكل الراظ-3

كررل الرردامه اجلر رررة الاررر قج  للميئررة   اقتارراد الطميلررة  ن طننرروي حترر -4

 :م ل اا لاجلة ةا

 .مشرائ إعادة التقا  الكر ون اللا ي-5

 .مشرائ االقتااد األ نر .5

 مشراعامل الطاقامل ا تجردة .6
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 .املنراء مشرائ ال لود ة .7

 .مشرائ الشرق األاسأ األ نر .8

 .مشراعامل اةيراا   األ اق .9

 .مشراعامل األموريا الزاقاء .11

  . جرامل 3مشرائ دالي لزااعة  .11

 .سر لة النمو مكان كل  جرة ااحرة طقط  .12

مريف  رالظ  ررامه امنراهه      هقافة علرع رفرس الكرون ككراايف حري      مشرائ .13

 .صر قة للطميلة يقة ا كا ج لأل فاظ ميف   ل   ياظ  ر ره  دالية

 .اككلك كل الدامه اا شراعامل اليت عل  رفس ا نواظ

 ظ.كوروا  صرقاء للطميلة األ يا، كوروا ملنا ف  مشرائ ا  تقمل
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 ما هو رأس املا  الطبيعي

WHAT IS THE NATURAL CAPITAL 
  :ر   املبل الطبيـي هو

الكورية كل  روم   ميف الطميلة هراطنا ا  ولة االملم حمرادة اليت حنال علي ا .1

 .اكل ساعة اكل هارية احت  قيام ال اعة

 كادميية   ياد طرعوكع إلعادة التفكم فر  رلرع اهلل الريت طت راقأ علينرا       .2

اهرو قروظ     ا اب حنيف ف   محة ميف رلمك  حر اللماد  قوظ ن  حت ، كا طر

 .اميف قلب قوو حمب، مو ز

الرريس ، مكررانا ي ا رراظ الطميلرري هررو هرررا ا الرررمحيف لار رران فرر  كررل       .3

 .للمخمن  اال ا  لم  احرهع اإمنا لكا ة آدم احواء علي ما ال الم

 :ا ي ا اظ الطميلي كم اظ

 .مياه عك ج للشراب امااج لاحباا .4

 . لام ارماطامل احيوارامل  ال حار .5

 .مشس اا اح احا امل للطاقة .6

 . راظ اف ع  ال حراد .7

 .ملادن ميف كل روئ الون .8

 .ذهب افنج اماي .9

 .نقل اال فر ميف كل روئدااب للت .11

ا ي  ا ي ماظ  ميلي م روظ امرن  مريف الررمحيف لكرل إر ران ف رل حفقنرا         .11

 ا اظ  م  هراراه اما  لنا؟؟

 7كوكرب  فر    FULL BOARD  ة كوكب األا   قرم لنا إقامة كامل .12

 ي ك مننرا الر ميف  قررم لنرا مواارر مفتوحرة اهرراامل  االرة          ن  ا رال ميف، موم

 :  ياد طناد كع ن رف ج؟؟؟ف ل حاسب اإلر ا ح اب  ال
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 . اقفوا طلو ث الكوكب األم .13

 . اقفوا اللمث  ر ي ا اظ الطميلي .14

 .حافقوا عل  مواادكع امنوها .15

 .حافقوا عل   رف كع ميف ا ر  اا ومل ااالرقرا  .16

 . كرا طللموا قوظ  .17
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 علم نفس الكون ككائن حي 

 2 :وساللتب كورونا حيمى العامل من 

 كرون ككراايف حري لر رج مريف األسرس اا فراهيع       علع رفس ال ن  ميف ا خكر .1

 ما ميكنج ميف محا ة اللاي كلج ميف كواارا اساللتج التا ية.،

اارررااي  اإلحررراااسررواء كرران الفررماي التررا ي قررر حترروا  ينيررا فرر  هررل    .2

 فلرل فاعرل ففري مجير      -ااهران الارينية  ، حتوا  ينيا ف  ملامرل  ا  اللا ي

 نرر   سررس علميررج اعمليررج ككرراايف حرري  األحررواظ فررإن علررع رفررس الكررون

الكرون   ن  الكوريرة  ف رع ا راحرام مريف منطلرق      للتلامل م  الكون االطميلة

ارقمررج الرقيقررة الريت اررب اافرراه علي ررا االتلررا ش   كراايف حرري لررج قوارينررج 

 الطميلي مل ا.

حتمري   ااإلر ان اكوكب األا  هما  زء ميف الكون  ين ما عالقة طلا ش .3

االتلرراان ااالر ررجام، حيررتع التنرراحع   احيرراة ااحررره مشررركج اماررم ااحررر  

لرج نريف فرواو    ، الكامل االوعي  رين اللمرث  رنقع اطوا ررامل الطميلرة االميئرة      

 سنرفلج اسنتيي احنيف ررفلج.

 هقررب األا انإىل   ا ررم م رراظ علرر  ذلررك التلرروث اةااررل الرركي  حرررهناه ا دو  .4

مل الميولو يررة االررتملما امريف هررع اإلحرراا اللررا ي االررتملمامل ا نا يرة اللنيفررة.   ،

   يع.إىل   المشر االميئية ااإل كولو ية ااادة اليت حول  حياة مال  

علررع رفررس الكررون ككرراايف حرري  قرررم لنررا ف مررا خمتلفررا     ن  اهكرركا ررررو .5

احياطنررا اف مررا  ك ررر اضرروحا للكررون االطميلررة الكوريررة اقيم ررا     ألرف ررنا

 رتلا ش مل ا   الم. ن  اليت اب اقوارين ا

                                                 
2
 2021-7-18 - تبام خرب  .د  
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، كوااررا  حتمينرا مريف   ن  الكون ككاايف حي ميف ا مكريف هقافة علع رفس  .6

 األا ئة ااجلواا  ا ماهلة  إذن اهلل. اكل

الرركي  )ه ررر الف رراد فرر  الررد االم ررر مبررا ك ررم    ررري النرراي ليررك ق ع  لرر   

 .41.الرامعملوا للل ع  ر لون  

اا نرا حيفرا   ، ااآل ة ااض ة اطنطمق متاما عل   حوالنا فاجلزاء ميف  نس اللمل

 شر ة كل ا اسخر لنا الللع ك  حنيا ارلمر ار لر.الم
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 علم نفس الكون ككائن حي 

 3حيمى من التغريات املناخية العنيفة

ألن علررع رفررس الكررون ككرراايف حرري  نررمأ اللالقررة  رر  اإلر رران االطميلررة   .1

 الكورية ميف  الظ

ف ع   القي لقيع اقوار  الكون اليت فطره اهلل علي ا...لكا فللرع رفرس الكرون    

 و  ر قنا إلرقاذ اللاي ميف التملمامل ا نا ية اللنيفة.ه

مررخ را هرري الرريت    اريررا ا لجيكررا اللررل الفينررارامل اللاامررة الرريت ا تاحرر   .2

التارر  ....  يررج مريف الوا رب طك ير       إىل   دفل  ا  تشااة األ ارية ممكل

 اجل ود  وا  ة التملمامل ا نا ية اللنيفة.

  داا رة سرا نس  دفرارس    -ان هوكران  كا رل فر  -اف  حبث   م لللاي  .3

إىل   حررا امل الرفيئررة الرريت  دمل ن    مررا  خكرررSIENCE ADVANCE) الللميررة

مياه اطيطامل مترت    ن  طت مب ف ، اارااي اإلحرااهقب األا ان اميف هع 

 ااطفرائ إىل   % ميف حرااة األا  ا رطفلة   مب اإلحراا اللا ي ممرا  رخدو   93

الي ذا رران اجلليررر فرر  القطررم  ارشرروء طملررمامل  يئيررة    حرررااة اطيطررامل ا الترر 

 امنا ية عنيفة ف  منا ق عر ره ميف اللاي.

اهرو فررئ  ر رر     -علع رفس الكرون ككراايف حري    -   هميةداميف هنا ط .4

ا ك ر دقرج للكرون ككراايف حري لرج      ،ميف علع النفس  لمل عل  ف ع  اس  

، القيع الفطر رة اإلر رارية  قيع فطر ج  الت  اضل ا اهلل فيج اهي متما ية م  

مما ميكيف اإلر ان ميف  لق طلا ش اطناحع م  الطميلة الكورية متكنرج مريف   

اافاه علي ا اطنميت ا ا نب طلو   ا ا ر م ا الكي ف  الن ا ة  ولرر طملرمامل   

 منا يج عاطية طقتل األلوف اطشرد ا ال   كل  وم.

                                                 
3
 2021-7-20؛ تبام خرب  .د  
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التوسر  فر    إىل   ستشرااامل اااللكا ررعوا ميف  الظ  كادميية   ياد للترا ب  .5

كطر قرج علميررج  وا  ررة الررتملمامل   حبروث علررع رفررس الكرون ككرراايف حرري  

  اء اهلل. ن  ا نا ية ااادة االوقا ة من ا م تقمال
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 علم نفس الكون ككائن حي 

 4 فى مواجهة كارثة في انات الصني وتركيا

يف فينررارامل الارر  اطركيررا األ ررمة قتلرر  ا ئررامل ا ررردمل مئررامل اآلالف مرر       .6

اهكا هو ال ميف الكي ررفلج رتيجة للتلوث اةاال الركي سرممناه لملالفنرا    ، المشر

 الكي   رئ اهلل صنلج. اجلوي

اال ررخاظ كيرر  رف ررع اللالقررة  رر  علررع رفررس الكررون االكرروااث الطميليررة     .7

 ا رمرة؟؟

 م ا ج الراظ الاناعية الكردو ططلرق مال ر  األ نران مريف حرا امل الرفيئرة         .8

ث هقرب األا ان طرر ل   رلة الشرمس  كميرامل هاالرة       الملرا امل حترر   كل  وم

طرطف  دا ة حرااة األا  ااطيطامل االملرالف اجلروي طرتملم     ميف هقب األا ان

األحزمة ا طمة ميف مكان  كان حيرث طركز لألحزمة ا طمة ف  مكران  

فينران األر راا  اررواة   إىل   حمررد ااقر  حمررد فتن مرر  مطراا حز ررة طرخدو       

 ا ما حرث ف  الا  اطركيا هكا األسموئاهك .مرعمة امرمرة

 ااال؟؟؟

دااسررة علررع رفررس الكررون ككرراايف حرري كرري رررتمكيف مرريف طقليررل امنررر             .9

ا لوهة اإعرادة صرياحة طلامالطنرا عا يرا مر  الطميلرة الكوريرة كري          االرملاهامل

ارلرررف ارف ررع قيم ررا ارقم ررا الرقيقررة كرري رتلررا ش مل ررا   ررالم  ، حنرم ررا

 حياة آمنج اهارئة. ميف   ل ارنمي ا ار ت مرها

 علع رفس الكون ككاايف حي هو حمل النجاة للمشر ة فر  ملركرة  قراء    .11

 ا نا ي االتملمامل ا نا ية القاسية ااالحرا ا ج التلوث ف  

 .اللكوكب األم، إر ا حبق ملركة  قاء للجنس المشرو

                                                 
4
 2021-7-23؛ تبام خرب  .د  
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 الفي انات العنيفة 

 تف ح هشاشة العامل أمام التغريات املناخية

 كون ككاايف حي  قرم حلوال  كا ةعلع رفس ال .1

فرر  داا ررة ) يوفيز كرراظ ا  ررم      2121-6-31طقرروظ دااسررة رشرررمل فرر     

  ررادة اللواصرر   إىل    ررخدو الررتملم ا نررا ي فرر   ااا ررا    ن   رررج مرريف ا ررر   ، لررر  

 طيئة ااركة االيت طت مب ف   مطاا  ر رة الملزااة م لما حررث فر    ، النخمة

إىل   ا يرزة  ر ررا منوذ را  سريو ا ألمطراا عنيفرة  دمل      ا لرر   رام    .ا لجيكرا    اريا

 .الا  اطركياف   فينارامل عاامج

 كميامل األمطراا الريت   ن  مللومة مكهلج اهيإىل   ا شم  داء مناخ صينيون .2

 .  ام كار  ط طل ف  اللادة عل  مراا سنج كاملج 3هطل  عل  الا  ف  

 قروه حتر  لرو ا تملر  داظ     إذا حنيف ف  موا  ة حنب الطميلة ال حوظ لنا اال .3

 اللراي كلر ا فلريف طارمر سراعة فر  ا رج حنرب الطميلرة الركي رطلرق عليرج            

 .التملمامل ا نا ية اللنيفة

ألررج الللرع الركي     -علع رفس الكون ككاايف حري   -اميف هنا طد   همية .4

قيم ررا  ااحررراما رررا نا علرر  كيفيررة التلامررل مرر  الطميلررة الكوريررة       للمنررا

 ليت اضل ا املالق اللقيع في ا.اقوارين ا ا الفطر ة

علع رفس الكون ككاايف حري هرو فررئ مريف علرع الرنفس   لقترج  كادمييرة          .5

 للترا ب ااالستشااامل افت   فيج عاظ الم ث الللمري حمليرا اعا يرا      ياد

ميف   ل  لق من ه علمي  ر ر امتجرد ا لرق هقافرج كوريرج حتررد عالقرامل      

اإر راريج ا  القيرة حترافا علر        الطميلة الكوريرة فر    رر علميرج     اإلر ان

 اطنمي ا اططواها  طرق طن جع م  قوارين ا. الطميلة اط تفير من ا
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علرررع رفرررس الكرررون ككررراايف حررري  قينرررا حنرررب الطميلرررة احيمررر  األاااح     .6

ر رل  إلر ران آمريف اسرلير فر         الطميلية  كل صرواها  اا متلكامل اااياة

 كون آميف اسلير.
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  يق ى البشر على التلوثأن  إما  

 5يق ى التلوث على البشرأن أو 

رشرمل  ر رة الشرق األاسأ الرالية طقر ر )اةيئة ااكومية الراليرة ا لنيرة    .1

عنرر   ن   ررتملم ا نرراخ  االرركي  طلررق  قرروو الت ررك رامل لقررادة داظ اللرراي حيررث

 لي ر  سروو المرا ررة ا ن مرا هرو قررادم  سرو   كرر م      الرتملمامل ا نا يرة اااليررة  

 .2121-8-11-ل الهاءا الشرق األاسأ عرد

اإلحرراا   ا ن اإلر ان هو ا  مب الراي ي للتلوث احا امل الرفيئة اليت سرمم   .2

 ا نا ي اللا ي ا دمل للتملمامل ا نا ية اللنيفة اا رمرة.

 اقر سرمق احركارا فر  مقراالمل علميرج متكرراة علر  موقر   كادمييرة   يراد           .3

فرس الكرون   ميف عرم طوهي  علرع ر  علع رفس الكون ككاايف حي اصف ة

حرري مرريف   ررل إرقرراذ كوكررب األا  االمشررر ة كلرر ا مرريف ماررم    ككرراايف

  سود.

 :فقأ ما  لي 2121-8 طا لوا ملنا ف   الظ   ر

 .= حرااق  نوب طركيا افينارامل مشاةا

 .= حرااق حم م موقة ف  طاا خ اال ة كاليفواريا األمر كية

 .ف  ال ودان ة= فينارامل مرمر

 .اجلزاار= حرااق حا امل ف  طورس ا

 = حرااق حا امل ف  سيمم ا الراسية حم م موقة ف  عنف ا

 كل ذلك احمه ميف الكوااث اللا ية ا رطمطة  ااطفائ دا ة حرااة األا  .4

 ارا  دا ج مئو ة هو مخ ر احتك ر  ر ر الل جة  ا هو آمل. 1 مبقراا

                                                 
5
 2021-8-11؛ اساربرإ ت،م ن،س الكون ككبئج حي-تبام خرب  .د  
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 اللررا ي  للررع رفررس الكررون لالهتمرراملرركا ررررعوا مرريف  ررالظ  كادمييررة   يرراد  .5

 ككاايف حي

PSYCHOLOGY OF THE UNIVERSE AS A LIVING BEING    ألررج  ليرر

ا خسرس  ، صياحة عالقتنا  الطميلرة الكوريرة ا ر قرة طلاملنرا مر  ا روااد الطميليرة       

 لطميلرة ا لف ع  ر ر للكون ككاايف حي ا ن    را   القية عا يرج للتلامرل مر    

 ن ذلررك هررو ال ررميلالكوريررة ا قررنيف  رررق اافرراه علرر  الكوكررب الرركي  خ نررا أل  

 الوحير لل فاه عل  ااياة اإلر ارية.

 ن  إمرا  ملركتنا م   ف  التلوث هي ملركة ا ود ا قاء للكون االمشرر ة  .6

  قن  التلوث عل  اإلر ان. ن  رقن  عل  التلوث اإما

 علع رفس الكون  وا ج التملمامل ا نا ية ميف اجلكاا. .7



 

 120 

 العاملي اإلح ار يتحو أن  قبل

 عاملي..؟اح ا   إىل

دا ررامل حررم م ررموقة   ررمب   ررادة   إىل   اصررل 2121اإلحررراا اللررا ي فرر    .1

 ارا  دا ج. 1دا ة حرااة األا   يك ر ميف 

 الملا  ررة ررراطه  ساسررا مرريف ا لوهررامل المشررر ة   ا إمجررائ الللمرراء اللررا ي اإلحررراا .2

 لل اوظ عل  الطاقة. النا ة ميف حرق المراظ االف ع االملا 

ف     لوكياطج ا ن رفة اإسرافج اإلر ان حيرق رف جن    م ا ج رقرا رقوظ .3

 است الك الطاقة االرفاهية اسوء است الك ا وااد الطميلية.

حراارررق ااسرررلة النطررراق فررر  ااسررريا االاررر  اطركيرررا ا سرررراليا ا مر كرررا    .4

 اليميا اداظ   رو ا ال طوق ...؟ ااجلزاار

 ااال؟؟

 :مل ة والـبمل ك، *  كبدأيم   يبد ل،ادريص وا ساربرات عقدم 

اهرو إسر ام علمري   ررف لنرمأ ال رلوكيامل       : علع رفس الكون ككاايف حي

اإعرررادة صرررياحة اللالقرررامل اإلر رررارية  الطميلرررة  ، المشرررر ة  ررراه ا ررروااد الطميليرررة

الكوريررة علرر   سررس إر رراريج ا  القيررة اااحيررة سررليمة ارشررر هقافررة التلررا ش مرر    

اطنميت ررا ااافرراه علي ررا ااحرررام   ااسررت مااها ، الكررون ااالر ررجام مرر  الطميلررة  

 قوارين ا اقيم ا الفطر ة.

 علع رفس الكون ككاايف حي  نقك اللاي ميف االحراق. .5
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  هل   علم نفس الكون ككائن حى

 ؟؟االنقراضحيمى اجلنس البشرى من 

 ما هو الرليل؟؟؟  ران ممالملة اجلنس المشرو م رد  االرقرا . .1

مليون حالة افاة  5 االيت حتكارا، راليةمورا  األس دااسة  املة هو :الرليل .2

ادا رامل ااررااة الملرم    ، إضافية سنو ا   مب اإلحرراا اللرا ي الملرم م رموق    

 ر وا  ف   دا ج مئو ة ف  القل 55إىل    ميلية االيت اصل  ف   ل  المالد

 .2121 هكا اللام 8ا 7

 :القادم  سو  عل  م توو ن  اطخكر الرااسة .3

 اة ا التالي اارااق النخمة امال   الوفيامل.  ادة دا امل اارا -1

األمطرراا الملز رررة االملررم م ررموقة االرريت طولررر فينررارامل ط رررم قرررو كاملررج   -2

 اطقتل اطشرد

 .2121ف   ا ال   ف   حناء اللاي م لما حيرث

كري  ، علع رفس الكرون ككراايف حري    ااكادميية   ياد طقرم لللاي كلج .4

نس المشررو اكر    رتوعب النراي حجرع      روا رج ا رومل اروا رج ارقررا  اجلر     

، مليون  رخ  فر   قرل مريف عرام       5طقااب  افيامل كواارا ن  املطر رقوظ

اهرركه ، مليررون  ررخ  فرر   قررل مرريف عررام      221 إصررا امل كواارررا طقررااب  ا

اكوااررررا  حرررر ررررواطه اإلحرررراا ااررررااي احتررروا     األاقرررام ا رصرررودة فقرررأ 

اهركا ي   املفافيش لار ران  ميف حيوارامل م ل  ارتقاةاا التالي ، الفماسامل

  كيف حيرث ميف قمل.

