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 افتتاحية العدد

ذ مل يعد هناك يثأ صبح عمل النفس العلمي فاعال رئيس يا يف تقدم اجملمتعات احلد ة، اإ

ىل أ ن تسهم يف  ميدان ل يتدخل فيه عامل النفس. وهتدف اجملةل العربية لعمل النفس اإ

وضع حدود بني عمل النفس العلمي وبعض املامرسات الس يكولوجية غري العلمية اليت 

عمل النفس يف حل املشالك  تدخلحتول دون ترس يخ تقليد س يكولويج علمي. و 

نسان، يشرتط تعميق البحث يف السريورات اذلهنية  والصعوابت اليت تعرتض الإ

اول مشالك معلية، اس تطاع الفاعلون الآخرون والسلوك. ولكام اكنت ال حباث تتن

ماكنية  اس تغاللها. وقد اعرتضت عمل النفس يف العامل العريب مشلكة تطبيقية نتاجئه، واإ

ىل أ دوات قابةل لالس تعامل. فعامل النفس ل يكتفي فقط  أ ن تتحول املعطيات العلمية اإ

طبيق نتاجئ بفحص ودراسة الظواهر اذلهنية والسلوكية، بل يس تكشف صيغيات ت 

 ال حباث من أ جل حتسني ال داءات يف قطاعات اجامتعية واقتصادية خمتلفة.

ىل الإسهام يف النرش الس يكولويج والتعريف أ يضا وتسعى اجملةل العربية لعمل النفس  اإ

ىل تقوية التفاعل بني الباحثني يف هذا احلقل  ضافة اإ ابلبحث الس يكولويج العريب، اإ

ىل أ ن يه العلمي. و تعكس درجة تفاعل عمل النفس مع التحولت اليت حتدث تطمح اإ

ذ أ ن عمل النفس ينبغي أ ن يقرتب أ كرث من من املشالك العملية اليت  يف العامل العريب؛ اإ

تعيق التمنية يف البدلان العربية اكلتعلمي والصحة النفس ية ... ومن مث فعمل النفس ينبغي 

ىل تناول الصيغ اليت ميكن أ ن ي  ساعد هبا البحث الس يكولويج يف تمنية أ ن يتجه أ كرث اإ

 اجملمتعات العربية.

التكوين والبحث والتطبيق  ويرتبط تطور عمل النفس بأ ربع حلقات أ ساس ية، يه

ذا استند اإىل هذه املكوانت ال ساس ية.  ،والنرش ل اإ ولن يمتكن من الهنوض بوظائفه اإ

ةل؛ وهذا يفرس ويشكو عمل النفس يف العامل العريب من تفكك حلقات هذه السلس

ذ أ ن البحث الس يكولويج ل توهجه أ هداف تطبيقية  التعرث الوظيفي لعمل النفس، اإ

واحضة. ومن مث ينبغي أ ن تتظافر هجود العاملني يف حقل عمل النفس ليك تتحقق الثورة 

ل  الس يكولوجية يف العامل العريب، ويرتخس عمل النفس كعمل وكوظيفة. ولن يتحقق هذا اإ

 ات والتفاعل بني الباحثني يف عمل النفس.بتبادل اخلرب 
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ذ جرى ةوالتجريبي ةويتضمن هذا العدد مجموعة من ادلراسات الس يكولوجية النظري ؛ اإ

حتليل التحولت اليت عرفها عمل النفس يف املغرب واجلدل خبصوص برامج ومناجه 

التكوين والبحث، ورضورة رمس هوية ابس متولوجية واحضة لهذا العمل. وتناولت 

متثاّلت الاجامتعية وتأ ثريها عىل وال  أ سلوب العزو يف امليدان الراييض،دراسات أ خرى 

بداعية، والتفكري طات بني تقدير اذلات والكتابة الإ والارتبا السلوك واملواقف،

ال خاليق دلى السجناء، ويف مراجعات الكتب جرى تناول أ حد املوضوعات اليت تثري 

لكيفية اليت ميكن أ ن اب يتعلق ال مرمس توايته املبكرة، و اهامتم الباحثني يف التعمل يف 

 يصبح هبا التعمل مرئيا وملموسا ...