  .ا كادميية   ياد ميف منطلقامل   القية ام نية اعلمية طقرم .5

 .علع رفس الكون كي رن  .6

 :اراوغ ميف  اللج
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 = عالقامل سو ة    الطميلة اإلر ارية االطميلة الكورية.

 .االهن = منقومج   القية للتلاان االتلا ش ا شرك    

 وك  شر ج عا يج  ر ره متن  ال لوكيامل اإلر ارية ا لوهة للطميلة.= مرارة سل

 كوروا م    ياد. كوروا م  الرااد كوروا ملنا
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 علم نفس الكون ككائن حي 

 :فى مواجهة التلوث-هو احلل

علررع رفررس   األا  فرر  صرري  حرراا   رررو   ال ررلوك المشرررو   حرررق ن   لررر .1

   GOLOBAL WARMINGالكررون هررو ا نقررك فرر  موا  ررة اإلحررراا اللررا ي 

 ف  حرااة  ارقة اكيرج صي    رو ال قرا اهلل.اآلن  اف  صي  رليشج

ال ررلوكيامل المشررر ة الشرراذة مرريف مررا  لررر ال ررواامل الاررناعية ا تتاليررة االرريت     .2

هرراري  ك ررير  مال رر  األ نرران مرريف حررا امل الرفيئررة ا لوهررة  ططلررق كررل اقررة

فلررواا الررترا كلررواا  الكر ررون ا كاسررير النرريرا   اا ي رران امركمررامل     

 ط مم  ف  هقب األا ان ااالحتماي اارااي. كر ون

اداد فلل حاضمج ميف الطميلة فشر ررا اسنشراهر   إىل   سلوكيامل المشر  دمل .3

االلواصرر  ااألعاصررم اللاطيررة احرااررق الملا ررامل الملررم      الفينررارامل ا رررمرة، 

اهرراهع   اا ررة كواارررا ا رعمررة    رهررا م ررموقة ااألا ئررة ااجلررواا  ا رررمرة  

 القتل  اا اا   اا شرد يف مبئامل ا ال  .

اارل مريف  كادمييرة   يراد للتررا ب ااالستشرااامل رقررم         ااال؟؟ما اللمرل؟؟  .4

كفررئ  ر رر مريف علرع الرنفس       علع رفرس الكرون ككراايف حر      لللام كلج 

 :  رف إىل

 ضمأ سلوكياطنا  اه الطميلة الكورية ااألا . .1

 حترم الطميلة الكورية.اض  مرارة سلوك   القية عا يج   .2

فررت    ررواب الم ررث االرااسررة فرر  سررمل عررودة التلررا ش اآلمرريف مرر  الطميلررة          .3

 الكورية.

اض   رامه ط قيفيرج اطلليميرج عا يرج ملزمرج لأل فراظ االكمراا طللرع اطرراب           .4

علرر  ف ررع القرريع االقرروار  الرريت حتكررع الطميلررة الكوريررة اكيرر  رف م ررا      

 احنم ا ار ت مرها.
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كنا ميف  ااارل مريف حركا مريف طزا رر عنر  الرتملمامل         ميية   ياد * حنيف ف   كاد

 اها هي اؤ تنا طتن   وما  لر  وم، ا نا ية

 ؟؟ارمر  اللمل، ف ل دق  ساعة اللمل؟؟؟ هل رفيق اآلن
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 هل هناك عالقة تكافلية 

 6بني اإلنسان واألرض؟؟؟

SYMBIOTIC RELATION BETWEEN MANKIND AND THE EARTH    

 SYMBIOTIC RELATION :كبف،يمالـئاقم الا

هي عالقة  حتمية اطشااكيج     رف   تلا شان ملا ا لتمر كرل من مرا علر     

  ي رو كي   تمر ر ر ااياة ف  الترفق. ا  األ ر  طر قج

االرمحيف  لق األا  كجزء ميف الكون طكون مياو لار ران اذللر ا لرج     .1

 اسخر لج ال مااامل ااألا  مجيلا منج لار ان.

ستخل  الرمحيف اإلر ان ف  األا  كري  لمرهرا ا نمي را    إفس الوق  اف  ر .2

ااملرر ا ا طواهررا ا نشررر ذا تررج في ررا كرري طاررن  اانررااامل ا تلاقمررة الرريت  

 ط تمر  اقاط ا اإ راعاط ا ميف  الق األا  اال ماء ااإلر ان اكل  يء.

)من ررا  لقنرراكع افي ررا رليررركع امن ررا     : امرريف إ رررائ املررالق اللقرريع قولررج     .3

 ااطما نرا مرو احتمية إىل   حيث  شم طلاىل، 55  ج ع طااة   رو  خنر ك

قيامة اإلر ان ااألا  ااحره  وم طقوم ال راعة  رإذن املرالق     ن   األا  حت 

 اللقيع.

رتمررادظ في ررا ا نرراف  ارتلرراان علرر     -طكافليررج-ا  حنرريف عالقتنررا مرر  األ   .4

 ااياة اااب ااألمل االت مي  للخالق اللقيع.

اطملرررك نا اط رررقينا احنررريف حنرررافا علي رررا ارنمي رررا ارز رررر اقلرررة  األا  طيا نرررا .5

 املنرة االزاائ االوااد االتلمم لكل الكاانامل اليس اإلر ان فقأ.

 كادميية   ياد للترا ب ااالستشااامل طرعوا اللاي كلج لت و ل علرع رفرس    .6

هقافررج عا يررج ا رررامه طرا ميررج امنرراهه طلليميررج    إىل   الكررون ككرراايف حرر  

                                                 
6
 2021-9-16؛ اكبدأيم   يبد  
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ة ا كا ة اإ ماا ة  كرل اللملرامل كري رنشر  ا يراظ  فنرل منرا         يقة امم ط

 طتلا ش م  األا   قيع مشركج افطر ج اا اريج.
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 العقل البدائي الفطري 

 لدى الكتكوت

 ..كتكومل دا ل  ينج مقفلة  إحكام* 

 هطل   ره إ او؟؟   يظ

اطاررا لرج األاامرر مريف     ، منقراا الفقرس    هرو  منقاا مخق  ساعامل قليلج ا نمو لج 

 نك ررر  ررراا  طفقررس المينررة  و ضرررب مبنقررااك  ررراا المينررة  قرروةإ ن  القررج 

اهرو   رم    ، خيرو الكتكومل لل يراة االنروء   ا نقاا المرااي المينة حت  ا ية 

 حبمر  القج.

اايراة األصرلي الركي   رتخرمج     ، لينمرو منقراا   منقراا الفقرس   سرعان مرا خيتفري  

، يع الكي اهب الكتكرومل اسم ان املالق اللق االنمو، الكتكومل ف  األكل

إىل   المينرة ااملرراو  ، عقال فطر ا  رراايا دفلرج السرتخرام منقراا الفقرس لك رر      

 ملكومل ا لك.
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 العقل البدائي 

 عند منل الغابات اخلشبية

 اللقل المرااي عنر منل الملا امل املشمية هو إعجا  إةي رن ين لج إ الال. .1

الررنمالمل فرر  رقررام  هرركا النمررل  لرريش فرر  م ررتلمرامل ضررخمج طنررع مال رر      .2

 اطلاان اطكامل.

، هكا النمل حيااب دفاعا عيف  ليتج حت  ا ومل ا لمل  ال كلل  واظ الوقر   .3

 اسم ان املالق المر   الكي  لق كل  يء ا  ره لوهيفتج.

اهرو مرا   رمب    -حبمر  النمليرك  -حيقريف فر  رتج    ن    تطي  هركا النمرل   .4

 نمل التملكي علي ا. لل الن ية هع حتلل   زاا ا الرا لية كي   تطي  ال

 رفررس النمررل حياررل علرر  قطرر  مرريف الاررمم مرريف   ررجاا الاررمم    ن  االلجيررب .5

-ا  تلمرة ا ني  علي ا مح  النمليكإىل   ا ي كها ،الملا ةف   ا توفرة

فتنررته مرراده مط ررره قو ررج حتمرر  املليررة مرريف التلرروث  المكر ررا االفماسررامل      

  مر   ررج كرون     اها هو الكون  ركهلنا كرل كيرو اهرو     االفطر امل النااة.

 ح  اإ راع  ميف  الق األكوان كل ا.

رليرر     ياد علع رفس الكون ككاايف حري كري   اميف هكا ا نطلق رقرم ميف .6

صياحة عالقاطنرا  رالكون اكر  رفلرل القريع الفطر رة ا شرركة  يننرا ا ينرج          

 حت  حنقق التلا ش ا  تقر ال لير ف  كون آميف م تقر.
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 السلوكيات البشرية الشاذة 

 7 اجلنس البشرى باالنقراضتهدد 

  نقك المشر ة علع رفس الكون ككاايف حي

 :ال لوكيامل المشر ة الشاذة اا تم لة   .1

 .طلو ث اةواء حبرق مال   األ نان ميف الوقود األحفواي  وميا .2

 .قط  مئامل اآلالف ميف األ جاا  وميا .3

 .استخرام مركمامل الر طرا كلواافلواا كاا ون ف  اإل راسولز .4

 .   األ نان ميف النفا امل  ومياحرق مال .5

 .حرق مال   األ نان ميف األد نة اال يجاا اال جاار  وميا .6

 .اإلسراف ف  استخرام األمسرة الكيماا ة اا ميرامل ااشر ة .7

طلوث  طر إىل   كل ذلك احمه ميف ال لوكيامل املطرة االملم م خالة  دمل .8

هقب األا ان الركي  ىل  إ مما رته عنج طلوث  وو هاال  دو-الرفيئة -  ملا امل

إىل   الركي   رل  رالتوا ن الطميلري ا دو     ا نرا ي اللرا ي   اإلحرراا   ررااه سرمب  

 .كوااث منا يج عنيفة

علرع رفرس الكرون ككراايف حري مريف        ا كادميية   ياد طقرم لللاي كلج  **

 :  ل

 .ضمأ ال لوكيامل المشر ة -1

 . لق   ياظ  ر ره صر قج للكون االطميلة اااياة -2

ة علررع رفررس الكررون فرر  كررل مكرران مرريف  ررالظ  رررامه عا يررج   رشررر هقافرر -3

 .طراب عل  حب الطميلة اطنميت ا ااالستمتائ   ا  يقة

                                                 
 .حي ككبئج الكون ن،س ت،م اساربرإ-خربم تبام/ د: حتيبت ن   7
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التلرا ش   اض  مناهه علميج ملزمج عا يا طراي لأل فاظ  الترا ه طللم رع  -4

 قيم ا اقوارين ا. ااحرامم  الطميلة اف م ا 

 رقاذ اإلر ان ميف رف جإل كوروا ملنا رمرئ امنر   ر نا لللاي كلج اها حنيف
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 احلياة 

 ةوالكوني ةمع امليكروبات البشري

 ر   : التكافليرة اايراة    قرم ا لنا الللماء كرل  روم عريف    ةامتجرد ة حباث  ر ر

طلريش علر   لرر األر ران      متلرردة اإلر ان امليرااامل مريف ا يكرا رامل طشرمل  رروائ      

اء   ررره  ررال  افرر  فمررج املرطررج ا ملااررج اكوعررج ا رررا ينج ااقمتررج امجيرر    ررز     

 .است ناء

فر  طمرادظ    مز ه هاال مريف المكر را االفطر رامل االطفيليرامل االفماسرامل طلريش      

اف  ا قا ل  حيث  قرم ةا اجل ع المشرو اللاال المشرو اا  م  اجل ع للمنفلة

 اللقرراة طقرم هكه ا يكرا امل للج رع المشررو دعرع حرم حمرراد للج را  ا نراع         

 .اايو ةسالمة ص ة  عناء اجل ع ااهااف ا  عل  مقاامو األمرا  ادعع

م رل الشرلل الرعرا  االزهرامير      الارلمة حتر  األمررا      ن  احر  ا  هم  الللماء

االتوحر ال طق ر إال ف  ا ود  لل ف  اإلطرزان ا يكرا ر  ا توا رر دا رل اجل رع      

 المشرو.

 للميئرة  طلرر  الطفرل   ن  ا تلردة همت  التجااب  ا ختلفة اا اسية حت   مرا 

فر    األليفرة  اايواررامل   اا تال جف  الشاائ اااقل احقاار اايوارامل  الطميلية

 .الميئةف   ا و ودةحر كمم ميف ح اسيتج   مامل الت  س إىل   ا نزظ  قلل

اكرل   الر رة رفس التنوئ ا يكرا   اةاال مو ود ف  اجلو اعلر  النماطرامل افر     

 ااياة عل  الكوكب كلج.  ذلك ف  رقام دقيق اطنوئ مكهل   رو

قررر حيترروو علرر  مليرراا  ليررج ميكرا يررج   الر ررة ررع مرريف  1 ن  رللررع مرر ال ن  النررا

رقافررة  عرريف جم ررخالهرركه ا يكرا ررامل  ن  رللررع   نررا ن  امليررون  ليررج فطر ررج النررا

 ا ت رراقطةف رر  حتلرل  اااق الشررجر   االترروا ن اإل كولررو   علر  كوكمنررا  الميئرة 



 

 132 

مركمامل عنو ج املادن إىل   شرامل ااايوارامل ا يتجا  ث اا الاملمةااألفرئ 

 .ا ختلفةعلي ا ف  دااامل ااياة  التملك ة لاد 

فقرا ف رو فكرل خملروق لوهيفرج اكرل فيرج حيراة         يءاسم ان ميف  لق كل 

 رري رو االكوكررب االكررون كلررج  نررجان  اايرراة اا ررومل فرر      ا  اااح  اررواه

 كل اقج.

طلرريش ملنررا اطلرريش فينررا لت رراعررا  الررردة هرر  ميكرا ررامل ال طرررو  ررالل  اهررا

حنرمرج احنرافا عليرج احنررم رقمرج       ن  ف  كون  ميل  ارب   ميليةعل  حياة 

 الت  فطره املالق اللقيع علي ا. الطميلية الفطر ةاقيمج 
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 :العقل البدائى فى النبات واحليوان 

 .الفطرو  طلق عليج  ل  الللماء اللقل المراا  االمل  األ ر   ميج اللقل

اعلماء   ران   مورج حر زة ااياة الت  اضرل ا اهلل فر  كرل خملوقاطرج  طررق      

 .خمتلفة

 ري رو ا تجلر  ذلرك فر       ا  * فكل خملوقامل اهلل ةا ااح احياة اعقل   ارواه 

التر     الطر قرة مشاهراطنا للكاانامل األ رو اكير   لرق كرل من را ليرخدو دااه      

اظ الترر  طملنر  مرر  سريررا داااد احترر   حررر   حتر  اجلمرر   ملرج املررالق اللقريع علي ررا.  

 .في ا ااح اعقل فطرو ميف صن  المر   .الكو خيا مج سيررا حممر

 ت رث الللماء خبشوئ عيف  هرة عماد الشمس الت  طت رك  واظ اليوم اطراا م  

ك  حتال من ا علر   قار   اقرج ممكنرج لتارن        اال اهاملالشمس ف  كل 

 عقل  راا .لر  ا  ن  حكاا ا ا قوظ الللماء

عيف نرة ال وم الت  حتوو مركمامل ملينج طم ث   ارم اااعلماء   ران  ت رهون 

 ف  اجل ع المشرو اطقتل ا.  ال ر اريةعيف املال ا 

 .ال ليمةعيف  ا اا ةال وم لر ج عقال  راايا مييز  ج املال ا  ن  ا خكران

 نقراا مخقر    نمو لج م المينةالكتكومل ف   ن  علماء   ران عيف مملزو  ت اءظ

لررتفقس  المينررة  ررتخرمج فرر  رقررر  ضررل   ررزء مرريف قشرررة     ررم  منقرراا الفقررس

 ؟؟ المينةالرريا فكي   داك الكتكومل مكان  ضل   زء ف  إىل   اخيرو

 قرررا   رريءاهلل  لررق كررل  ن  طخكررر االر نيررة االلقليررة الللميررةكررل الشررواهر 

 ا   ارواة  ه  حيرة  االطميلةا ن كل مكورامل الكون  .صنلا  يءا ح يف كل 

 . ي رو اما  اطينا ميف الللع إال قليال



 

 134 

علع رفس الكون ككاايف ح  حيتاو اللشررامل مريف الم روث     ن  اميف هنا رلتقر

آمنرج فر  كرون سرلير اصر         سرليرة ك  حنيا حيراة صر يج    الللميةاالرااسامل 

 اآميف.
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 ثنائية

 وت ــــــاة واملــــــاحلي 

كرل مكوررامل الكرون مريف  شرر       ااياة اا ومل  يأ ااحر متال امتواصل   

 كي ؟؟ ا ا  ا جر احيوان اكواكب اموم امجاد

رشررلر  ن  * إرقررر دا ررل   ررمك سررتجر مليررااامل املال ررا متررومل كررل  رروم دان   

 رنطرب. ا  رشلر ن  ا ولر مليااامل  ر ره دان

طت لرل األاااق لتارم  مسرراد    * الشرجر اار    رقأ  اااق ذا لرج ميترج اهرو حر        

 . كر ا ا ليش علي ا. ا  حشره ا   يكل ا حيوان ا   ر جر   ا  لنفس الشجر

مجاد فت يينا  ج هع هر  طتجررد  وميرا     اهو *كرامل الرم اامراء طي ك اار ر

 رشلر. ن   ا ال   دان

 .م تمرة*حت  األفكاا اا شاعر طولر امتومل كل اقج اااياة 

قرج امجراظ   *كل الكرون مت ررك احر   يداارج لوهاافرج التر  قرراها اهلل لرج  ر        

 مم ره. احيو ةاطلاان اطكامل  الق 

اا ومل حرث دااب امتكرا ف  هناايج مكهلج حت  الكواكب  م تمرة*ااياة 

االنجرروم حتيررا امتررومل اكيرررج الشررراق االملررراب االليررل االن رراا االو ررود االلرررم      

 .ااإلاا   اال لم  ااملم االشر

اارر  اكيرررج كررون  اهررو اإلر رران إذا هررو الكررون اارر  اكيرررج إر رران كررمم

للو ود االلرم اااياة اا ومل  ال طوق  ا ا ال االوا ر  ااستمراا جطكامل  صملم 

 ااحر االواحر  حر ااألحر ح  ال ميومل اكل هالك إال ا  ج.
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* ا ومل  نرب اإلر ان االتم  اكرل مكوررامل الكرون املرج طنرم  حيروامل       

يرراة كمررا  قرروظ د   ر ررره   نررا فرر  كررل مكورررامل الكررون ا ررا ومل طكررون اا    

 سم ان ميف لج المقاء االراام.، لملز ا ومل ماطف  حممود ف  كتا ج اةام
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 ى؟؟ـــن حـــاء كائــــهل امل

،  اسينا قواعر علع رفس الكون ككاايف ح  ف   كادمييرة   يراد   ن  * منك

هل اةرواء   هل ا اء كاايف ح ؟ طتقافز ميف حولنا...هل الكون كاايف ح ؟ ااألسئلة

 اااوااامل اها حنيف ميب.  األسئلةاحنيف ر لر  كاايف ح ؟

اهيفتج   يء* اهلل  لق الكون كلج هع  ل  عليج فمث فيج الراح اقرا لكل 

 اسخر كل ذلك اياة اإلر ان الكو هو  حر  هع مكورامل الكون. 

افرر  موضرر    ررر  رررج ، * لرركلك عنرررما  قرروظ ااررق سررم ارج االاررم  اذا طررنفس 

فر  الو رود     ريء ا ن كرل  ، ال مااامل ااألا  فري   سم ارج عر  األمارة عل  

   م  هلل اال رفقج ط مي ج فن يف رخميف ار لع للمر  .

  اآلطي:هع  لر ذلك رلمل اللقل ف  ااوااامل اررد 

 فا اء هو مارا ااياة لكل كاايف ح  ميف إر ان ارمامل احيوان.

 يج.ارقطة ماء ااحره مر   ا حت  ا يكراسكوب مال   الكاانامل اا-

 اا اء هو الوسأ الكو طليش فيج األمساك االكاانامل الم ر ة االن ر ة. -

اا رراء هررو  شرركل ملقررع سررط  الم ررر حيررث   رر ع فرر  طلطيرر   ررو األا      -

 كل ا م  ضمأ دا ة اارااة لتكون األا  صااة لل ياة.

اا اء ف  الم اا ااألر اا   م  ألالف ال فيف االقروااب  ااركرة كرل هاريرة     -

  ل رقل المناا  االركاب ارشر ااياة ااايو ة ف  كل اللاي.ميف  

 اا اء هو سر قراة الناي عل  الليش ف  الا راء اا نا ق القاحلة. -

امفراهيع  ، ةرا صروا متلرردة    ن  رلررف  ن  * إذا عنرما رتكلع عريف اايراة ارب   

  فرر  مجيرر  ال رتخيررل الررمل  األ ررر  ا  قررر ر ررتوعب  لنرر ا اقررر ال رللررع    خمتلفررة
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ح  مبرا  لرق لرج امبرا هرو قرادا         يءكل  ن  اللر ر ميف الللماء عل  اطفقاألحواظ 

 .دااه ف  الكون  داءعل  

 اااركررةاا رراء مرر  كررل اهاافررج الكرردو هررو مت رررك فرر  الم رراا ااألر رراا  * 

 .ا ادة كل ميف   كاظ  االطاقة اقج 

املرالق   إعجرا  مريف   * اا اء هو ال اال االمخاا االر له الارلب اكرل  ركل هرو     

 الج اهاافج.

 ااركرة * اخباا ا اء  داا طوا ينامل احمركامل اللاي كلج ف  اق  ما ا لث 

قرراه   ا اء كاايف حر  مبرا   ن  لكل ذلك الملمه ك م ررو اااياة ف  اللاي كلج

اهلل عل  فللج ال نا مطالم  ا را  الم ث ف  ااح ا اء اال كيفيرة اسرر حياطرج اال    

 .ةا  ول ةميف اهاافج اايو ميف  الظ ما رشاهره 
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 .. ويسألوننى عن ا واء

 هل هو كائن حى؟؟

اةواء كاايف ح   الكيفية الت   اادها اهلل لج كر   رخدو دااه فر      ن  ارقوظ* 

 حياة الكون االكاانامل.

هع  ل  علي ا سم ارج فمث في را اايراة كرل    ، * فاهلل طلاىل  لق كل األ ياء

 ف  الكون.مبا هراه اهلل لج الرااه 

اةررواء هررو مارررا األك ررج  لار رران      ن  * هررع لنتررا   ملررا الللررع اهررو   مرر     

 ااايوان امارا هار   ك ير الكر ون للنمرامل كر  حييروا كمرا قررا اهلل ةرع      

فر  األا  عنررما  نرزظ     اللقر رة   را ركما  رج مارا النيرا   الكو ط متج المك

لل يررراا    اهررو   نررا مارررا  مسررادا  ميليررا هررااال للنمررامل.   مرر  ا طررر فيكررون 

 .النقيفة الطاقةالكو سيام  م تقمال  هع ماادا  ال اال

 لييكرل * ااةواء راقرل امروب اللقراح  ليرااامل النماطرامل كرل اقرج كر  ط مرر          

 .من ا اإلر ان ااايوان االطم اكاانامل   رو عر ره.

الم اا  * اةواء هو حمرك ال  ب ك  متطر حيث  مرها اهلل احمرك ا اء ف 

 .ف  ا اء امتن  اكوده. اايو ةطملث  م تمرةااطيطامل ف  طيااامل 

 ف  كل ساعج ف  اللاي كلج. الشراعية* ااةواء حيرك مال   ا راكب 

* ااةررواء حيمررل الطيرروا فرر   مار ررا ا  رراعرها علرر  الطررمان االت ليررق م لمررا    

 .اا نا ير. اللمالقة  اعر الطاارامل 

الررااة   -ط اعر ف  طمخم مياه الم راا ااألر راا اط ر ع فر      اايةاةو* التيااامل 

 الت  طملث ااياة ف  الكوكب كلج.-ا ااية 
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، لرو اإلر ان اال لادة الراحة* اةواء اللليل  ز   اةموم ا نق  النفوي ا نشر 

مرريف النماطررامل للمشررر االن ررل كرر  ر ررتمت  اكرر     ةا نقررل الرررااا  االلطرروا الطيمرر 

ل الل ل الكو هو حكاء ادااء للمشرر ا ال ر  ااشررامل ااايواررامل      ان  لنا الن 

 األ رو.

* ااةررواء هررو الرركو ميررأل إ ررااامل ال رريااامل فرر  اللرراي  ا ليررااامل كررل اقررج     

اللرراي   ط ررائفر  مئررامل ا ال ر  مرريف ا ركمررامل كرل اقررج علر       ااركررةفيمرث  

 .كلج.

م ا رن احيرك  داامل اإلرتراو  * ااةواء  ر ر  واح  اةواء فيولر الك ر اء فين

 ف  مال   ا اار .

 الكو ميكننا ميف إ لاظ الناا عنر ااا ج. األك ج مارا  * اهو

 % ميف حا  النيرا   الكو خيرتلأ مبراء ا طرر فينرزظ    73* كما  رج حيتوو عل  

اطملررركو  اةامررررةاألا  علررر   ررركل  مسررررة ريرا ينيرررج رقيرررج حتيررر  األا  إىل  

كرر   يكررل من ررا مليررااامل المشررر ااايوارررامل فرر  اللرراي   ميليررة النمررامل  يمسرررة

 .كلج دان  و طر ل  شرو.

* إرج كاايف ح  ف  كون حر  ام رخر إلر ران حر  اهر  حيروامل    را املرالق         

  ريء المر   ف  كون اال   ر اال  مجرل، اسرم ان اار  القيروم الركو  طقريف كرل        

 .فقرا ف رو.  يءصنلا ا لق كل 
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 سان...؟؟حتى ال ينقرض اإلن

ف  األا  االكون م خر مريف   رل اإلر ران اللاقرل ا ترزن ا رخميف         يءكل * 

 .ف  كون رقي  امتزن اسليرة متزرةك  حي  حياة 

طملرمامل منا يرج حراده    إىل    دو ا تتاليرة  الارناعية * االتلوث اةاال  لرر ال رواامل   

 رهرا  اا رة   ااجلرواا  ا    األا ئةا فرامل  ينيج للمكر ا االفماسامل مما مس  

 كواارا.

كرل   اااده االتلوث االارير اجلراار احررق اقطر  الملا رامل      ا نا ية* االتملمامل 

 ال اهر  كروااث    كوااث كدو ي   رلأ علي را النروء الكراف     إىل   ذلك  دو

 االرقرا .

عراي مريف    611 ا التلراان مر   ،   و  ررا  الميئرة اللرا   لل فراه علر      فاالحتاد* 

% مررريف اايواررررامل  25   ررررد : االرقررررا  علررريف  ن 1996كرررل  حنررراء اللررراي فررر    

 .اميف األمساك%34 ، % ميف الزااح 21ا، % ميف الطيوا11ا، االدماايامل اللمورج

سرنج مريف القررن     31 عليف  ررج فر    رر      الطميلةالانراق اللا   لرعع   ن  كما

-رررروئ مررريف الكاانرررامل اايرررج  111111حرررواىل  ارقرررر  21ررررر ال التررر  طتجررراا  -

 مليون روئ عل   قل طقر ر. 2ررر ال  رواع ا

* احنريف هنررا مرريف  ررالظ عموعررة علررع رفرس الكررون ككرراايف حرر  امرريف  ررالظ   

ام نيررج اعلميررج    القيررةامرريف منطلقررامل  ااالستشررااامل كادمييررة   يرراد للترررا ب 

 االرقرا ".اإلر ان ميف  : "ارقكااررق رواقيس املطر ف  اللاي كلج ارقوظ

ااجلفرررراف اال رررريوظ االفينررررارامل ااجلررررواا  االاعررررامل االتارررر ر  األا ئررررة* 

 ررروائ مرريف الطيرروا االنمررامل ااايرروان الترر   تملرركو علي ررا اإلر رران ط رررد       اارقرررا 

 الو ود اإلر ار   قوه
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اهرا هر   اا رة كوااررا احررها قرر         راالرقرا  * اجلنس المشرو رف ج م رد 

 قتل  عرة مال   ا مرض  مئامل ا ال   ف    ام ملرادامل.

،  اقفروا طلو رث الطميلرة الكوريرة    ، التلوث هو منته  شررو    تقمل؟؟فماذا عيف ا

اارشررراا هقافررة علررع رفررس الكررون ،  فيقروا ،  اقفروا قتررل النرراي ا رراقي الكاانررامل 

  نقر  اإلر ان ن  قمل، االوع  الكوري اإلاا ي، ككاايف حي
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 املسؤولية اجملتمعية 

 :جتا  الكون ككائن حي

 56 األعراف  ف  األا  اال طف راا: ) قوظ اهلل طلاىل

حنررافا علرر  األا ...اكلمررة األا  طشررمل  ن  اهكركا مرريف منقرروا د نرر  اررب 

 امريف منقروا عقلر    ، كرع  1111الملالف اجلوو الكو  للوا سط  الر  مبا  قااب 

ااايرراة، امرريف منقرروا    اال ررراةاألا  هرر  الميرر  اا ررياو امارررا الملرركاء اا رراء      

 .سليرةآمنج  كرميةاطوفر لج حياة إر ار  ه  الت  ط توعب اجلنس المشرو 

لكل ذلك احمه ك م حنيف ف  حا رج ماسرج علر  م رتوو التمر  االتملرامل       

إعررادة صررياحج لتلاملنررا مرر  األا  االكررون ككرراايف حرر     إىل   كلرر ا اإلر ررارية

اا روااد   الرقيقرة  الكوريرة االرنقع   الكوريرة  للطميلرة  ااحرامرا  اواه  ك ر ف ما 

 .هاالةاقج مش يج اماء اهواء احكاء اهراامل ميف   الوفمةالكورية 

اإلر ران ااألا   لقروا مريف  ر  ا ن الكرون كلرج م رخر         ن  عالقج طقوم علر  

رللع  رنا  زء مكررم مريف الكرون اار  ا التراىل       ن  ااب، آمنج لنا سليرةاياة 

 .عنرما رلوهج فإرنا رلوث  رف نا ا يتنا اهواءرا اماءرا احكاءرا

التلامرل  فر    لملرة عا يرج   القيرة مننرمطة      ك  طكرون لنرا   ااناأل ن  ارلتقر  رج

 م  الكون ككاايف ح 

فرر  التلامررل مرر     وصررلج   القيررة عتمليررج إر رراريج   لوضرر  األاان ن  رلتقررر  رررج 

الكون ااافاه عل  كل مقرااطج ميف  الظ قوار  امماداامل عا يج ملزمج لكل 

 .الراظ االتملامل
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 لوضر   اااكوميرة  األهليرة خس رامل ااجلمليرامل     ود ضخمج مريف ا  إىل   حنتاو

لف ررع الكررون االتلامررل ملررج ااافرراه عليررج      اعمليررج اعلميررج    القيررةمنقومررامل 

 ككاايف ح  رليش فيج ا ليش فينا  فنل ميف اهلل اامحتج.
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SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL  EDUCATION AND THE 
BATTLES OF THE CLIMATE 

 8BILION SOLDIER IN T HE BATTLES 

Sustainable environmental  education  is a --life saving-procedure now 

climate changes battles will continue until 2060 as the we know 

it is a very long  battle 

there for it needs all the efforts of every human being even children 

  ??how we can face the battles?? how we can do this 

Agyad academy had introduced psychology of the universe as a living 

being as a main way in the climate battles which is an existance  battle 

Sustainable environmental education through  scientific contents and 
programs all over the world can produce new generations of children, 
teenagers and youth whom can keep the nature well, healthy, safe and 
developed. 

New generations can co-exist in harmony with the environment. 

We can also use the internet and its applications to make a -new ethical. 

awareness about the universe and the environment as living beings. 
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 ثالث ال با ال

 علم نفس الكون ككائن حي
 مقاالت بأقالم السادة أعضاء اهليئة التأسيسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 احلر  العاملية الثالثة!

 من أعلن احلر  العاملية الثالثة؟

 يعلنوا احلرب؟أن  هل البشر فقط من يستطيعون
 إميان أبو احملاسن د.

 دكاورا  الـ،وم اإلنسبنيم؛

 ةةب رئيس جم،س  دارة  كبدأيم   يبد ل،ادريص وا ساربرات لبلقبه

  حلق  ا طااامل ا علن  حاالمل التيهب القاوو ا عليف اللاي كلج ااراد.

افت   ا  تشفيامل ا  زمل ا  تشفيامل ا يرارية ا علن  اساال اإلعالم مجيلرا  

فر    Stay home, Stay safeمريف  قر  فر   يترج ف رو  مريف افر   رلاا   قر  فر  المير             

احقر  رواظ فر  كرل  رالد       ي  كيف  ك ر ن  حالة افاة ا  كل  ي  إما مر  

 اللاي.

ا  رر  كررل ا ررن  اا رروااد اا ارراا   االارررقامل  االزكرراة للتلامررل مرر  األ مررة 

 اقتاراد ة ا صم   الشواائ االنوادو اا نتزهامل االشوا   اا والمل  الية ،  مرة  

 عاامة ف  كل  الد اللاي،

 هع هذ  حة ! ونج  ت،ج اية ؟

اررب اللا يرة ال ال رة  اهر   قروو مريف  و حررب        إرج الكون  للريف علينرا اارب)ا  

كوااررا الركو حنريف     ا   Coved 19الكرون، إررج     ميتلكجعا ية سا قة ا يقل سالح 

 حره  ف  اللاي. اقتااد ةف   كد ا عت    مة اآلن    ممج

 كررد مرريف   مررة اارررب اللا يررة األاىل اال اريررة فلررو حررممل اارررب اللا يررة األاىل 

ااارراد ااجلملرافيرا، فقرر حرم كوفيرر اؤ رة اللراي         ااالقتااد ياسةال اال ارية 

  ان.ركلج احم ا لزظ كيان اإل
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ا قررل الكررون حيرركا ا ملررث الملررااامل اسل ررلة مرريف ااررراب المرراادة االتملرريمامل     

عرفنراه امسلنرا    ن  ا نا ية ااادة ا  رها رزاظ الر له علر   لرر ي طررو الر له منرك      

-ر فادحرة اقملر ا الفينرارامل اللاامرة الريت ا تاحر       عن ا  سوان ااميمرة ا  راا  

اقر  ركارا الكون قمل كوفيرر ب ط رورام  ااإلحرراا    ، مخ را–  اريا ا لجيكا 

اارااو االقطب اجلليرو االتملمامل ا نا ية اللنيفة االتملمامل الميولو ية االميئيرة  

 .  يعإىل   ااإل كولو ية ااادة اليت حول  حياة مال   ميف المشر

ألن  عقع  روائ الف اد الت   تلر  ةرا المشرر هرو الف راد الركو  تلرر         ارتم وا

 راذا  اال رراق،  للطميلة  رران قروار  اضروا أ حتكرع هركا       ااال راقلج الكون 

  لليف الكون علينا اارب؟؟

الكررون ا صررم نا رليررث فرر  األا  ف ررادا، هررل قطلنررا األ ررجاا   اسررتم ناهررل 

اللر رر مريف ال رالالمل النماطيرة ااايواريرة؟       ارقررا  إىل   ادمررا الملا امل، مما  دو

هل لوهنرا األا  ااجلمراظ ااألر راا؟ هرل لوهنرا الررة الكوريرة؟  هرل لوهنرا الملرالف           

 اجلوي؟  ااراب الميولو ية اقمل ا النوا ة؟؟

  ميلي ف و إعالن لل رب عل  المشر ا  ف واء كان كواارا م جيف

اا ار ررتع  للررع رفررس الكررون ككرراايف حرري   ااآلن هررل رررتلا؟ ري ررك موقرر  اقررر 

  ك ر ميف اهتمامنا  يي علع اآلن؟؟

هل ر اعر  رف نا للنجاة ميف  هاا اارب اللا يرة ال ال رة للكرون؟ حتر  ال ررر ل      

 ف  حراب   رو.

هكا النوئ ميف ااراب ليس مريف اااءه   ن  منك اارب اللا ية ال ارية اعرف اللاي

 اسرتملاد طلافوا ف ع  للمرون  يررا احيراالون       لوحم املراب االرماا الشامل احت

كرال   لالسرت واذ  سراليب   ررو   إىل    ا لجرخان اقوئ م ل هكا النروئ مريف اارراب    

 من ع عل  األ ر.
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رتلامرل مر  الكرون ككراايف      ن  الك  رتجنب قيام حرب كوريرة   ررو علينرا   

ي  قرم دكتوا عاصع  شمة لللاي كلج حبرث علمر  عرا     مر  فيرج لللرا      ، ح 

الكون كاايف ح  ا ن  طقنيامل ا فت   فاقرا لرااسرة علرع رفرس الكرون       ن  كلج

 االتلامل م  الكون  شكل  ك ر حتنرا

 :ا وص   ين

 .*  قام هيئة علمية طيسي ية لللع رفس الكون ككاايف ح 

 .*  تع عمل مناهه اططميق ا لرااسة الكون اكيفية التلامل ملج  إاا ية

ضررك ا رر     ا  الكرون كراايف  تفاعرل إمرا ملرك      ن  *  وص   ين رللرع   فالنرا  

 صاحب القراا

ررن    ، كفاررا مريف ااررب الكوريرة األاىل    ، كفارا ميف ااررب اللا يرة ال ال رة   

 الكون هو األهع األن ن  لنللع اللاي ااأل فاظ
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 هل السالم النفسى مرتبط بالتوازن اإليكولوجى

 السالم النفسى وعالقتب بالكون

 احملاسنإ ميان أبو  د.
اإلر رران إذا اصررل لل ررالم  ن  مرريف  ررالظ حب رر  عرريف ال ررالم النف رر  الرركو  دعرر  

 النف   اصل للمرحلة ا لكية.  

 كرون   ن  عريف ال رالم كيفنرل حالرة ممكريف      القررآن فر    اإلسرالم فقر حترث 

 كررون فرر  حبررث م ررتمر للوصرروظ لل الررة   ن  علي ررا المشررر الرركلك فللرر  اإلر رران 

 ا لكية.

 ،كيم؟نب هى املةح،م امل

ه  مرحلة ميف ال رالم النف ر   لرل الشرخ   ركرز علر   هرافرة ا  رل  ةرا          

ا طوا مريف رف رج م مرا كارر  النرملو  اا رخهرامل ااطمطرامل مريف حولرة ا كرون           

مرن  ا  رت مرها   إىل   عنره قراة عل  التلامل م  هكه النملو  ااأل مامل احتو لر ا 

 األم ل: االست ماا

 :   الفلل ةكه ا رحلة م لة  شر ة طلتد قراة لنا اصل

النم  حممرر صرل اهلل عليرج اسرلع كران ال  ملنرب إال فر  حرراد اهلل اهرو           : اةا

، سرتيفيف هروكنه  ، ا سرطواة كلرج  رم   : حاررو/ اا  اظ النموذ   االقراة ا  ل 

ا رحلررة ا لكيررة اال ررالم النف رر   تطلررب الترروا ن      ن  امرريف  ررالظ التيمررل ا رررمل  

 مطة  الميئة الطميلية  شكل كمم.النف   الا   اااياة  رط

هل اافاه عل  التوا ن اإل كولو   للطميلة  نميف اافاه عل  اآلن  اال خاظ

 التوا ن النف   للمشر.