 .رئيس التحرير

 .2و أ محد الزاهري 1الغايل أ حرشاو                         الس يكولوجيا يف عهد املعرفية

 ملخص

ذاهتا وأ خذ موقعها  ال كيد أ ن الس يكولوجيا كعمل حديث العهد يف املغرب، ل تزال حتاول فرض

داخل اجملمتع. فرمغ أ ن تدريسها انطلق يف الس بعينات من القرن املايض، اإل أ ن مأ سس ته ايف 

ذا اكن هذا التحول قد 6112اجلامعة كتخصص علمي قامئ اذلات مل تتحقق اإل يف حدود س نة  . واإ

ىل ضوء الرهاانت شلك مكس با هاما لتطور هذا العمل، مفن الطبيعي أ ن تثري وضعيته اجلديدة، ع

العلمية واملهنية املطروحة عليه، نقاشات مس تفيضة يف صفوف العاملني فيه، وابخلصوص عىل 

صعيد براجمه ومناهجه يف التكوين والبحث والتطبيق. ويسود الاعتقاد بأ ن الاهامتم جبوانبه 

علمي اذلي يبدو البيداغوجية والقانونية واملؤسساتية جيب أ ن يواكبه اهامتم أآخر يُعىن بوضعه ال

براز مقوماته  هشا، ويس تدعي عىل املس توى الإبس متولويج حتديد هويته ومرشوعيته من خالل اإ

 النظرية واملهنجية احلالية.

 ؛ املعرفية؛ الانفعال.غم املعريفاملغرب؛ الربادي يف : عمل النفسيةفتاح اللكامت امل 

Abstract 

Psychology is a young discipline in Morocco, it’s trying to consolidate its 

position in society. Although, its teaching began in the 1970s, its 

institutionalization as an independent scientific discipline did not occur 

until around 2003. Even if this change represents an important 

                                                 
 .، املغربفاسجامعة س يدي محمد بن عبد هللا، شعبة عمل النفس، لكية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر املهراز،  1
 .، املغربفاس جامعة س يدي محمد بن عبد هللا،لعلوم الإنسانية، ظهر املهراز،شعبة عمل النفس، لكية الآداب وا 2
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achievement for the development of this discipline, it is normal that this 

new situation raise a big debate among all those who are interested in 

psychology in Morocco, and especially about its programs and methods 

of formation, research and application. Consequently, we believe that 

our interest in its pedagogical, legal and institutional aspects should be 

consolidated by another interest that focuses on its fragile scientific 

situation, which requires at the epistemological level, the determination 

of its identity and its legitimacy by highlighting its current theoretical 

and methodological bases. 

Keywords: Psychology in Morocco; Cognitive paradigm; Cognition; 

Emotion. 

أ سلوب العزو دلى الرايضيني املتفوقني واملتفوقات يف بعض ال لعاب امجلاعية والفردية 

 .يف دوةل الكويت: دراسة مقارنة

 .5و هدى سعود الهندال 4، عامد عبد الرحمي الزغول3عواطف صاحل الهران

 ملخص

الوطنية دلى لعيب املنتخبات  ةهدفت ادلراسة اإىل التعرف عىل أ سلوب العزو بأ بعاده الثالث

الكويتية الفردية وامجلاعية من اذلكور والإانث، كذكل التعرف عىل الفروق يف أ سلوب العزو دلى 

ت ادلراسة املهنج لعيب املنتخبات الكويتية اليت تعزى للنوع الاجامتعي ونوع اللعبة. اس تخدم

 ،(لعبة أ نىث 72 لعبًا ذكرا و 72) ( لعبًا ولعبة172ومشلت عينة عددها ) ،الوصفي املقارن

( لعبًا ولعبة يف ال لعاب 71( لعبًا ولعبة يف ال لعاب امجلاعية و)11حيث اكن من بيهنم )

الفردية. مت اختيار الالعبني والالعبات ابلطريقة القصدية، ومت تطبيق مقياس أ سلوب العزو 

عداد الباحثة للتحقق من حصة فرضيات ادلراسة أ ن أ سلوب العزو  وأ ظهرت النتاجئ .للرايضيني من اإ

دلى املنتخبات الرايضية الكويتية اكن داخليا يف البعد ال ول، ويف البعد الثاين حيث عزا أ فراد 

أ س باب  اأ ما يف البعد الثالث فقد عزو ،العينية سلوكهم اإىل عوامل داخلية يس تطيعون التحمك هبا