 ا  كل مكان رتوا ر فيج حيقق لنا حالة ميف ا تلج م ال لو طوا ررمل فر  ا  ررح   

حالررة مرريف القر فررة حيرررث لررك  ا   ل رر   مررام  حررر األفررالم الكومير ررة ا  ا طلررع
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األمراكيف الطميليررة   ا  الن رر  ا  الم رر  ميرراها تلرة ا خقترة فر  حرر  لرو  ل ر   مرام       

  ر  لوا خمتل   ر ل للنفس للقلب ا رام لفرة  و لة.

 ااالر جام اةراء التاىل طوا رك اسأ الطميلة حيقق لك حالة خمتلفة متام ميف 

  .النف   ااقيق  حيقق حالة ميف ال الم ااالستجمامارقاء الارا 

مي رك اجلرر     ي رك عنرما  رو ميف احع علع النفس مف وم الا ة النف ية ا ررء  

عا يا ا را علع خيرو ميف احع علع النفس   نا  قيادة مااطيف سليجمان  مسج عل  

الررنفس اإلاررا   ا  ررتع  شرركل كررمم  ررالتفكم االلرريش  إاا يررة امرريف  ررالظ        

التلامرل مر     ن  م اإلارا   ا رررا   الا ة النف ية الت  ماراها التفك االهتمام

الكرررون  إاا يرررة حيقرررق الاررر ة النف رررية للفررررد احيقرررق التررروا ن النف ررر  التررر    

 صررم   اايرراة النرراحطة اا رريررة ططملرر  عليررج  شرركل مفررر   اقررر كرران  ررم    

ططميق ف   اا ة كواارا القلق الكو إرتاب اللاي  مج  سمب   رادة مل وهرة فر     

  .الق رو اطي ر األ فاظ علميا اعمليا الملو ااالوسواي  االكتئابحاالمل 

الكررون كرراايف حرر  فررإن هرركا الكرراايف اارر   ن  امرريف  ررالظ فرضرريتنا الراي ررية

النف ر    ااةراءالنف    االستقراارتناحع ملج حت  حنقق  ن  الكو رليش ملج ال ر

ماعرا ذلك فااياة سوف طكون صرائ ا كون اإلر ان ف  ضملأ رف   م رتمر  

م ررتمر ليطررل علينررا حبرررب م ررتمرة اداامررة اإرتقررااامل      طراباضرراالكررون فرر   

 ر تع  القيع الت  ط اعررا عل  التو ان م  الكون ن  الكلك علينا ،متالحقة

 قيع حنو اقيع ضرإىل   اطنق ع هكه القيع

حب الكرون  اصرتا لررو     قيع حنو، قيع الكون ككاايف ح ،  هع هكه القيع

، ا  الت  ه  ماررا حياطنرا ا لقنرا من را    قيمة األ، التناحع م  الكون، األ فاظ

ارمررء فر  رشرر هركه القريع مريف       ، قطر  مئرامل اآلالف  ، التلوث  كل صواة قيع ضر

  للع رفس الكون ككاايف ح  اطنمية هكه القيع اطيصيل ا اهتمامنا الظ 
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 درةـــوة املهــــون القـــقان

   البهىرتأسامه عن .د
 الش،سيمدكاورا  الـئاا الش،سي واساربرإ ال حم 

إال ف  ا   حمااالطج  ي  رج  فشل فر    األسر ال  نج  ف  الاير ن  هل طلرف .9

 % من ا فقأ..25ميف حمااالطج ا نج  ف   75%

ااحررع هرركه الن ررمة النررئيلة الرريت طشررااكج في ررا ملقررع النرروااي إال  رررج      .11

  ييي ميف حمااالمل ا طاادة االاير... ن    ت يل عل  األسر

لريس اجلروئ كمرا قرر  قريف الرمل ، إمنرا هرو          اال مب الراي ي فر  ذلرك  ' .11

 اايوارامل لقارون استيلاب

 )اجل ود ا  رااة  اهو القارون الكي طلمل  ج الطميلة كل ا...

 فنا   يو  األمساك  تع الت ام ا.. ''

 ارا  موالير الر مة متومل قمل الملوغ... ''

 املقع  مطاا اللاي ط طل ف  اطيطامل... ''

  جاا طيكل ا اللاافم...املقع  كاا األ ''

عررم   ن  احره اإلر ان ميف  رف  هكا القارون الطميلري الكروري ا لترد    '' .12

 ماحج ف   ن  حمااالمل الل منج إر ارا  فا ال ...

 الفشل الوحير.. ن  لكيف ااقيقة هي '' .13

 هو "التوق  عيف اطاالة"

  قطامل... كون لر ك سمة حياة  الية ميف الل رامل اال ن  االنجاح ليس ''

متشي فوق   طااك اطتخط  كل مرحلة ذهم    ودك في ا  ن   ل النجاح هو ''

 ا رحلة ا قملة..إىل   هراا  اطتطل 
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 ''الررو كرران هنرراك مرريف كلمررة طلخرر  هرركه الرررريا ف ررتكون  كررل   ررا ة        ''

 .'' ستمر
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 الصحة النفسية واضاءات كونية

 هرــــن مظـــميأ .م
 ةبضة وندر  دوىل

الررريا ال ط روو عنرره     ن  سل الينا املالق عز ا ل آ امل ميف قراطج لم نالطا ا  ا

 نرراح  لوضررة، الكرريف االر رران دااررع الم ررث عرريف الرفاهيررة حترر  الررو كاررر  علرر  

  .ح اب ا خلوقامل األ رو

فاستمراا االر ان ف  اجلوا عل  النقرام الميئري اططو ر  مقرراامل المشرر ة اهمرة       

 مل  النقر عيف طناسم ا مر   راقي الكرون، مرا مرع       الرمحيف لج مبا  راه مناسما  لج

عنج فناء كاانامل حية عر رة منك عار الر ناصواامل احت  عارر المارررا االنمرر    

اال رري  النررادا اا  رررد  رراالرقرا  اهكرركا النماطررامل االطميلررة ا اايررة ااجلمليررة         

   .االاخر ة ااةوااية

يلررة اهواط ررا علينررا مرريف  حنرريف مررين نرراا  وارررا علرر  الطميلررة مرريف رفرروا الطم  اهررا

 ررراك  ا ال ظ افينررارامل ا ا ئررة اااطفررائ دا ررامل حرررااة  ررراء اجلرروا المشررري      

  .ااالستخرام الملم عادظ ل راامل ا مامل االا 

ا لقرري كررل ذلررك  قاللررج علرر  صرر ة المشررر اجل ررر ة االلقليررة اسرريما النف ررية   

امل ا نا يرة  فنجر هرواهر اقتاراد ة اا تماعيرة ي ركريف ر رم  عن را  رراء الرتملم        

االطفررامل ال ريكولو ية للمشرر االريت  للرر  مريف التكيفرامل الك ر اايرة حا ررة        

ضراا ة الي   افاهية اال يااامل ال حن  عن را اا  راكيف الطوليرة الشراهقة هري      

 ساي اللمران االفنون الرد ئرة هري ال راارة لرتملم مرزاو المشرر الركي  صرم  مييرل          

لة لتلوده علي ا ف  كرل اقرة اموقر  فر      لل رعة ا دميف اال عاو ااألصوامل ا رطف

حياطج، اهكا ما  لرق ا نرا  اضرطرا امل رف رية اسرلوكية عر ررة لررو التملرامل         

ااصم   اجلررااع الشرنيلة م رل القترل ااالحتاراب اال ررقة االت ر رامل احمهرع         
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 رااع متوا رة املترادة  وميرا  فر  كرل قر رة احنرر امر نرة  رال طفرقرة، ا صرم            

ي فالتشركيك فر  طاررفامل اروا را الملرم  صرم  هرو ا  ريطر         هناك اهراب عتملر  

احا رر  اال ت ررامة ااقيقيررة االرريت طررر   األعارراب اططيررل اللمررر، امرريف ك رررة          

النررملو  النف ررية التمليررة  ادمل ملرررالمل الطررالق االقنررا ا االسررر ة اقنررا ا        

 .االعتراء االسري ما رته عنج طشققامل اطارعامل ف  ر يه ا تجملامل

ك جلوا االر ان عل   ميلتج االيت  لق   ساليب اد قاسية  هررمل  ا لزو كل ذل

علرر   ميلتررج االقتارراد ة االنف ررية ا لقرر  ضررملو ا  علرر  عتملررج فررالكون كلررج 

مريف   ن  سل لة ااحرة اذا مت  ر ب حلقة من ا طيهرمل  اقي االقامل سلما  اال سريما 

 .م مها قوم  تخر ب طلك االقة هو ا خمتيف علي ا ميف  الق األكوان ا

فاهلل ف  ط يم خملوقاطج حكمرة ال  للم را اال هرو سرم ارج اطلراىل اكلمرا حراد        

االر ان عريف ا نقروا االةري ااراكع لت ريم الكرون كلمرا القر  االر ران طملرامل           

هكا ااياد مخهرا  عل  حياطج ف   رت   نماط را مرا  رخهر سرلما  علر  حياطرج اصر تج         

 ج.النف ية اا  تمرة ميف الطميلة ميف حول
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 الكون مع والتنا م النفسية الصحة

 النفسية والصحة الفيزياء بني العالقة

 ازىـــغ اهلل عبد د.
 الش،سى والـئاا الش،سيم ال حم اساربرإ

 مرصرود  ملرا  الكنرج   اااقر   حتميرج  عالقرج  الكور  االتناحع  النف ية الا ة

 .الكورية ةالطميل جبماظ  االستمتائ ااالستشفاء   تمون امميف الللماء ميف فقأ

  قرروار  اا رصررودة االطميلررة الكررون مكورررامل  رر  ا ختلفررة االطاقررامل االقرروو

 اإلر ررارية االطميلررة ا كورررامل هرركه  رر  اللالقررة   نررا طوضرر  ااضرر ج فيز اايررة

مرر مامل  الطميلررة مكورررامل مرريف الكرر م لررج طشرركل الرركو للفرررد النف ررية االارر ة

 .مللنج اسلوكيامل ج في سلوكيامل لر ج اطولر ارفلاالطج عل  طخهر

 الفيز اا   النفس علع   عيف م ل:  وستاف، ا د، كتموا الللماء ميف االلر ر* 

فلرل   اد فلل لكل ن  ل ع  ن  ال الث الكو القارون ريوطيف م ل  قوار  اككلك

 النفس علع ف  ال لوكية ا راسة عل   هر قر

 مريف ، ل لوكيةا ا راسة طيسيسإىل   ااا  يف اسكينر ا افلوف هوارر ك اقاد

 الفلررل ااداد ا رر مامل طرصررر لار رران اارتقلرر  اايرروان علرر   ررر مل  ررااب  ررالظ

 .التللع ارقر امل النفس علع رقر امل ميف الك م  سس لتن  علي ا

 مشرس ، هواء :ميف الكورية ا الطميلة الكون مكورامل  كل  تيهر ااإلر ان* 

 رف رية  آهراا   ررك  ذلرك  اكرل ، حباا،  اا ج مياه،  هوا، مجاظ،  نره، قمر، 

 .االتوطر للقلق اإ الج اسلادة رف يج ااحج ميف، المشر عل  ااض ة

 .االم تنج النف   لللالو احملية عا ية مراسة هناك ن   الككر اجلر ر اميف* 
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 التلرررا ش ن  رقررروظ حررر  ككررراايف الكرررون رفرررس علرررع هرررالظ افررر  اهكررركا*

 امقرراي مو ررود هررو شررر ةالم االطميلررة اإلر ررارية الطميلررة الررر نام   رر  االتفاعررل

 .ا ختلفة النف   مرااي اللالو ف  اموه 

 .اعافية  ا ة دمتع
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Illuminations of psychology 

 of the universe as a living being 

By: SALMA NABIL 
               Earth is the table of El-Rahman, why do we destroy it؟ 

Earth - the mother planet - nobility and beauty. 
Earth- defying its generosity 

In El-Rahman and the heavens folded in his right records. 

With the power of El-Rahman, the earth challenges man as it 

feeds, protects and shelters him. 

The Earth feeds-- 8 billion people-- and the same for plants, 
animals, bacteria and viruses 

 ،is there a challenger؟ 

The earth, which praises the Lord around the clock, offers 
man rich gardens 

 ،beautiful flowers,  lush greenery, flowing rivers, picturesque 

beaches and breeze 

The sick - free and 24 hours, did we thank our God؟ 

Have we preserved the table of El Rahman؟ 

Did we stop polluting the earth؟ 

Did we thank our God؟ 

Why do we demolish our house؟ 

Have we lost our minds؟ 

The psychology of the universe as a living being- is the hope 
for the earth and humans.  
Agyad Academy offers 
The psychology of the universe as a living being 
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Is a gift to the whole world 

be with us------       
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Illuminations of the psychology 

 of the universe as a living being   

By: SALMA MOHAMED 
What is the secret of man’s fateful connection to the earth؟ 

The secret of man's connection to the earth is strange and 
wonderous because the origin is one, coexistence, factories, 

and resurrection are one, How is that؟ 

Man has a dual nature 
Cause he 

consists of  

The body - a material component created from the earth's clay. 

The spiritual section - (soul-Psychee-heart-mind). 

The divine miracle in the creation of man. Is that God created 
man from the clay of the earth.Where he lives in, so it will 
always be there 

He made it between human, natural and cosmic as well. 

As it is known, the components of the human body are water, 

carbon, nitrogen and hydrogen. 

Thoes the elements of the earth, air and all planets. 

We also know that when the human body dies, it completely 
decomposes and is absorbed by the soil, except for a very 

small part. 

Which is - the tailbone – 

It is known from Qur’an that on the Day of Resurrection all 
humans will die and the heavens and the earth will be folded 

in. 

The hands of the Merciful, it is the collective resurrection of 
man, earth and heaven. 
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Then when people will be resurrected on the Day of 
Resurrection, they will be resurrected from the earth as if they 
were plants emerging from the earth 
Earthly seeds - that means that we were created from the 

earth, we die and bury in it. we are raised from the earth. 

Man and the earth are twins from the creation of the Merciful 

- how do we pollute the earth؟! 

Agyad Academy launches the psychology of the universe as a 
living being to tell every human being to protect your land 
In it is your life, and it is your companion on your path until 

the Hour of Resurrection. 

Do not pollute the mother planet - do not pollute the earth. 

With regards 

Agyad Academy 

9-15-2121 
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 العلمي أهمية ... وتطبيق... البحث

 تامر السيد خضر د.
  املش ورة.  بنـم -الادريس وطةق تاملشبهفى  ال،،س،م دكاورا 

الم ث الللمري هرو من جرا  لوصر  الوقراا  مريف  رالظ عموعرٍة مريف ا لرا م الريت            

 ُط  ع ف  ُرموِِّ ا لرفة، ا  ااامل 

ااال اهامل  ميف  الظ  اطِّجاهامل الماح   فر  مرا  تللَِّرق  تلر فرج؛ افقرا   يروةع،       

 امل املاصة  الم ث الللمي امن ا اقناعاط ع الللميِّة، امر اللر ر ميف التلر ف

    رِّررج: "عمليِّررة فكر ِّررة ُمنقَِّمررة،  قرروم   ررا  ررخ ث   ررمِّ  )الماحررث ؛ مرريف   ررل 

مشركلة ُمليَِّنرة ُط رمِّ  )موضروئ الم ررث ،      ا  طقاِِّري ااقرااق فر  م ريلة مرا     

حلروظ   إىل    اطِّمائ  ر قة علميِّة ُمنقَِّمة ُط مِّ  )مرن ه الم رث    ررف الوصروظ    

رترااه صرااة للتلمريع علر  ا شركالمل اُ ماِهلرة ُط رمَِّ         إىل   ا  مالامة لللرالو 

 )رتااه الم ث .

        كما  و ر طلر     ر اهو " التقاِِّري اُ رنقَِّع  اطِّمرائ اسراليب امنراهه علميِّرة

إضرافة   ا  ُم رَِّدة لل قرااق الللميِّرة؛  قارر التيكُِّرر مريف صر ِّت ا، اطلر لر ا،       

 مللومامٍل  ر رة ةا".

   قاٍِّري   رر يبِّ راقرر، اُمرنقَِّع، امنرمو  الفراضرامٍل       ميكيف طلر فرج  يررج "ط

 ُط رِِّدها  ميلة اللالقامل    ُمتمليِِّرامل هاهرٍة ُمليَِّنة".

  :عطور نةاحع البحث الـ، ي

ا لرفرة،  إىل   ُاستخرم  اللر ر ميف الطرق ااألساليب ا تنوِّعة ميف   رل الوصروظ  

ططوِّا الم ث الللمي، اميكريف  اُطلرُِّ طلك الوساال مب ا ة  طوامٍل طرظُِّ عل  مراحل 

طق يع هكه ا راحل م  اال رك فر  االعتمراا   ير را مرطمطرًة ملرا  احرم منفارلة عريف          

  لن ا المل  :
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 نةح،م ال دفم:  

 ا  متيِّررزمل هرركه ا رحلررة  لرررم ا ررود  ي اهتمررام  للم ررث عرريف  سررماب القررواهر         

تلرر   ا شكالمل، فقر متِّ ر ب حراث طلك القواهر اا شراكل للاررفة الريت     

 ةا الماحث. 

 نةح،م البولم واقط  : 

حررل ِّ للمشرركلة إىل   حرر  التوصِّررلإىل   متيِّررزمل هرركه ا رحلررة  تكررراا اطررااالمل 

الررريت  وا   رررا  يِّ  رررخ ، امررريف هرررع اكت ررراب املررردة الررريت ط ررراعره فررر  حرررلِِّ   

طوا  ررج فرر  حياطررج لرركلك  طلررق علي ررا مرحلررة  ن  ا شرراكل الم رريطة الرريت ميكرريف

 طي ااالعتماد عل  املدة اطاالة اامل

 نةح،م ا تا بد ت،ى الس،طم والاقبليد: 

كان  رتع االعتمراد علر  آااء ا فكراا  صر اب ال رلطة مريف ال ياسري  اا راظ          

الررر يف  ملرر ِِّ النقررر عرريف صرر ت ا  ررالظ هرركه ا رحلررة. مرحلررة الررتك ِّيف االتيمِّررل،       

 رراارة  ررالظ هرركه   ااجلررراظ، اااررواا: متِّ الت رررِّا مرريف قرروِّة ال ِّررلطة االتقاليررر ال     

 ا رحلة؛ حيث  صم  الماح    لتمرران علر  اجلررظ، االنقرا ، اا نطرق للتوصِّرل      

طف م القواهر احلِِّ مرا  روا   ع مريف مشراكل، ا هرع مرا مييِّرز هركه ا رحلرة          إىل  

ا لرفررة مرريف  ررالظ االرتقرراظ مرريف    إىل   ه رروا الررتفكم االسررتقرااي؛ الرركي  توصِّررل   

ة الن اايِّة، اه وا التفكم القياسي االكي  لتمرر علر    النتيجإىل   األم لة اجلزايِّة

 النتيجة الن اايِّة. إىل   التوصِّلإىل   االرتقاظ ميف ا قرِّمامل

 نةح،م الطةيقم الـ، يم:  

ا للومرررامل فررر  عررراظ الللررروم  إىل   متِّ اسرررتخرام الطر قرررة الللميرررة فررر  التوصِّرررل 

الللرررروم االر ررررارية  الطميليررررة  را ررررة ، هررررعِّ متِّ التوسِّرررر  فرررر  اسررررتخرام ا لتشررررمل     

ااال تماعية، ا تع ططميق الطر قة الللمية  إ راء عرٍد مريف املطروامل اهري: اضر      
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طي يرررر الفرضررريامل  ا  الفرضررريامل، امجررر   ياررررامل، اعمرررل التجرررااب   ررررف رفررري 

 .ا وضوعة اعتمادا  عل  النتااه اليت متِّ التوصِّل إلي ا

 :خ بئل البحث الـ، ي

 رررف إارراد االرروظ ا ناسررمة  شرركلة   ن   ررم افررق  ر قررة منقمررة ادقيقررة  

 الم ث.