اإحصائيا يف أ سلوب العزو وأ شارت النتاجئ اإىل عدم وجود فروق داةل  .سلوكهم اإىل عوامل اثبتة

                                                 
 جامعة اخلليج العريب، البحرين.لكية ادلراسات العليا،  3
 جامعة اخلليج العريب، البحرين.لكية ادلراسات العليا،  4
 جامعة اخلليج العريب، البحرين.لكية ادلراسات العليا،  5



6112، صيف 1اجملةل العربية لعمل النفس، العد   

 

 8 ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Issue 1, summer 2016 

 

مما يشري ذكل اإىل أ مهية نوع أ سلوب  ،دلى الالعبني والالعبات تبعا للنوع الاجامتعي ونوع اللعبة

 العزو ك حد عوامل التفوق الراييض.

ال لعاب  ؛ال لعاب الفردية ؛الاحتادات الكويتية ؛التفوق الراييض ؛: أ سلوب العزوةيفتاح مل اللكامت ا

 امجلاعية.

Abstract 

This study aimed at identifying the attribution style and its three 

dimensions in national Kuwaiti individual and team players from both 

sex. So, we explored the differences in attribution style of the National 

Kuwaiti team and individual athletes due to gender and type of sport. A 

descriptive comparative method was used. The participants were 146 

players (73 males and 73 females), between them 98 team sport players 

and 48 individual sport players. All players, from both sex, were 

intentionally recruited. Athletic Attribution Style scale developed by the 

researcher was administered in order to test the research hypotheses. 

The results indicated that the attribution style for the National Kuwaiti 

athletes was internal in the first and the second dimensions because the 

subjects attribute their behavior to controllable factors, but they attribute 

their behavior in the third dimension to stable factors. Findings showed 

that there were no statistically significant differences in the attribution 

style within individual and team, male and female athletes depending of 

gender and type of sport, which indicates the importance of the 

attribution style as a predictive factor for sport superiority. 

Keywords: Attribution style; Sport superiority; Kuwaiti associations; 

Individual sports; Team sports. 

 وفهم أ ليات الهُِويّة مقاربة دلراسة السلوك واملواقف والاجتاهات : متثاّلت الاجامتعيةال 

 .6كوثر السوييس

 صملخ

                                                 
 .تونسجامعة تونس، ، حوار احلضارات وال داين املقارنةيف  البحوث وادلراساتمركز  6
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لك نظرايت عمل النفس يل عن يف الوقت احلا نظرية المتثالت الاجامتعية، الفرنس ية ال صل، متزيت 

 ةاملعرفي مظاهره يف اصةخبو  ،السلوك الإنساين مس توايتالاجامتعي لنجاعهتا يف فهم لك 

ميكن أ ن تكون أ داة  . ذلكل، فهييابلوعي امجلعي وأ يضا ابلنظر اإىل ارتباطها الوثيق ،ةوالوجداني

، وخباصة العامل العريب الإساليم انجعة دلراسة العديد من القضااي املعقدة اليت تعاين مهنا جممتعاتنا يف

ىل التعريب اإ هذه النظرية حتتاج  غري أ ن .تفامي يتعلق ابملواقف والاجتاهات والرصاعات بني امجلاعا

النظرية  هذه تقدمي اإىل يف هذا املقال سعىن  لهذا، والتعريف حىت تكون يف متناول الباحث العريب.

نظرية المتثالت  سنس تعرض سريورة نشأ ةكام االمتثالت الاجامتعيةا، وفهويم االمتثالتا بدءا مب 

قهتا عال، و جمالت اس تعاملها، و ع اليت تتناولهااملواضيسنتحدث عن مؤسس هيا و و الاجامتعية، 

 .بسريورات ودينامية الهوية

ادلينامية  ؛ املواقف؛ الرصاعات بني امجلاعات؛املعتقدات المتثالت الاجامتعية؛ :يةفتاح اللكامت امل 

 الهوايتية.

Abstract 

The French theory of social representations stands out from all other 

theories of social psychology, first of all for its efficiency and brevity in 

the analysis and explanation of all levels of human behaviors, in 

particular its cognitive and emotional aspects, and also for its close 

connection to the collective unconscious. So, it can be used efficiently to 

study complex phenomena that afflict our Arab-Muslim societies, 

especially with regard to attitudes, beliefs and inter-group conflicts. But 

it seems important to translate this theory and make it known to Arab 

researchers. In this article, we expose this theory, beginning with a 

definition of the two basic concepts "representations" and "social 

representations", then we explain how this theory was born, who 

founded it, what are its objects of study and its applications and how it 

relates to processes and dynamics of identity. 

Keywords: Social representations; Beliefs; Attitudes; Inter-group conflicts; 

Identity dynamics. 

العالقة بني تقدير اذلات والكتابة الإبداعية دلى الطلبة املبدعني كتابيا يف املرحةل الثانوية 

 .بدوةل الكويت
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 .9و محمد مجل الليل 8، هدى سعود الهندال7ةمرمي محمد بوصلح
 ملخص

 العالقة بني تقدير اذلات والكتابة الإبداعية يف املرحةل الثانوية بدوةلهدفت ادلراسة اإىل معرفة 

، ومس توى تقدير اذلات دلى املبدعني كتابيا، والفروق يف مس توى تقدير اذلات والكتابة الكويت

بداعية للك من اذلكور والإانث، ومت اس   مشلت عينة ادلراسة و تخدام املهنج الوصفي الارتباطي. الإ

 رش التابعة( طالبا وطالبة من املرحةل الثانوية جبميع صفوفها العارش واحلادي عرش والثاين ع 622)

مت اختيار الطلبة املبدعني كتابيا عن طريق اس تخدام مقياس وقد  لوزارة الرتبية يف دوةل الكويت.

بداعية، فبلغ عددمه ) ومت اس تخدام قامئة ترش يح  ،(من الإانث 71من اذلكور و 62( )22الكتابة الإ

قدير اذلات اخلالية من أ ثر الثقافة  للطلبة املبدعني كتابيا، ومقياس الكتابة الإبداعية وقامئة تمنياملعل

مهنم ابختالف  ك دوات لكشف العالقة بني الكتابة الإبداعية وتقدير اذلات، ومعرفة مس توى لك

داةل اإحصائيا بني  عالقة ارتباطية موجبة وعالية القوةأ كدت النتاجئ وجود وقد  النوع الاجامتعي.

بداعية وتقدير اذلات، وأ شارت النتاجئ  اإىل أ ن املبدعني كتابيا يمتتعون بتقدير ذات مرتفع الكتابة الإ

بشلك عام، كام دلت النتاجئ عىل عدم وجود فروق ذات دلةل اإحصائية يف مس توى تقدير اذلات 

بداعية يعزى ملتغري النوع الاجامتعي.  والكتابة الإ

 .دوةل الكويت ؛املرحةل الثانوية ؛تقدير اذلات ؛الكتابة الإبداعية ؛الإبداع: يةفتاح مل اللكامت ا

Abstract 

This study aimed at exploring the relationship between self-esteem and 

creative writing in Kuwaiti high schools, and the level of self-esteem 

among writing innovators, and the differences in the level of self-esteem 

and creative writing between males and females. We used a descriptive 

correlational approach in this study. The sample was composed of 66 

students (26 males and 40 females) from high schools in all of the stages 

of the Ministry of Education in the State of Kuwait. A list of teachers 

nominate students for creative writing, creative writing scale and a 

Culture free Self-Esteem inventory were used to uncover the relationship 

between creative writing and self-esteem and to detect the effect of 

gender on them. The results demonstrated a positive correlation between 

                                                 
 جامعة اخلليج العريب، البحرين.لكية ادلراسات العليا،  7
 جامعة اخلليج العريب، البحرين.لكية ادلراسات العليا،  8
 جامعة اخلليج العريب، البحرين.لكية ادلراسات العليا،  9
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creative writing and self-esteem. We found also that gender doesn’t 

affect the relationship between self-esteem and creative writing. 

Keywords: Creativity; Creative writing; Self-esteem; High school; The 

state of Kuwait. 