  ا  م رلمامل حب يرة ااضر ة ا ليررة عريف حتيرز الماحرث        ا   ن حيرد  فرضريامل 

  دطج الشخاية.

 .ن  تلامل م  حقااق ميف  الظ مج  الميارامل اا للومامل  

  .....رج عمل منقع ادقيق احيتاو إلي  احث     تميز  ي  

 :نب يا يز ل  الببحث الـ، ي

 مة ف  اال الئ االتقاي حوظ موضوئ الم ث.الرح 

 .القراة علي الم ث االتقاي ا نقع االناقر 

 اا وضوعية االملر عيف الت يز. األمارة 

 الاد عل  اللمل ا  تمر ااجلر ة فيج. 

  : هداع البحث الـ، ي

 ميف   ر  هكه األهراف اليت   لي ةا الم ث الللمي 

     ،لتمررر علرر  مجرر  ا للومررامٍل حرروظ     رررجألالوصرر  : ُ لرررُِّ مرريف  هررع االهررراف 

القاهرٍة اُ  اعر الماحث علر  صرياحة الفرضريامل اطف رم القراهرة  شركل        

 ااقليِّ.

             التنمخ:  تع الركيرز علر  هركا اةررف فر  الم رث الللمري؛ ف رو ُ  راعر علر

اض  طاوِّاامٍل اطوقلامٍل للتمليِّرامل اليت ميف ا مكيف حراه ا م تقمال  للقواهر 

  لر دااسة القاهرة ادااسة القراف اليت قر طخهر علي ا. ا ختلفة، اذلك 
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            التف م: ُ رّكز هركا اةررف علر   ررح القراهرة  ررحا  اافيرا ، ا يران مجير

حرراه ا، ا و رر روعران مريف األحبراث  نراًء علر  هركا         إىل   األسماب اليت طخدي

 اةرف اهي )  حباث طف م ة حبتة، ااألحباث التوضي ية التطميقية . 

 و ع: ُ رّكررز هرركا اةرررف علرر  طقررو ع  يِّ هرراهرٍة  ررتع دااسررت ا ا رريطي هرركا التقرر

اةرررف  لررر إ ررراء عرررٍد مرريف التجررااب حرروظ  يِّ هرراهرة؛ حيررث  خ ررر الماحررث   

 قر  رفن ا   مب همامل عرم ص ِّت ا.  ا  النقر ة ا خكر ص ِّت ا،

 :نشبهت البحث الـ، ي عاشوََّع نشبهت البحث الـ، يَّ لاشوع اجملب ت الـ، يم

 ا ن ه التجر يب. 

 ا ن ه التااخيي. 

 ا ن ه الوصفي. 

 ا ن ه الت ليلي. 

 ا ن ه االستقرااي. 

   ا ن ه االستنما. 

 :اقطوات املابـم فى  تداد البحث الـ، ي

 .الشلوا مبشكلة الم ث 

 .حتر ر مشكلة الم ث 

 .حتر ر   لاد الم ث ا هرافج 

  .استطالئ الرااسامل ال ا قة 

  م ث.صياحة فرضيَّامل ال 

 .مج  الميارامل اا للومامل 

  .يز الميارامل اا للومامل اطانيف ا   
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 النتااه.إىل   حتليل الميارامل اا للومامل اا تماا الفرضيَّامل االتوصُّل 

  .كتا ة الم ث ااإل ا ة عيف  سئلة الرااسة احتقيق  هراف ا 

  ه يم كابلم البحث الـ، ي

  ك ر ميف هكه األسماب  ا  ل مٍب  تع إ راء الم وث الللمية  يرواع ا       

  .االهتمام  تطو ر التم  ا رمتج 

 ،االهتمام ف  اكتشاف ما هو ع وظ 

 مللومامٍل  ر رة.إىل   التوصِّل 

 التوصِّل الِِّ م اال حم حملولة. إىل   ال لي 

 ،ا ا  تم.  ا  طقر ع الم ث كمتطّلٍب لل اوظ عل  دا ة الركتوااه 

 لرااسرررامل االم ررروث الررريت ط ررراهع فررر  طوسرررلِِّ ا  اهتمرررام ا خس رررامل  رررإ راء ا

 اططواها. 

  .التيّكر ميف رتااه حبوث سا قة   مب الشكِِّ ف  رتااج ا 

      ا  طوا رج اآل رر يف،   ا   لوا الماحث  ا تلة عنرر حرلِِّ ا شراكل الريت طوا  رج 

 .عنر إما ه للمل  مفيٍر لج الملمه  إ رائ
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 ملحوظة علمية: علم نفس البكترييا

 سالمه اهلايشهحممود 
 لبحث عةكز البحوث الزراتيم.

 ةبضة نةكزإ لبايئم الـبنم لق ور الثقبفم امل ةيم.

 مجي  الللوم التطميقية االم تة كار  ف   را ت ا دا ا ميف املياظ الللمي، فمنرك 

 مت إرشاء ااستقالظ علع الكاانامل ااية الرقيقة، ا قا  ما ميكننا طق يمج ن 

هكا دااي للمكتم ا اذاك متخا  فر    ن  االماح   فيج، طانيفج للرااس  ا 

الفطر امل ااملماار، اهكا ال الهة متلمق ف  الفماسامل، الكيف هل سييطي اليوم 

 ا  الكي مر فيج علماء متخاارون فر  علرع سرلوك اطريقلع هركا الكراايف الررقيق        

 ذاك؟!

إىل   اء اطرر ل المكتم ا هي كاانامل حية دقيقة طتوا ر ف  املناا، ا اء ااةرو 

  ع اإلر ان ف  ك م ميف األحيان دان علمج، ا ل   رروائ المكتم را هرو  ملا رة     

 الوفاة. إىل   املطواة ا شكل  طرا  عل  حياة اإلر ان اقر  خدي

المكر ا هي عرة  روائ ا لن ا مفير لا ة اإلر ان ا لن ا اآل ر   رد حياطج 

 ا  مب اللر ر ميف األمرا .

كاانررامل حيررة من ررا النرراف  امن ررا النرراا، طلرريش فرر  كافررة        إذا، فالمكتم ررا

حمها، إذا فل ا رف ية طليش   را   ا  الميئامل سواء اليت   تطي  اإلر ان الليش   ا

طو ر مبادط ا الوااهية، مما  ق رر علي را مريف سرلوكيامل اطريقلع اطفاعرل مر  الميئرة         

ر رر،  ال اهرو "علرع    رر  هنا ا  طلك ال طوا لللع   ن  اطيطة   ا؛ لكا ر تطي 

 رفس المكتم ا" االكي  راو حت  علع رفس الكاانامل ااية الرقيقة كافة!!

فكمررا رررراي التشرركيل )ا وافولو يررا  المكررتمي، المنيررة الرا ليررة اهياكررل  

امللية المكتم ة، عمليامل التم يرل الملركااي، النمرو االتكراهر اكيفيرة ااركرة       
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يف عمليرة ارتقراظ اامر  النرواي، التفراعالمل      ااالرتشاا، علع الوااهة المكرتمي مر  

 م  الكاانامل ااية األ رو،  هميت ا ف  التكنولو يا االاناعة، حتر  الوصروظ  

علرررع طررراا خ المكتم رررا ااكتشررراف ا، فال رررر مررريف دااسرررة رف رررية األصرررناف      إىل  

 المكتم ة ا ختلفة.

الكرون  ا أ كل علع  ملمه ميف الللوم ااطما ا  ر را إذ ليس هنراك هراهرة فر     

 ليرة  قواهر الكون األ رو اهككا اااظ  الن مة لللرع   ا  اال اةا عمليج قر مج

الررنفس االقررواهر ال ررلوكية اإلر ررارية الرريت  راسرر ا.  رررطمأ علررع الررنفس  ررالللوم   

ااياطية الميولو ية ااطما را اهيقرا ا  رتفير من را اسرتفادة كرممة فنقر رة التطروا         

نفس كي  راي  رالتطوا فر  التكرو يف اللقلري     فت   الماب عل  مارعيج لللع ال

للكاانامل ااية ا ختلفة االتشر   اعلرع اهراا  األعنراء، ممرا سر ل عليرج عمرل        

الك م ميف ا الحقامل ااالسرتنتا امل.  ف رر لنرا علرع الرنفس ه روا االكتشرافامل        

 ا و ودة ف  الللوم األ رو كالر اضيامل االفيز اء االكيمياء احمها.

ع النفس فر  اللملرة اإلمليز رة مريف مقطلر  ةمرا  صرل  ورراري         اطتكون كلمج عل

  مبلنررر  الللرررع  ي logyالرررراح،  مرررا ا قطررر  ال ررراري )  ا     ي اايررراةPsycheهررري )

الم ث الكو لج  صوظ من جيج علمية،  ي علع ااياة/الراح، اهو الرااسة الللمية 

وك اطف ررمه ف ررع هرركا ال ررلإىل   ل ررلوك الكاانررامل اايررة، اذلررك   رررف التوصررل

االتنمخ  ج االت كع فيج، ا اوصا اإلر ان، الكيف  لر التطوا ا كهل ف  علوم 

 ا  الكاانامل ااية الرقيقة افك طقر ما الشفرة الوااهيرة  لقرع الكاانرامل اايرة،    

 ر ري،   ا   سرموعي  ا  عل  األقل الكاانامل ا نتشرة حوظ اإلر ان  شركل  رومي  

رررراي سررلوكيامل ارف ررية طلررك   ن  لرركي مينرر ضررااة. فمررا ا ا  سررو   كاررر  رافلررة

الكاانرررامل؟!،  لررررما حرررردرا  ررركلية القاهر رررة اطركيمرررج الررررا لي ااهررراا       

  عناا ا ا ختلفة!
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 رابع ال با ال

 علم نفس الكون ككائن حي
 بأقالم السادة أعضاء اهليئة التأسيسية اتدراسـ
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 تنشئة األطفا  اس اتيجيات

 اإلجيابية ةعلى القيم البيئي

 راندا مصطفي الديب . د أ.
  سابذ   ل )  اول عةليم الط،ع(

 لك،يم الرتليم  بنـم طشطب

ــبليص املســـاهدنم    ــرتاعيجيبت واألسـ ــبئع وا سـ ــطم الا ـــور     الوسـ ــذ  نرـ ــى عش،يـ فـ

 املقرتح 

عموعررة مرريف االسررراطيجيامل التلليميررة مرريف قمررل القرراام     قرررم التارروا ا قرررح 

علي طر ية الطفل مبخس رامل التنشرئة اال تماعيرة، االريت طتري  لأل فراظ اسرتخرام        

اطوهيرر  قرررااط ع فرر  الررتفكم اطنميررة م رراااط ع علرري حنررو ميكررن ع مرريف إدااك     

  الميئة امكوراط ا، اميف  هم ا :  همية اافاه علي

 :اسرتاعيجيم اقبة املببشةة -1

طفاعرل األ فراظ    ن  مت ل  حر  هع اسراطيجيامل طللريع اطنميرة القريع الميئيرة. ذلرك     

ا ما ر م  الميئة  وفر األسراي ا رادي اط روي لرتللع القريع الميئيرة، ا  رادة ف رع         

راطيجية املردة ا ما ررة طللرع    هخالء األ فراظ لميئرت ع، اطقرر رهع ةرا. طتنرميف اسر      

األ فرراظ عرريف  ر ررق  ك ررر مرريف حاسررة مرريف حواسرر ع. امللرروم  رررج كلمررا ك رررمل        

ااواي اليت   تخرم ا ا تللع، كلما كران طللمرج  سررئ، ا همر  ا  قري لفررامل       

 ا  طشمل املردة ا ما ررة مواقر  فر  الميئرة الطميليرة كشرا          ن   و لة. اميكيف

مارن  طلليرب مرواد     ا  حمطرة طقطرم ميراه،    ا  ميلية،حممية   ا  منطقة ص راا ة

  اسرتخرم   Carrie H., 2002ا  دااسرة ) كرااي    .حمطرة طنقيرة للميراه    ا  حكاايرة، 

املدة ا ما ررة مر  األ فراظ فر  الميئرة النماطيرة فر  طنميرة  لر  م رااامل الرتفكم            

خطلرر  ا  -القيرراي   –الوصرر   –ا الحقررة  –ا قاارررة  –الر اضرري م ررل ) اللررر   
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اا ختلررر  مررريف األ رررياء   امررريف  رررالظ الز رررااامل ا يراريرررة اا شررراهرامل ا تكرررراة   

ااقروظ، اقرر  لرب مريف األ فراظ طقرر ع         إحررو لأل فاظ إلحرو الاوب ا و ودة 

طقرراا ر عمررا الحقرروه مرريف رماطررامل مزااعررة دا ررل الاررو ة، اقررام األ فرراظ  وصرر        

التقررا  الارروا  ا  الرسررع ا  النماطررامل ا ختلفررة  طرررق طلمم ررة خمتلفررة مرريف الوصرر  

مب اعرة الكماا ةرع، اكارر  اسروم األ فراظ ملردة عريف مالحقرت ع ااصرف ع،         

الاو ة مررمل  قرراف منا يرة خمتلفرة للنماطرامل عريف  راقي ااقرل،          ن  اقر الحقوا

 ذلك ألر ا رماطامل راداة حتتاو لقراف  اصة. 

   :والبكبة اسرتاعيجيم لـص األدوار -2

يجية للب األدااا اما  تخلل ا ميف مناقشامل إلاراد االروظ   ميكيف استخرام اسراط

للمشكالمل الميئية. اطتلخ  هكه االسراطيجية ف  ا تيراا مشركلة  يئيرة ملينرة،     

امرريف هررع ا تيرراا عموعررامل مرريف األ فرراظ الرريت مت ررل ا اررامل ا تقا لررة حيرراظ هرركه  

 ع األداء، ا شررركلة، اطو  ررر  األدااا  يرررن ع، امت يرررل هررركه األدااا، امررريف هرررع طقرررو  

اهرركا األسررلوب ال  قررل  هميررة عرريف األسررلوب     .احتر ررر اآلهرراا ا رطمررة علرر  النتررااه 

راروا   ن  القااي ف  قراطج علي التيهم علري األ فراظ حيرث ميكريف مريف  اللرج      

الطررا   ا لقررر للمشرركالمل الميئيررة اماررامل األفررراد الرريت طررخهر في ررا ا ترريهر   ررا )  

 .  53، 2116ااريا فخاد  ج عليمج، 

 :اسرتاعيجيم حع املركئات -3

التوطر   مب ا ود عوااق طلر  الوصوظ إلري   ا  ا شكلة هي حالة عرم الرضا

اةرف اطتلخ   طوامل األسلوب الللمي ف  حل ا شكالمل ف  حتر رر ا شركلة   

طقرو ع   –طارني  ا للومرامل االمياررامل     –مج  الميارامل اا للومامل عريف ا شركلة    –

 53، 2116طقو ع اال ) ااريا فخاد  رج عليمرج،    –االوظ  ا تياا  حر –ا للومامل 

 . ا لتررد إك رراب األ فرراظ القررراة علرر  ا رراذ القرررااامل الواعيررة اا  ررئولة حيرراظ  

القنا ا الميئية  حر  هراف الر يرة الميئيرة الركي  تطلرب حتقيقرج مشرااكة هرخالء        
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هركه ا شركالمل   األ فاظ ف  مناقشة مشكالمل  يئية ااقرراح  رراال احلروظ ةرا. ا    

طكررون ااقليرررة امناسرررمة لقرررراامل األ فررراظ   ن  الميئيررة ا طراحرررة للمناقشرررة ارررب 

امرررريف األسرررراليب الرررريت ميكرررريف اسررررتخرام ا، فرررر  عرررراظ حررررل        .ااهتمامرررراط ع

ا شرركالمل، ا ناقشررامل اجلماعيررة ا فتوحررة اا و  ررة، امت يررل األدااا، ااألللرراب    

ام  زااعرة  لر  الزهروا االنماطرامل     القي م ل ااطاكاة، االقيام مبشراعامل ااقلية

  الراضة.

 :اسرتاعيجيم املربركم لبألنرطم البيئيم -4

طلتد مشااكة األ فاظ  األرشطة الميئية ميف  فنل الوساال لتنمية القيع الميئية؛ 

 :فا شااكة ط اعر هخالء األ فاظ عل 

 .اكت اب ا للومامل  شكل اهيفي عيف النشا  الكي  قومون  ج -

 . را ة عيف  ر ق استخرام األ  زة ااألداامل اا واد اكت اب م ااامل -

طنميرة م رااامل الرتفكم الللمري  م رل : ا الحقرة الرقيقرة، االقيراي، امجر            -

 .الميارامل، االتمييز، االتنقيع االتاني 

اكت رراب مواقرر  اعررادامل اقرريع مرحررروب   ررا، كالترريري فرر  اسرررتخال          -

ر اجل رررود الررريت طمررركةا النترررااه، اطقرررر ر طررروا ن الطميلرررة ااحرام رررا، اطقرررر  

 ا خس امل الرمسية ااألهلية ف   رمة الميئة.

  :يربرك فيهب األط،بل ن  ونج األنرطم الشبفـم اليت أكج

 حلق الك ر اايامل  لر استخرام ا. .1

  .حري األ جاا ااعا ت ا اقط  ال ماا .2

 ا شااكة ف  محالمل التوعية  ر ير است الك الطاقة. .3

 امل  الراضة ا ااو الراضة ف  الشاائ. محالمل النقافة دا ل القاع .4
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الفوطوحرافيررة  ا  االحتفرراظ  ا ناسررمامل الميئيررة، كملرراا  الارروا ا رسررومة    .5

اليت مجل ا األ فاظ االيت طلكس ممااسامل سلمية اإاا ية لتلامل اإلر ران  

  .م  الميئة

م ررا قامل حرروظ موضرروعامل  يئيررة ملينررة عرريف  ر ررق إعررراد المرروم صرروا  يئرري      .6

  .عيف ممااسامل إاا ية اسلمية ف  الميئة تنميف صواا  

  .األللاب الر و ة الميئية اليت طامع للت لية الفرد ة ااجلماعية .7

  ررااة   فرراظ الراضررة امللماط ررا  مجليررامل  صرررقاء الميئررة لتترروىل االطارراظ        .8

 ررالتم  اطلرري للتوعيررة الميئيررة، ااال ررراك فرر  ا خيمررامل الميئيررة ليتلرفرروا   

  مكورامل الميئة ا ميلة التروا ن  ين را، ا قومرون  رعا رة      هناء ا شااكة عل

  .ذلكإىل   األ جاا اطنقي  اطلو يف اجلراان، اما

االطااظ  ي اااي  ف  موضوعامل  يئية ملينة ميف  الياء األموا م رل :   مراء    .9

الارر ة اللامررة، اا  نرسرر  القرراام  علرر  اطميررامل الطميليررة، اا شرررف     

دعرروط ع إللقرراء دااامل اعمررل لقرراءامل مرر  األ فرراظ      علرر  حرررااق اايرروان، ا  

 اا للمامل  حوظ األرشطة الميئية اليت ميااسور ا.

إلقاء كلمامل طو ي يرة فر   را وا الارماح  الراضرة مريف ا للمرامل، طتنرااظ          .01

األحررررراث الميئيررررة اجلاا ررررة:  مرررررا ، ا فرررراف، اطارررر ر، اطلرررروث ا رررراء،  

 اظ. علي م ام  األ ف ااستخرام ا ميرامل، احم ذلك

  علرررري طنرررروئ الطرررررق ااألسرررراليب    98:95، 2119ا كررررر ) عرررررلي ا يرررر ،       

 ا  تخرمة ف  طنمية القيع الميئية ااالهتمام  الميئة اميف  هم ا : 

استخرام  سلوب اللمل اجلماعي ف كا األسلوب  نمري الروعي الميئري حيرث      -1

ل  شااك الطفل ف  عمل ا تماعي  شكل مما ر مما  خدي الي احرام الطف
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إ الرة   ا  لكاطج، اككلك ا  ئولية الشخاية، كين  شرااك فر   ادم اافرر   

 االطر ة.

الز رررااة  وقررر   يئررري هررري رشرررا   ا  الررررحالمل االز رررااامل الميئيرررة فالرحلرررة -2

خمطأ هادف  تع  ااو القاعة اطزاد الطفل خبدامل  الب علي  رق التللع 

 االتلليع طوفمها.

حتروالمل   ا  فل للكاايف ااي ف   يئتجدااسة اااالمل  را ة ميف مراقمة الط -3

دااسة طيهمامل الميئية اهي طتي  لأل فاظ فر  التلمق ف  موضروئ   ا  الطاقة

 ما.

استخرام األسلوب القااري اهرو مريف األسراليب اجليررة الريت ميكريف مريف          -4

ط اهع فر    ن   الةا اك اب األ فاظ الك م ميف القيع الميئية اليت ميكيف

طتنررااظ الللمرراء،  عمرراةع   ن  كه القارر  ميكرريفاطافقررة علرري الميئررة، اهرر 

ا اصة طلك اليت طتنااظ عالقة االحرام اااب للطميلرة، ممرا  رخدي إلري منرو      

 الوعي الميئي اطنمية امللق الميئي ال ليع. 

  676، 2111كما  كرمل ) هناء مليجي ال ير عودة، عمر الرمحيف ال رلرري،  

سررراطيجيامل ا قرمررة مرريف الوالررر يف  علرري ضرررااة التنو رر  فرر  اسررتخرام الطرررق ااال  

اا للمررامل امن ررا : الررتللع الرركاطي، ا ناقشررة اااررواا، اللارر  الرركهين، الز ررااامل   

ا يراريررة، مجرر  اللينررامل، عمررل النمرراذو احمهررا ، ادااسررة )  نررامل عمررر الملررين         

   كررررمل علررري اسرررتخرام  سرررلوب ا شررررائ فررر  اكت ررراب    2113المكاطو ررري ،

اممااسرة ال رلوكيامل االاا يرة حنرو الميئرة فر  مرحلرة         األ فاظ للمفراهيع الميئيرة  

   نرررااة االهتمررام 2111الراضررة. كمررا  اصرر  دااسررة ) سررلير حممررر ال ررلير ،

 توفم  رامه إهرااية ا رشطة متنوعة لتنمية ا فاهيع االقيع الميئية لر ا  األ فراظ  

 االيت طنلكس ف  سلوكيامل إاا ية ميف األ فاظ  اه  يئت ع.
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  262، 2114سررة ) ااي عمررر ا ررنلع الرفرراعي، عمررر ااكرريع حجررا ي،   مررا داا

صرفية فر  طنميرة القريع       كرمل علي  همية ططميق ا للمامل لألرشطة الافية االرال 

الميئيررة، ااكت رراب ا  ررااامل اال ررلوكيامل الميئيرررة لررري األ فرراظ، ادمرره هررركه        

فرراهيع الميئيررة  األرشررطة دا ررل الرردامه اا نرراهه التلليميررة ا قرمررة جبارررب ا ررأ ا     

  ا واق  ال لوكية  الكتب ا قرمة ةكه الفئة اللمر ة ا  مة. 

لتنميرة  لرر  القريع الميئيررة   افيمرا  لري عررر  ملطروامل ا فكرراا  للمرة الراضررة      

 امن ا: لطفل الراضة

طرروفم ممااسررامل حمممررة للطفررل مرر  طقررر ع طف ررم مم ررأ للطفررل األسرررطج    -  

ا ط رراعر فرر  طنميررة ااقرري مشرراعر  حرروظ  هميررة هرركه ا مااسررامل، اكيرر   ر رر  

 الطفل ا حاسي ج  اه الميئة. علي سميل ا  اظ:

  نيب استخرام ااموب ااأل لمة كمواد لللب الطفل. -1

  و ج الطفل إلي  ال  قط  األحاان ا اااق األ جاا اال  مرد عش الطيوا. -2

 للرب  رج    ن   قرم للطفل اعاء  ن  فيج ا اء اآ رر  كرد  رج امرل   رتطي       -3

 يف ال طقرمي لج  ر وم  ياه  اا ة  ف ر  ج مال  ج ا  را ا ياه.الك

 شرااك فرر  االهتمرام ااالعتنراء حبر قررة الراضرة الررو      ن  ا لريب مريف الطفررل   -4

  اطافقة علي مجاةا ا ن حي يف ملاملة الكاانامل ااية األ رو.

 لامل كل الكاانرامل اايرة  راحرام اطقرر ر ام راظ علري        ن  علمي الطفل -5

  رفيف الطفل مسك الز نة ا ي  اال  لقيج ف  سلة ا  مالمل.  ن ذلك :

  جلي الطفل علي مالحقة مجاظ الطميلة ا قراه. -6
7- ( Anony mous , 2005 , 73 ) ( Pfeifer Hamilton, 2010 , 89 ) 

طنررم  الر يررة الميئيررة فرر  كررل  وارررب طللرريع الطفررل ا  كررل مراكررز      -8

 التللع .
9- (Christos A.Tsekos & Elena Christoforidou , 2012 , 166 ) 
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  ن عرا ع  نرطم الةوضم ت،ي الابلي: -  

مناقشامل ااستقااءامل  واضي   يئية خمتلفرة  رالظ االقرة الارماحية اعنرر       .1

 طنفيك األرشطة.

 عمل  ااب علمية   يطة. .2

 عمل لوحامل مجاعية. .3

 سرد قا  طتنااظ مواضي   يئية. .4

 . حان  ا را ير ااحتفاالمل طرطمأ مبواضي  الميئة .5

   ملاظ  را ة ا عماظ فنية ملدة. .6

 رشرررطة ااطينيرررة  وميرررة طشرررمل  ررردامل فررر  عررراظ اطافقرررة علررري الميئرررة،        .7

االتيكيررر علرري سررلوكيامل طرررطمأ  اطافقررة علرري رقافررة اجل ررع اا كرران      

االميئة، االركيز علي  همية ا الحقة اا تا لرة لرااسرة ا وضروعامل الميئيرة،     

ااةررررروااي  التلررررروث ا ررررراايدة التررررررا ر، ا ختلفرررررة م رررررل : إعرررررا اا وضررررروعامل

 اخل. ..االتكنولو ي.

ف   ا  طشجي  األ فاظ عل   ااعة  ل  النماطامل االزهوا ف   حر قة الراضة .8

قاعة النشا ، اهكا سي اعرهع  التيكير ف  التلررف علر  كيفيرة الزااعرة     

  طرق صر قة للميئة، ا همية  ميل الميئة ااطافقة علي ا.

شركالمل الميئيرة ) حممرر هنرري     رارية طز ر ميف اعي األ فاظ  ا الز ااامل ا ي .9

،2111.  

افيمررا  لرري طوضرري ا  امز ررا  لررراا األسرررة فرر  طنميررة  لرر  ا فرراهيع االقرريع    .11

الميئيررة مرريف  ررالظ طوضرري  دااهررا فرر  التاررري  شرركالمل الميئررة الراي ررية          

 ملرفرة  ال الث: االرفجاا ال كاري االتلوث ااستنزاف موااد الميئة. اهنا ارب 

داا األسرة، كملمها ميف مخس رامل التنشرئة اال تماعيرة األ ررو،  تنرميف       ن 

   :238، 2111 لر يف ااي ي ) ااطب سالمة ال لود، 
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 . الملر الوقااي    رف اايلولة ا نب اقوئ ا شكالمل الميئية -1

الملرررر اللال ررري   ررررف  فيررر  حررررة ا شررركالمل الميئيرررة االتارررري ةرررا  -2

كراهع ا قررادي،   ) اذلك عل  الن و الترالي محا ت ا،  االلمل علي امقاامت ا

2116 ،17.  

 :دور األسةة فى الا دإ ملرك،م ا ن،جبر السكبني - 

ااجل رل الرر ين،   ، ميف  هع  سماب مشركلة االرفجراا ال ركاري اجل رل ا لرر       

اعقرررة الولررر الررككر، الرريت  لررل  لرر  األسررر   ررتمران فرر  اإلمرراب إذا كرران 

   ر قرروا ا ولررود الررككر، االلررادامل االتقاليررر، اضررل  التنقرريع   ا ولررود  ر رر  حترر

األسررررة هررري اطررروا األاظ فررر  ملاجلرررة قنرررا ا الميئرررة امن رررا    ن  األسرررري.....اخل،

  :التاري  شكلة االرفجاا ال كاري، ميف  الظ القيام  مل  املطوامل، امن ا

 طنقيع فرامل اامل. .1

  .ليةإ الة فرة الرضاعة، اطشجي  الرضاعة الطمي .2

طوعيررة األ نرراء خبطررواة مشرركلة االرفجرراا ال رركاري امناقشررة هرركه القنررية    .3

  .مل ع

  .اإلراثحماا ة الزااو ا مكر ا الكامل لرو  .4

طشجي  التلليع اط ر يل فرر  للرككوا  ارفة عامرة الارراث  ارفة  اصرة،          .5

  .مما  قلل ميف فر  الزااو ا مكر

 فنررل، ممررا  قلررل مرريف   رشررر فكرررة ا  رراااة  رر  الولررر االمنرر  الرريس الولررر   .6

 طكراا اامل حيت اماب الولر.

  :دور األسةة فى الا دإ ملرك،م الا،وث  - 

 كت رررب األ فررراظ كررر ما  مررريف سرررلوكياط ع مررريف  رررالظ طلا شررر ع اليرررومي مررر    

 سررررهع، ا الررركامل مررر   م ررراط ع، ا شررركلون كررر ما  مررريف قررريم ع اا اهررراط ع         
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الوالرر يف ااأل روة الكمراا     اسلوكياط ع مريف  رالظ مشراهراط ع اليوميرة  مااسرامل     

احمهع ميف  فراد األسررة الرك يف   ركنون مل رع. اطكراد طكرون الر يرة  التقليرر         

طلجرري إلي ررا األسرررة لمنرراء قرريع   ن  ااطاكرراة مرريف  هررع اسرراال الر يررة الرريت ميكرريف 

)ااريرا فرخاد    اا اهامل إاا ية عنر األ فاظ حنو الميئة اطلز ز قيع اطافقة علي را 

  .54، 2116 ج عليمج، 

اإذا كان داا األسرة فر  اقا رة الميئرة مريف األ طراا الريت طت رردها  ساًسرا، فرإن          

دااها ف  ملاجلة ما  صاب الميئة ميف مشكالمل ال  قل  همية عيف دااها الوقرااي.  

ا  عررراظ التارررري  شررركلة التلررروث  كافرررة   ررركالج ؛ فرررإن لألسررررة داا هرررام 

 اكمم. 

ب اليت ميكيف لألسرة استخرام ا ف  سميل  ث ارواد فيما  لي  ل  األسالي    

الوعي الميئي  اطنمية  ل  القيع الميئية لرو األ فاظ حياظ قنا ا ا يراه االتارري   

  : شكلة طلوث ا ياه، عل  سميل ا  اظ

فال   رفان، اال  لوهان، ا التالي فإرج ، م  ا ياه  إاا ية الوالر يف  ن  تلامل .1

  ناءهمرا عريف  لرق اإلسرراف  ا راء اطلو  رج ا يطيران          ن يران  ن  ميف حم ا لقروظ 

  .2119 مب لج ) س ر طوفيق ر يع،

مروا يف امللرل فر  قنرا ا ا يراه،      إىل   ميف النا  ااإلا اد الوالر يف ن ال ميل  .2

سررمل التاررري  إىل   ا ن  رررالن األ نرراء علرر  ماررادا طلرروث ا يرراه، ا و  ررار ع   

  .لكلك

قيمررة النقافررة فرر  كررل  رريء، امن ررا     نرراا ع ن  ملررري الوالررر يف فرر  رفرروي  .3

   رقافة ا اء حي ما ا ر.
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طللرريع الطفررل اطافقررة علرري ا رروااد الطميليررة مرريف التلرروث م ررل : الن رري عرريف        .4

التمرروظ فرر  مرراء الم ررر ليمقرري رقيررا  صررااا  للشرررب ) ااريررا فررخاد  ررج عليمررج،     

2116 ،54 . 

لشرررب اطلقرريع  شرررك األ رروان األ نرراء فرر  عمليررامل طنقيرر   زارررامل ميرراه ا    ن .5

  .طلكا ممااسة الفلل عملًيا ن  ا ياه، الو كان ذلك ميف  الظ ا شاهرة،

 :دور األسةة فى الا دإ ملرك،م اساشزاع نوارد البيئم -ا

  هرو سرمب مشركلة ا راء،     األسراي  ااأل ناء  ين اإلر ان ف   تلرف الوالر يف  ن

، فيسررف الروث   ذلك ألرج قرر احنررف عريف ا رن ه ال رليع فر  التلامرل مر  ا راء         

ااسررتنزف، الرريف  كررون هنرراك حررل لقنررا ا ا رراء إال مرريف  ررالظ اإلر رران رف ررج    

 اعيف  ر قج. 

        ن  شرررك الوالررر يف األ نرراء فرر  عمليررامل طفقررر  ررمكة ا يرراه ا نزليررة اف رر 

  .اللرادامل امراقمة الت رب املاجلتج

       ميراه   ن  شرك الوالر يف األ ناء ف  عمليرة إ رالغ  رركة ا يراه عريف  ي ط ررب لل

  .ميف  مكة ا ياه الراي ية

    ن  للررع الوالررر يف   فرراةع عرررم طرررك صررنا م ا يرراه مفتوحررة  ررران داعرري  هنرراء 

ح ررل األسرنان ؛ فاارل هررو طلو رر الطفررل     ا   هنراء ح ررل األ رري   ا  االسرت مام 

ح ررل األ ررري، اإقفرراظ    ا  علرري اسررتلماظ ا يرراه  القرررا الكررا  لالسررت مام     

 لكي ال طني  كميامل كممة من ا دان  راو.الانموا  هناء اللملية 

            طقليل حجع  رزان ا رحرا   وضر    ا رة مراء ممتلئرة اممللقرة سرلة لرر دا رل

  .املزان اإعالم األ ناء عيف ااكمة ميف ذلك

    ( لرررا   لمل ررل ال رريااة،  رررال  مرريف املر رروم ) الارروررة       21اسررتخرام الرررلو

  .ا رح ااكمة ميف ذلك
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  قرررة ا نزليرررة، اطارررملم حجرررع حفاارهرررا، ااسرررتخرام طنقررريع اي رماطرررامل اار 

  2006كاظم  لمقدادل،   )  ر قة الري  التنقيأ، ا رح هركه اإل رراءامل لأل فراظ   

19.) 

 . فت  النوافك اا رااح  رال  ميف استخرام    زة التكيي 

 استمرالج. ا  إصالح الشيء  فنل ميف طمليمه 

 Anony mous , 2005 , 73 ) ( Pfeifer Hamilton, 2010 , 89)   

          إعررادة الترررا ر ااةيكلررة لررمل  املامررامل الميئيررة ا  ررت لكة اعمررل   ررياء

 ر رررة من ررا   ررلر   ررا الطفررل ؛ كاررناعة  لرر  اةرررا ا  طر قررة ممتكرررة        

األداامل  ا  الشرررموئ ا   قررروم  ارررناعة الارررا ون  ن   ختلررر  ا ناسرررمامل، م رررل 

اق ا  تلملة، ا  كا حت  إ ااامل الاوا مبخلفامل األاا ا  ا كتمية الم يطة،

سرريتللع الطفررل طقررر ر قيمررة اةر ررة  يرررا   رررظ  ررراا ا  رراهزة، ا ررتللع إعررادة    

 طرا ر األ ياء. 

 .اار  علي  مي  مياه األمطاا لالستفادة من ا 

 .طركيب قط  طوفم ا ياه علي اانفيامل ف  ا نزظ االراضة 

 اانفية.استخرام اعاء لمل ل املنراامل االفاك ة  رال  ميف ح ل ا حت   

 .استخرام   ا امل ا ياه الملا  ة ا  ر لة للم افقة علي الميئة ميف التلوث 

  الراضة. ا  استخرام األمسرة الطميلية عنر ط مير األ جاا ف  حر قة ا نزظ 

 لاش يم لـض القيم البيئيم لط،ع الةوضم: الةوضمخطوات و فكبر لدور  -1

اإلعررررراد  ن  علررري   2114دااسرررة )  مرررل سرررير  محررررر  ررر اطج  ررراد ،      كررررمل  

األكادميي  للمامل ا ا  األ فاظ  لر قاصرا  مريف الناحيرة الميئيرة، اا مل الماح رة     

 رج ميكيف االستلاضة عيف ذلك القاروا مريف  رالظ التيهيرل الر روي للمللمرامل مريف        
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  الظ  ررامه طيهيلي احردمل الماح ة عموعة ميف األهراف ا رحلية للوصروظ إلري  

 ع :اةرف الراي ي اه حتقيق

 .حتر ر  هع ا خا ر اا شكالمل الميئية ف  النقع الميئية ا ختلفة -أ

اص  ألهع األدااا اليت  نمملي عل  مللمامل ا ا  األ فاظ  داا ا  اه هركه   -ب

 .ا خا ر اطلك ا شكالمل

اضر  طاروا مقرررح للتيهيرل الر رروي  للمرامل ا را  األ فرراظ ميكرن يف مرريف        -ت

 .القيام  تلك األدااا

لمامل الراضة ميف  الظ ا روع يف للمارادا ا ختلفرة فر  عراظ      ةكا اب علي مل

األرشطة الميئية اا تيراا ا ناسرب من را لطفرل الراضرة، مر  مراعراة  ا للمرامل عنرر          

طاررميع األرشررطة طنميررة اجلوارررب ا ختلفررة للطفررل ااالعتمرراد علرري الر يررة اا ررية    

 كمر ل لتلليع األ فاظ.

 

 

 

 

 

 

 

 :املةا  

داا مخس رامل التنشرئة اال تماعيرة فر  طنميرة  لر  القريع الميئيرة لطفرل            : 2116ااررا ماطفي الرر ب )  -

 اللرررد )الرا رر  عشررر ،  نررا ر – املررة ا ناررواة  –الراضة)طاروا مقرررح ، علررة اعا ررة اطنميررة الطفولررة  

2116. 

، ااقرة عمرل مقررم للمنترري الميئري الررالي       2131   الميئة ف  " اؤ ة مارر"  2121ااررا ماطفي الر ب ) -

  .2121 وريج 21/22الرا   )ا خمتر االفراضي  جباملة  نطا، ف  الفرة ميف
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 التفكر فيب - الكون كائن حي

The universe is an organism – Think about it 

  يونس فوزى العيسوى .دأ. 
 ن ة - نةكز حبوث ال حةاء - اسابذ فسيولو يب األق، م

  :مقرمة

سرواء   األكروان ا مكنرة،   متنراه مريف   ال عردعل    قوم فيج، الكي رليش الكون

 -الريت طولرر كمرا ا راا     ا  رتقمل  ا فر    ططرر    ن ميكيف اليت  ا ا و ودة فلليا

م ريلة    ن مسرول    ررو  كمرا  -  ممكري  اهرو عراي فلرك افيز رااي     مسرول  

ال قروب   ذلرك مريف  رالظ    حرراث  اميكريف   ميلري،  ا مرر  التناسل الكوري ممكنة

 . ر ررة ليتكراهر الكرون  اسرتمراا      كواررا  لتلرر  مر ر ة  هري  الريت  ال روداء، 

 صرملر  االطاقرة  ررحع   الزمكران فر    عراظ  اطلترد ال قروب ال روداء ذامل طركيرز    

 اللقريع،  االرفجراا  من را   رر   الريت  طشمج طلرك النقطرة   مبا الل ا حجم ا الشر ر،

األكرروان  ط رتمر  الكري  .األكروان  مررا طشرمج  رركااا صررملمة لتوليرر   ف ري اررر 

 فتمرااي  ا ينرامل مرا سرمق ا،     قروار   مشملة طكون كاأل فاظ فإر ا اجلر رة،

طام  حرم قراداة    حبيث طام  ذامل اقة حم فاعلة اطتوق   ن إىل الرااة رف  ا

  .االنمو االستمرااعل  

 فالر رة  األاضرية،  حيراة للكاانرامل    يئرة  اليا  ة فنجرر  ر را   األا  ا النقر إلي

 كمرا  لار ران ااايروان،   حركاء ارم     عناصر الملكاء للنمرامل الركي  ررااه    حتوي

احجرع   .كرل اللاروا  فر    سرمب حنرااة المشرر    هري  الريت  حتروي األا  ا لرادن  

فلرو صرملر    صرالحيت ا لل يراة،   سرمب  هرو  الشم رية  الموعرة فر    اموقل را  األا 

 اطفلر  األ اجلروي اا رااي،    رالملالف   را احتفقر    اآلن عليرج  هو عما قطرها قليال

  رتقر   القلر   اذ يت را اي   تو امل قاطلة لل ياة علي ا،م  إىل دا ة اارااة علي ا
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 م راحت ا،  عليرج لرزادمل   مرا هرو    ضرلاف  حجم را  كران  الرو  . سرط  ا  ريء   عل 

  رادة ا  راحامل      رمب  لل يراة؛  ا  راحامل الارااة   اقلر   ا  رافامل،  اطماعررمل 

 ا ركلك  ا اد ضرملطج إىل  ضرلاف؛   الملرالف اجلروي،   ااخنفر  ااطفرائ   ، المراادة 

 عليرج  هرو  مرا   ضرلاف  إىل - في را اإلر ران   مبرا  – اايرة  الكاانرامل  ا ن  تنراع  

  . شر ة ا ا  مكيف قيام حنااامل اصملر حجم ا، اآلن،

 الشرمس،  ميف كمية اارااة اليت طتلقاها لقل  الشمس عيف األا   لر  اد الو

 اايراة  ا مررمل  - الفاروظ   روظ  اميف هع  ز ر - الشمس حوظ دااط ا مرة ا ادمل

االشرمس فرإن سررعت ا ا راا رة حروظ       األا   ر   ا  رافة  قلر   إذا  مرا  علي را، 

مريف   طتلقاهرا  الريت  اارااة كمية اطز ر الفاوظ،  قل  وظ هع اميف الشمس طز ر،

  .مل ا ا ود حياة ميكيف م تو امل ال الشمس إىل

  تمكنروا مريف   حتر   ، رراع  اإل الرتفكم  م رااامل  إىل فجمير  المشرر حبا رة   

  نرمنان  االتخطريأ  الرتفكم  اايراة، فر    االتفاعرل  شركل مرخهر    ا شرااكة 

 حتقيررق ماررااجفرر   ا  رراعرارج للشررخ   نررب ا شرراكل اا واقرر  ال رريئة،

  .ا هرافج

 قرر   ر ررة،   طر قرة  مرا   ريء فر    الرتفكم  القراة عل  هو التفكم اإل راعي

  ا رتيجة الناي، ميف عرد للتلاا      ا حال ما،  شكلة  ر را  كون  سلو ا

  ن رفكر  شكل  الق ارتمكيف رر ر مجيلا األرنا موعة  يارامل،ع  ر رة ميف

حياطنا اللمليرة اا  نيرة  ا حتر  الشخارية     ف   سواء  ر رة رقر ا  امل طقر ع ميف

  .النفس ااجل ر ملا الرقي للملرفة فالتفكر عمادة ا ر ق

حالمرا مرا  تنرميف اإل ررائ      الارنراق،   رااو  الرتفكم   لرين  اإل رراعي  الرتفكم 

  لرين  اقرر  الواضر ة،  حرم  إدااك األمنرا   علر   اهرو القرراة   اجلراريب، الرتفكم  

ا شركالمل اموا  رة    احرل  ا  رام  لتنفيرك   ر ررة  التفكم اإل راعي ا تكاا  ررق 
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 الرتفكم  الفنيرة،  علر  األرروائ    قتارر  ال اإل رراعي  التفكم  ن كما .الت ر امل

 الكهين، ا الل م ل اعا ت ا اططو رها،  خ  ميكيف ألي هو م ااة اإل راعي

 رفس طكراا للرم ميلوفة، للملا ة احم  فكاا  ر رة  ططو رف     اعرك الكي

  هرع مسرامل حيراة    مريف  اإل ررائ   لرر  حيرث . خمتلفرة  اارتقاا رتااه التجااب ال ا قة

 افنروال اطفراؤال   اذهنير  ارشرا    ك رر  اللنرا  اإل رراعي  فرالتفكم  اإلر ران، 

 ر ا حتر امل  ل علر    عل  ا شكالمل ا فكران ا مرعون إىل ال  نقر اا تكااا،

 اقي المشر ة امسوف   ط اعر حممودة اعادة عمادة م مة  توقون ال ا  لملا   ر ا

  .ااحر آنف   المشر ة النفس

 ميف الانراق،  ا ا رو ،" ااو الانراق كرف" مف وم طمين حنو ملا فلننطلق

 افنراء  ألفرق، ا سرلة  إىل الرتفكم فر    النريقة  الرراارة  مريف  املرراو   لرين  ممرا 

 احلوظ  ر رة، عيف  فكاا االتنقيب األفكاا، اإااد االوظ اا تكاا اإل رائ،

  .قمل ميف  مالك  طر ي ذكية

 م راال للرتفكم    الكرر ع   ن  عرر  للقراا     حااظ فإرين ،" ميف ذلك ااارطالق

 – ل ر دا إىل  راالز هوالررر   ر رب  فيمرا   ليرا  ذلرك   تنر   حيرث  دا رل الارنراق؛  

 :مررة  ذامل قراظ   ررج  مريف  –  للداءامل االلالمرامل التجاا رة   امل ا ت رةالوال  مفو )

 عراظ  ال  ي: إررج  ؛"ا راعرج  فقرر مت  ،ا راعرج ا مكيف  كان ميف  يء إن كل"

 الارنراق،  القوظ م اظ ااضخ للتفكم دا رل  ف كا !اللايف    ر رة ال راعامل

عرام  فر    الكرالم  هركا   راالز قراظ   طللرع  ن   الرهشرة ااةروظ عنررما    استاراب 

 االقطرااامل  كان الناي   تخرمون امليوظ االمملراظ  الكي الوق ف   : ي م؛1899

 ! ليرر  رالفنراء  يمر   االطاارامل ااحرالمل  ا رائ ال يااامل اقمل المخاا ة للتنقل،

  .الزمان ميف قرن حبوالي اإلررر  هواة اقمل
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 ال املقمنررا لألسر    اال، ركررطف  ن ملنرراه الارنراق،  االرتفكم  ررااو 

 علر   طفكرمك  ال  كرون  هرع  النررااب،  مريف  ملفراة  األفكراا   ن مر   !ن فكررا 

   ل  كون منج؛  رو ال صنراق حميس اكيرك الشكل التقليري ا لتاد،

 متنوعة، احلوظ  ساليب اا تالق  راال  ر رة، عيف ا الم ث  ر ر، منأ عل 

 التقلير ميف   يء ا مين عل  ميف التفكمر عل  منأ ااح  ليش لألس  املقمنا

 اطنميترج،  الفكرر  إرلرا   املااضرة  -  ا ئة كار  الو - التخلي عيف اآلااء اعرم

ون  لررق اهلل االكررفرر   د ننررا إىل إملرران الررتفكم فيررج  رررعو الرركي الوقرر فرر  

 القررآن فر    امشرتقاط ا  "رانك تف" ذلك ميف اااد كلمة عل   دظ اال  استمراا،

  . مرة عشرة ناري الكر ع

 فرال  كريف   التنقريع االرطيرب،   شروااية إىل دااررة  الفوض  االل ا رو ميف صنراق

ااجلراار  اا  تنرامل االقااصامل ا مل رة، ميف األاااق كاماا  يتك اال مكتمك

 ريء   اا لرل لكرل   سرنوامل،  منرك  الملمراا  اامبرا  للوهرا   ليف طقر هرا،  اليت االالمل

  .ااجل ر للوق  إهراا دان ااا ة عنر إليج الوصوظ ميكنك مكارا

 اهلل الواسرلة اجلميلرة   إىل  ا  اسرجيف ا و ا رل،   اةراط   اقا ررو مريف صرنر   

شرملل رف رك   ط الا اليرر،  حبجرع   ا رة فر    رف رك  علر   ت اقضري  الف ري ة الريت  

 ااعلرع  ن  اال طملرين مريف  روئ،    ط رميف  ال  تطميقرامل ا للراب اإعجا رامل اطلليقرامل،    

إذ   الشركل الار ي ؛   ي ر تخرم ا للقلق اليس ا تلة إذا سمب الككية األ  زة

مرريف   تيكررران عامررا 30-20 اللمررر إن األ ررخا  المررالمل  مرريف طقرروظ دااسررة

 ا توسرأ اقرر  فر    اليروم فر    مرة 157 اساال التواصل اال تماعي عل  ح ا اط ع

 ! ز ر

 حبل  ىل حبل نج اك يغ  * * * ت  واناببهاهب ر رم نب ل 

  الكون ر   لةكف
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احيتروي علر     شرا ، االن  اايو رة  الكرون اللقريع فنراء  اسر   نرم       هركا 

 ااأل رام ال ماا ة اللر رة، الكواكب ا نيئة، ا خلوقامل ا تنوعة ميف مليااامل

  لنر ا علر     تلررو  ال مرراااط ا املاصرة،  فر    ااألقماا االكو كمامل اليت طراا

 األرميراء )فلرك   رم ون    فر    )كرل  ا المشرر  علروم  حقيقت را  ا لجرز عريف ف رع     ل ،

: .(33  

 نج املأل األت،ى  ليك رسبئع *** نهبسطور الكبئشبت فإ ع نع

 اااعترج،  ار رتمت  خبماطرج امجالرج    رليش عليرج  الكي الكوكب هكا اككلك

 ملريء  عراي  اهرو  اإلر ران،  في را  مبرا  اايرة  األرروائ مريف الكاانرامل    مرو يف  ال ر   

اهلل  االررالال النا قرة  توحيرر    احافرل  اآل رامل    اإل رائ ااإلعجا  االلد االرااي،

  .قمتج اح يف طر مهاع ا ل، عز

 عدل ت،ى  ن  واحد *** ويف كع شيء ل  آيم

مليراا   7.8 الواسرلة  األا  هركه  علر    لريش  م2020 عرام  احب رب إحاراايامل  

 متفرقرة،  عر ررة، اداظ  الملرامل  متنوعرة،   رلوب  المشرر  نتمرون إىل    رين  ميف ر مة

 ا لو  ذكر ا ر   ا لل ع ميف  لق ع اهلل طلاىل اصوا خمتلفة، ا  كاظ ا لوان

َ ا َ  َُّ ا النَّاُي ِإرَّرا َ َلْقَنراُكْع ِمريْف َذَكرر  َاُ ْرَ ر  َاَ َلْلَنراُكْع       ) ا ارية، اكمة اقماال

  ُ رررُلوً ا َاَقَماِارررَل ِلَتَلررراَاُفوا ِإنَّ َ ْكرررَرَمُكْع ِعْنرررَر اللَّرررِج َ ْطَقررراُكْع ِإنَّ اللَّرررَج َعِلررريعث َ رررِممث 

االحتكراك   مريف  فا قارود  فرا راا، ليت ال  لنرا   ليلرف  لنكع  ي  13ااجرامل)

الريس   إر رارية،  ا دة ا ر رة  احكمة، علع ميف لر ج عل  اآل ر اما التلرف هو

  سراي   يرن ع علر    اإن كران التفاضرل   االتلرااك االتشرا ر،   التقاطرل االتنراحر،  

  .التقوو

 مريف  اار  رة  اللو رة االتقنيرة   حبكرع  عراي  صرم   فر    رلريش  اااقيقرة  رنرا  

عليرج األ رواب     مللرق  حبيرث  اآل رر يف،  عريف  مبلرزظ   لريش   ن رحر أل فيرج  الارلو ة 

 ي المشر ة  يساليب  ر رة طواصل  فيج عاي إرج االنوافك ا مر  الميامل الشتوي،
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اا تأ الناي  لنر ع   فتشا ك  ا اامل اااا امل، عل   اظ ال ا ق ،  طر

 اللراي  هكاسلة ف   ال ر اامبا .االلادامل االتقالير اآلااء االطراحاملف    مل 

روسر     ن مريف طاروا المشرر ا حالم رع،      كرمم   كرد  هرو  الكي األ راف ا رامي

 اال رنقرر لللراي   احمة، آفاق إىل ارنطلق اإدااكنا، اعقولنا، م توو طفكمرا،

  . ل  ااحرة  ا ااحرة، ميف  اا ة

 هركا اللراي  فر    المراب  عف ر   ر  علر   مللقرون  إرنرا رتيسر  اراظ  لنرنا عنررما      

ااؤ رة   امبنطرق حمرراد،   سرط ي،  ا رتفكم  ضيقة، داارةف    ليشونا ،الف ي 

 عراظ فر    ااحررا  حترااظ  ن طفرر  ا  را    االمارمة،  قلرة الف رع   عيف را ة عشوااية

   رامل،  عررة  مريف  إليرج  النقرر   وضروئ ميكريف    اا رة  اطنقرر مريف   آااء، للررة   ت ر  

ااألمت، ا ررج   األصوب ااألكمل ااألرا  هو  رو ا   ا  ن طلقيرا ا شكلة اطزداد

 اسرتيلاب ا  رة رقرر   فر    طقنري اقت را    ن مريف  ا رره  ا ناقشرة  ا الررف ،    قمل ال

  : قوظ حاةع اكين ل ان ل من ع،نيالف   الوق  ونف ع  قن الطرف اآل ر،

 عكون نقب   ن  حة  واية  *** لبلقول   عهدإا  وقا،

 فيمرا  اآل رر يف  علر   تراح االرف  كلك رقار ال وا   إما رر ر  كلك ا ب  رنا ال اال

فاللراي   .ااأل رالق  اللقيررة  اللارر امكت رماطج ممرا ال  لراا      ذلرك  ااح هرو مريف  

 ا لررك  اعريف  لرري   كان األا  لي روا عمرااة عرين اعنرك،    سر   ا اعرر   اسر  

 الريس  اكرممة،  صرملمة  كرل فر    عرن ع  اطنروب  ااحرر،  حت  طلزم ع  ر ي فقأ،

ارتفررد   اعراظ؛  وضروئ م ا  كرل   ريء  كرل فر    ا ي لنرا   كرون   ن  النررااة 

 نررا   الرركي األمررر النرراي اطقررر رهع إعجرراب  ملر ررب اآلااء حترر  حناررل علرر 

  .اا تا لة اإل ال 

  : خ ة مشـم
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 مريف   طراظ   طكريف  اال اآل رر يف،  ل مريف نير  ال رف رك   نرق  الواسر ، اال  ال حتجرر 

  اظ مر    نك رر  فالملاريف القاسري   ا نر لي ينرا اكريف هي   نررق اللجرب االملرراا،   

م ريلة اعنرر   فر    عنررك  ااارق  حرمك،  ا  ر     رلك  اللراي   ن عااعلر  عاصرفة، 

  .م يلة   روف   حمك

 الف ع القيع ميف ا فئج *** ص يا قوال عااب اكع ميف

 سرلة  إىل مريف ضريق اايراة    خيررو  اإلر ران   طلراىل  اهلل  لرق فر    التفكرر  إن 

  رفلج إىل ألرج  الكون؛

 اهلل طلاىل  قراة التيقيف.  

 ا رل قرر   عرز  سوف مر  ن املرالق  ا خلوقامل؛ ي مج حياةف   فلنر التفكر 

 .ااياة ا ناسمة لج حي كاايف لكل سخر

 ف   التفكر االتيمل  لمادة اجلنان منا ظ إىل  عل  إن اللمر ميكنج  ن  رطقي

  االاوم إلي ا  الاالة ميف ااطقااج  ك ر صن  اهلل عقيع

 إىل لرفة ا قروده اا  الللع  اب لار ان امقرااطج؛  فت  الكونف   التيمل إن 

  طلاىل. اطمااكو اهلل  قراة اليق 

 ا ل قرر اهمنرا    عز املالق  ن لنراك كي  حياطنا دااما،  مواف   فلنتفكر

عقريع  فر    التيمرل  عرد  إدااك را إال  ميكننرا  ال حيرث  حتا ؛ اال طلر ال رلع

 اطلاىل علينا سم ارج رلمج

 ا رااك  طوسي  عل  قراة يفم ةا  ا الفكر عمادة عل   ناءاأل طو   ميف  ر ال

  .اا لرفة اااكمة  ااكت اب الللع

 كفيرل  توضري    ف ركا  النيب ؛ د ب كان اهلل  لقف   فكرتال رللع  ن  ن ما 

فر    ميكريف لار ران القيرام   را   ر ولة      اليت اللمادة هكه اعقمة  همية مرو

  .اق  اح   ي
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 فلررل التقرررم  (مةصررمل قر ررة) ااحرررة قر ررةفرر   الن ا ررة فإرنررا رلرريش اآلن ا 

 الكوريرة  فالقر رة الارملمة  ا القر رة    Globalization  االلو رة  التكنولرو ي 

(Global Village) عا يررة ا رروا يف   ا األمميررة الواحررر  ا اللرراي  ا 

 قرب فالللع اا لرفة، الكوكمية  ا اجلر ر النقام اللا ي  ا  الكومسو وليتية(

ممرا   رن  لنرا     الم ريطة كرل ار ران علر  ا رج     ل سمل الللع اا لرفرة اكفلرج   ا طاح

  .  أ...لنمر فق لنا اإطاحةلنا اسما ج  اس ل التفكر

  :املةا  

 https://blog.mostaql.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-

%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1   

 %D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D
8%AF%D9%88%D9%82-%D8%9F  

 https://www.alarabiya.net/science/2017/07/13/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8
5  

 %D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A 
%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AF 

%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1-
%D9%85%D8%AB%D9%84 

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A  

 https://www.alroeya.com/210-0/2183986-%D9%85%D8%A7  

 %D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA 
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1 

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A  

 %D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82 
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9 

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9  

 /https://www.alukah.net/social/0/141460  

     ه1423 الشرركة اللا يرة للكتراب    : رمامل  - اماد رة اللو رة   اإلسالم عا ية .يف مسي  عا/ 

 .62-73   م،2002

  سل لة) - 40   ه،1430للر ية، ا اللة :الر ا  - لللو ة الفل فية األسس عمراهلل عاام 

 .اللر ية التيلي  كتاب

   الكتراب اال رنة   عقر رة فر  ضروء    دااسرة  :حرواا اانرااامل   .عمرراللز ز ال رنيري    ريف  هرر - 

 )اسرالة  25   م،2009 /ر هر 1431سلود  كلية الر ية ا لك اإلسالمية ال قافة ق ع :الر ا 

  )علمية
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 املناخيةأزمات نفسيب حتدثها التغريات 

 رشا عبدالعزيز الشافعى. د
 دكاور  عش ي  لرةي  واساربرإ اح  ن،سي  وارشبد ن،سي واسة 

 : املقدنم

 ررطمأ ماررطل  الرتملم ا نررا ي عررادة  رالتملمامل الرريت ططرررا علر  مخ رررامل ملينررج     

  اذلرك علر    precipitationاالرسرمامل )  ااررااة ميف قميل دا رامل   اجلو ةلألاصاد 

اطشركل هركه الرتملمامل حترر ا      ،مرا   ملرافيرة منطقرج  مراا مره  منيج حمررده افر    

عا يا  ر ا ا األ   رقرا  ا طكشفج الميارامل عيف كون االر ران ا  رخاظ األاظ   

ااطفلرر  دا ررج حرررااه الكررره  الللميررةافررق ا الحقررامل  ا نا يررةعرريف هرركه الررتملمامل 

 ا نشرري فنررل )ارملاهررامل حا  ررج  شررر ج   مئو ررةعمومررا  ن ررو رارر  دا ررج   األاضررية

(Anthropogenic emissions  

  ملرافيررة عرررة طملررمامل  إىل   سررتخدي التراايررةم ررل هرركه الررتملمامل    ن  اال ا ررب

م رررل الرررزال ظ ااالعاصرررم   الميئيرررةكا ان اجلليرررر القطررريب ا لررر  الكررروااث  كررر)

 االفينارامل االتا ر 

لار رران اال ر ررت ين مرريف ذلررك  اللامررة الارر ةالترريهم علرر  إىل   ممررا  ررخدي  رررااه

 .لنف يةا الا ة

 American Psychiatricلأل ماء النف ري  )  األمر كية اجلمليةهكا اقر حكامل 

Association    اا تارااها (  APA      االطميلرة  الميئرة ان الرتملم ا نرا ي ال  رخهر علر 

 للمشر. اللقلية االا ة النف ية ااالةفقأ  ل  خهر   نا عل  

 اللوامرل ا  رمب لركلك امرا    رم رث فر  األسرماب ا    ن  اميف هنا كان  تو ب علينا

 1اليت طق ر عل  األ خا  ا ل  ا قرحامل ااالوظ ا رضيةه  االعرا  

  Psychological:)الش،سيم السئانم و : ةددات 
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integrity determinants) 

مريف االفرراد كران  س ر ا الم  ر        عشواايةقام  عل  عينج   مر كية دااسة  

مل ار رع  لرارون مريف النرملأ اللاريب االشرلوا       طتم   يناط ع اميف  الظ الم ث ا رر 

 1 الييي ااإلحما  

 نتج ا طملم  ن  اطتمل الميئيةاميف هنا استنته الماح ون هالث  روائ ميف النملو  

 ا ناخ اه :

 .عل  ا رو القام ا نا يةالتلر  لألحراث -1

 .اإلحراا متلرد ال نوامل-2

 .الطميليةالتلر  اااد للكوااث -3

اذلررك لتقررر ر  اجلو ررةا يارررامل األاصرراد  اللقليررة الارر ةلرر   يارررامل مرطكررز يف ع

 اللقلية. الا ةحجع ا خا ر اليت  شكل ا طملم ا ناخ عل  

 النف ررية ال ررالمةهررالث عوامررل اساسرريج حترررد   إىل   الرااسررةامرريف هنررا  لارر   

  امريف  رالظ ط ر رر هركه     الميئيرة  – االقتاراد ة  -اال تماعية) ااالةلار ان هي 

الريت  ررااها    النف رية حرراث إضررا امل   إىل   دامل ال الث  خدي التملم ا نرا ي اطر

إىل   اطقلرررل  رررودمل اايررراه االررريت  ررررااها طرررخدو اللامرررة الاررر ةطفررراقع إىل   طرررخدو

   .اال لوك اإلر اري اجل ر ة الا ةخما ر ط رد 

 :السببيمث  الش،سي لاغ  املشب  واملسبرات  ثبنيب: الا

علر  سركان األا  طشرمل هركه      النف رية   عررد مريف االهراا     ت مب طملم ا نراخ فر  

  eco-anxietyالقلق الميئي)  اللا فيةاااالمل 

  (Ecologists Depression الميئية الكآ ة

  Environmental Anger)الملنب الميئي
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 الفارام   لاصرا ة سركان ا ررن الكردو هرع اك رر عرضرج        ن  هكا اقر اطن 

مقاارج مبيف  ليشون ف  الر ر  اال رمب فر  ذلرك      Simple Schizophreniaالم يأ 

 .اةواء ا لوث -1

 .الك مة االصطناعية اإلضاءة -2

 .النوضاء-3

 .ارتشاا ا اار -4

 .قلة ا ود األ جاا -5

مريف القلرق الميئري الررااع اهرو مررطمأ  رالتفكم         ا ر نرة كما  لاري االر ران فر    

 الرااع ف  مشاكل ا ناخ اطملماطج اطوا لج

 رتيجررة عقالريررةب هرركه ا شرراعر  النرريق اقررر طت ررمب فرر  اداد فلررل حررم   اطت ررم

 1لللاي  ا نا ية الميئةطرهوا 

اميف هكا ا نطلق   ل  االكادمييون ااال ااايون النف يون ف  القررن اارادي   

 اإلر رارية فر  طقرر ع اللرون ام رارره      للم راعرة ف ع هكه التريهمامل  إىل   االلشر يف

تماي اارااي االتكي  مل ا اهرو مرا ا لرق عليرج حرر  ا      لتخفي  ميف هاهره االح

   Kaitiakitangaماطل  )

 عد هالث م ااامل هي  النف ية ااالةاميف هع  خهر التملم ا نا ي عل  

 :رر األهر ا ما ر 1

م رل   القاسرية اهو القرف ا رطمأ  اإل  اد النا ع عيف التلر  لقرراف الطقرس   

 خمتلفةنارامل  اه  ط مب اضطرا امل عا فيج الفي ،األعاصم، )حرااق الملا امل

ا لررر ذلررك هررو األك ررر  رريوعا االرركو ميكرريف للنرراي فرر  كرر م مرريف اارراالمل       

اذلرك  ر  الرك يف     مزمنةالتلاف  منج   رعج الكيف ف   ل  األحيان طق ر حاالمل 

القلرق  و رل    ا  -الاررمة )اضطراب الكررب مرا  لرر     متلردة تلرضون ألحراث 
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الرريت  ا نا يررةسررلوك االر رران  ترريهر  ررالقراف  ن  الرااسررةاألمررر  امرريف هنررا اهمترر  

 1 تلر  ةا

 األهر حم ا ما ر:-2

الررتملم  ن  حيررث ااال تماعيررة االقتارراد ة األرشررطةاهررو  ق ررر مرريف  ررالظ طلطيررل 

ا نا ي  يهر  شكل كمم عل  الر ل ا اىل لألفراد ف    رزاء عر رره مريف اللراي     

االكتئاب االتفكم ف  االرت اا إىل   خدومما   مب ذلك ضملو  رف يج كممه ط

 احاالمل رف يج سلميج   رو مجيل ا طكون عواقم ا ا يمج.

 ريهر   ن  ميكريف  المرريرة  الار ة لكا فان  ي طيهم متللق  التملم ا نا ي  يهر علر   

 .النف ية الا ة شكل حم مما ر عل  

 الوع :-3

د الررك يف ي  ترريهراا  ررج  عرررد ادااك ملطررر الررتملم ا نررا ي حترر  مرريف قمررل االفرررا   

طت ررمب ملرفررج ا خررا ر فرر  حرراالمل رف رريج  و لررج األمررر م ررل القلررق          ن  ميكرريف

اا رركاظ   رررو مرريف النرريق ااصررف  هرركه اارراالمل  ار ررا اسررتجا امل منطقيررج  ررا   

هناك  ل  الزارامل   ن  حيرث ميف اهاا رف يج لتملم ا نا ي كما ا رمل األحباث

 ال رلمية ماب  وفا عل  األ فراظ مريف االهراا    طرف  اال األااا يةف  الراظ  اار  ة

 للتملم ا نا ي.

 :املهددةثبلثب: ال،ئبت  

 .األ فاظ-1

 .ا  ن -2

 .ا زمنةا اا    األمرا  -3

 .مرض  ال ر ان-4
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 .الن اء ااوامل -5

 .األ خا  الك يف  لارون ميف اعاقامل حركيج-6

 . يمرا  رف يج ا اا ةاأل خا  -7

 .ا نخفنة ااالقتااد ة اال تماعية الةاااأل خا  ذاو -8

ا  ا ران االال ئون اا شردان هرع األك رر عرضرج للخطرر النف ري اذلرك       -9

 1هرا  تملمامل الطقسيط

 (Ecological Grife)زن ا يكولو ي رالـب: اي

الك م ميف األ رخا  الرك يف  لرارون مريف اعررا        ن   صرامل  املة كامد رو

ال  ا  حالمررا ال   ررلون لللررالو  ا نا يررةاللوامررل  جررةرتي اللقليررة الارر ةاضررطرا امل 

 ررر  طملرررم ا نررراخ  اللالقرررة ن  الرااسررة اررران االهتمرررام الالارررق حبرررالت ع اطنررري   

فر    ا تطرفرة  اجلو رة االقرواهر   ا نفارلة  ا نا يرة علر  االحرراث    النف رية  االا ة

ااراد   ا قام األاظ اذ  رطمأ التلرر  لألعاصرم االفينرارامل  ريعرا  االكتئراب     

 ا ل  حاالمل االرت اا الارمةااضطراب ما  لر 

  ميليررة اسررتجا ةاهررو ) -اهررو مررا ا لررق عليررج الللمرراء ب)ااررزن اال كولررو ي 

عل  الرتملمامل   ا رطمةاليت قر طام  اك ر  يوعا م  طفاقع االهاا  الميئيةللخ اار 

  ا نا ية

 :سيمالش،خبنسب: اجل،بع والا حة وتئاقاه ب حبب ت املزارت  

هررو  اللا يررة ا نا يررة االحتمرراي اارررااي االررتملمامل  ا رطمطررةان احررر ا خ رررامل 

 التا ر ااجلفاف

عالقج اهيقج  ر   إىل   طشم الللمية ل  الرااسامل  ن  اللل ما لف  ارتماهي اهو

للمررزااع  ا اوصررا طزا ررر ر ررب   ا ترريررة النف رريةاجلفرراف االتارر ر ااارراالمل 
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هنراك رزعرج لتطروا اضرطرا امل رف ريج  ر رج        ن  حا الماح وناالرت اا  ين ع اذ ال

   ا زااع  الك يف  لملون ف  منا ق طلرض  للتا ر ا شمل ذلك منا ق الرراظ  

 عل  حر سواء اا تقرمة النامية

 اقر ف ر الللماء ذلك مبجموعج ميف األسماب هي :

طلرضررج طرررر  ا ررر وظ ا ررادو للمررزاائ ممررا  لنرر  ذلررك   إىل    ررخدي التارر ر-1

 1عل  سرادها القراةللر ون اعرم 

طزا رر األسرلاا الملركاء فر  منطقرج ا رزاائ مرا  شركل         إىل   ااالرة طخدي هكه -2

 1عبء مادي عليج

التلررر  لرررا امل حرررااه إىل    ررخدي اللرريش فرر  منطقررج طلرراري مرريف التارر ر-3

 اضطرا امل رف يج متلردةإىل   اعل  ميف ا لرظ الطميلي مما  خدي

 :الـق،يم ال حمواثةهب ت،ى  الرديدة ةايةارسبدسب: 

 املرااو  تفاعرل األ رخا   شركل خمتلر  مر         ااررااة  مل  النقر عيف دا رج  

 االسررتجا ةالطقررس اهنرراك  ارررب مرريف  وارررب طملررم ا نرراخ الرركي   ملررج الكرر م ارررج  

حمهرا مريف   إىل   االمل االشفاءإىل   لتملم ا ناخ ميف املوف االقلق االلقلية اللا فية

للفررد اافلراةع اقرر     ا زا يرة  ااالرة لتملم الطقس اطيهمه عل   ا لقرة امل االستجا

 قرااط ع ف   ل  األحيان إىل   طال

 عل  ال لوك: الشر رة اارااة* اهاا 

الكر م مريف    الشر رة اارااةاال لوك  لل  اللقلية الا ةةا اهاا كممه عل  

لي رر   اارررااةلتررد مو ررامل سررر لي اةيرراو االملنررب اط  ا  النرراي حررر يب اال ررواا 

 مرطمطرة احم مرحيرج  اصرج لألفرراد الرك يف لرر  ع خمرا ر صر يج عميقرج          محيرة

كمرا طرزداد ملررالمل      الارمة ز اده ملرالمل القلق ااالكتئاب ااضطراب ما  لر 

 الشر رة  اارااةاالرت اا  الظ الفرامل اليت متتا  
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 ميف طلك االهاا هي:

 اللن : .1

 ااالحنراف  ن مج  اللراارية  اده إىل    رةالشر اارااةحيث طخدي 

 طملم ا زاو: .2

مليون اطااظ عد اساال التواصرل   611قام  احرو الرااسامل  ت ليل اك ر ميف 

االكتئا يررج االررتفكم فرر  االرت رراا ا رررطمأ   اللملررةاال تمرراع   اا رررمل   رراده فرر  

 اارااة ز اده دا ج 

 ا لرفة: .3

 .اإلدااكية  ميف الوهاا  طنل اارااةاستنتج  الرااسامل  ان 

 االاق: .4

اطفراقع الارلو امل    الر و رة ف    اده االاق اطفاقمج م    اده  اارااةط  ع   اده 

 1للفرد ا وا  ةاقراامل  التنف ية

 :الـق،يم ال حمواثةهب ت،ى  الرديدة البودةسبلـب: 

و ما اه اللقلية الا ةةا طيهم عل   الشر رة الدادةدا امل  ن   ه رمل األحباث

االكتئاب ا ومسي اهو روئ ميف االكتئاب  ا    م   االضطراب اللا ف  ا ومس 

 : رطمأ عاده حبراث طملم ف  الفاوظ اهو  خدي إىل

 .الشلوا  االكتئاب  وظ اليوم-1

 .اليوميةفقران االهتمام  األرشطة -2

 . الطاقةاملموظ ااخنفا  -3

 .موا ج مشاكل م  النوم-4

 .الش يةطملم منأ -5
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 .الالو ج ف  الركيز-6

االرت رراا اهررو اسرروء    إىل   الشررلوا  اليرريي ااإلحمررا  ممررا  رررف  الشررخ       -7

 .مرحلج

 وتئاقاهب عـد ت ا ناحبر : املشبخيمثبنشب: الاغ ات 

عيف  ا تاحةاليت قام   ا عموعج ميف الماح   عل  حتليل الميارامل  الرااسةاهمت  

عرام  إىل   1979ميف عام  الفرةظ اللاي ف  دالج حو 61ب  ا  جلةحوادث االرت اا 

طز رر مريف    الر و ة ن  حيث  ه رمل اللا ية الا ةاذلك افق منشوا منقمج  2116

ال رريرامل هررع األك ررر طرريهر     ن  الرااسررةاحمررج االر رران فرر  االرت رراا اكشررف      

هررع  24إىل   12عرريف الر رراظ اان األ ررخا  الررك يف طرررااح  عمررااهع مرريف    الر و ررة

 1 ا نا يةميف طيهم التملمامل  األك ر طنراا

فر  االرت راا ال طريطي اقيرا فروا قررام ا و رج         الرحمةكما ا اامل األحباث  ان 

الكرريف االر رران  ترريهر  لررر اللرريش  الةررا لفررره  اصررج عنرررما طتكرررا          ااررااة

 الرااسةألك ر ميف مره  الظ فره  منيج قامه اطخكر  االر و ة ااااةا و امل 

و طملرم  يئري    الن  النف رية  الار ة مبلرزظ عريف    ا نا يةالتملمامل ارج ال ميكيف  لل 

  . خهر ف  رفس االر ان

ــ ث  الــــاغ ات   الـ ،يــــمعبســـــب: اقطــــوات   ال ــــحمت،ــــى  املشبخيــــملاه،يــــف عــ

 :الش،سيم

 :لبلدولم و  خطوات خبا  

التخفير  مريف اال مراا االرسرراال اا قراالمل الريت طز رر مرريف حررة القلرق الرريت          -1

  .ا ختلفة الميئيةاث طرطمأ  الكوا

ا ناخ  رتملم اهركا  رخهر علر  حياطنرا       ن  إ ااظ اسالج ااض ج اه  ضرااة  -2

 . كون الشرح االتوضي  ميف قمل   امل دااسج امتخااج ن   ر طج
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طوفم االستشاا   النف ي  ف  مجي  األماكيف م رل ا ررااي ااجلاملرامل     -3

 .ا ختلفةا  امل اللمل 

   سرررماب الرررتملم ا نرررا ي اكيفيرررج محا رررج  طررروفم دااامل ط قيفيرررج لتوضررري  -4

 .كوكب األا 

 ا  اض  عقو امل اادعج لكل ميف  ت مب فر  طلروث ا نراخ سرواء كران فررد       -5

 1مخس ج 

 ثبنيب: خطوات خبا  لبألفةاد:

القارروو من ررا فرر  ال رراعامل   لالسررتفادةالتلررر  أل ررلة الشررمس   ضرررااة -1

 .ف  الاماح ا مكرة

 .دقيقج 31ال طقل عيف   وميا ف  مره الر اضةال ر ميف ممااسج  -2

 .االفاك ةطملم النقام الملكااي اهو االك اا ميف املنرااامل  -3

 و خ ا: رؤياى كببحث :

طملررم ا نرراخ لرريس عرررد مف رروم علمرري عرررد اامنررا هررو      ن  اررب التيكيررر علرر  

اهررو مررا اآلن  حررم ا لرررف   ررا حترر  االنف ررية اللا فيررةمارررا الكرر م مرريف االالم 

الكرردو عنررر إارراد   األهميررةعليررج ليي ررك حيررك مرريف     تو ررب علينررا القرراء النرروء  

 .االوظ
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 ملاذا نكتب كتا  

 ؟؟«ن حىئعلم نفس الكون ككا»

 

حنــج نكاــص ألنــ  ولـــد آ ع الســش  وتشــدنب ن ــبح حنــج قــدنبء         

ســاكون كابشــب وت،ونشــب وحرــبرعشب شــبهدة ت،يشــب وت،ــى   بامل ــةي 

 رقيشب.

ت،م ن،س الكون »تج  ا نج نوت ب فةيًدلذا نسـد وحنج نقدم كابًل

وامل ــ  املرــرتك لــ   ايا يــم الـئاقــمنوضــح فيــ   ب«ج حــىئككــب

 ال،طةيــمويرــ   ىل القــيم وال،رــبئع   بالكونيــم والطبيـــماإلنســبن 

ــم     ماملرــــرتك ــبن والطبيـــ ــى اإلنســ ــبلق الـظــــيم فــ ــب اقــ ــى لثهــ الاــ

 والاى يسةت الاـبير والاشبرم ليشه ب. بالكونيم

ج ئت،ـم ن،ـس الكـون ككـب    »رـ   ىل  ه يـم   و لد فى هذا املقبم  ن ن

والاــى هــى نـةكــم    ةبفــى نـةكــم الــاغ ات املشبخيــم ايــبد    «حــى

 .و ود ل،برة ولكوكبشب األم

نـج   «ج حـى ئت،ـم ن،ـس الكـون ككـب    »وذلك نج خـئال نرـة ثقبفـم    

هم فى خ،ـق   يـبل  ديـد     عس مبخئال نشبهت ولةانت دولي  ا ببري

وهـى عـدرك  ن كـع     بخـئاق وناــبير نـهـب حبـص و     الطبيـمحترتم 

 حي  عب قدر  اك اب. الطبيـمنكونبت 

 «د. تبام خرــب »
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