 .مس توى التفكري ال خاليق دلى عيّنة من نزلء السجن املركزي يف دوةل الكويت

 .11و عامثن اخلرض 10جفر الهلبان

 ملخص

هدفت هذه ادلراسة ملعرفة مس توى التفكري ال خاليق دلى عيّنة من نزلء السجن املركزي اذلكور 

بأ حاكم قضائية  كوم علهيميف دوةل الكويت، وقد تكّونت عيّنة ادلراسة من مجموعتني، مجموعة احمل

 املوظفني من خمتلف وزرات ادلوةل ضابطة اش متلت عىل عدد منفردًا، ومجموعة  11وعددمه 

 الفتاح، لراشدين )عبدى افردًا. وقد اس تخدم الباحثان مقياس التفكري ال خاليق دل 11وعددمه 

 أ ن معظم احملكوم علهيم تبنيحيث يف توزيع العيّنة، النتاجئ وجود فروق جوهرية  . وأ ظهرت(6111

يف حني اكن  %22فردًا بنس بة  61(، وبلغ عددمه )املسايرة الاجامتعية اكنوا يف املس توى الثالث

فردًا، بنس بة  15حيث بلغ عددمه  ،اجملموعة الضابطة من نفس اجملموعة أ قل بشلك دال أ فراد عدد

وحظ أ ن معظم ال فراد فيه اكنوا من الالزتام ابلقانون( فقد ل) ، أ ما ابلنس بة للمس توى الرابع17%

، بيامن بلغ عدد احملكوم علهيم يف نفس %11فردًا، بنس بة  71اجملموعة الضابطة حيث بلغ عددمه 

فقد اكن عدد أ فراده )العقد الاجامتعي(  ، أ ما املس توى اخلامس%27فرداً، بنس بة  57املس توى 

يف  ةتالفات جوهريجيد الباحثان اخ يف حني مل ، متساوين من حيث العدد ابلنس بة للمجموعتني

توزيع عيّنة احملكوم علهيم بأ حاكم قضائية حسب نوع اجلرمية يف لك مس توايت التفكري ال خاليق 

 اخملتلفة.

 .نزلء السجن ؛اجلرمية ؛: التفكري ال خاليقيةفتاح ت امل لكامال

Abstract 

The goal of this study was to evaluate the level of moral thinking among 

a sample of the central prison male inmates in the state of Kuwait. The 

study sample consisted of two groups, the first group consisted of 88 

inmates, while the control group included 88 functionaries from various 

ministries. The researchers used the Adult moral thinking scale (Abdul 

                                                 
 ، جامعة الكويت.العلوم الاجامتعية، لكية عمل النفسقسم  10
 جامعة الكويت. ،العلوم الاجامتعيةلكية  ،عمل النفسقسم  11
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Fattah, 2000). The results indicated that there were high differences in 

the distribution of the sample, it appears that the majority of the inmates 

were in the third level (social conformity) their number was 29 which 

represents 33% of them, while the number of the participants from the 

control group was less, it was limited to 15 participants (17%). 

Concerning the fourth level (respect of law) it was observed that the 

majority of their members were from the control group (71 participants 

which represents 80% of them) while the number of the inmates was 57 

(64%). In the fifth level (social contract), the members were equal in 

both groups. We also found that there were no differences between the 

inmates in the moral thinking related to the type of crime. 

Keywords: Moral thinking; Crime; inmates. 

 كتب مراجعات
 

 .12حىت يصبح التعمل مرئيا وملموسا

 .13عرض مراجعة: الغايل أ حرشاو

 ملخص

وقد بسطنا يف هذه  حمتوايته.غىن تمكن أ مهية هذا الكتاب يف جدة موضوعه وخصوبة أ حباثه و 

ومة التعلمي ومنظومة التمنية ولك ما يرتبط ظملركزية القامئة عىل مركزية العالقة بني منفكرته االورقة 

هبا من أ ساليب تعلميية /تعلمية وممارسات بيداغوجية ووسائط تدريس ية ومبادئ املشاركة واحلوار 

 ناحجةعىل مجموعة من املشاريع والتجارب الرتبوية ال  . واعمتدان يف ذكلوادلميقراطية وقبول الآخر

بكر للمعارف عند ال طفال والاكتساب امل ا ةاملرئي امتالتعلا واملنتجة وابخلصوص يف ميادين

 الصغار.

 .: الرتبية املبكرة؛ املرجعية النفسرتبوية؛ الكفاءة؛ ال داء؛ التعمل املريئيةفتاح اللكامت امل 

Abstarct 
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The importance of this book consists in the novelty of its object, the 

fertility of its themes and the richness of its content. We presented in 

this paper its essential idea based on the centrality of the relationship 

between education and development and all associated methods of 

teaching / learning and pedagogical practices and principles of 

participation, dialogue, democracy and acceptance of the Another. This 

work grounded in a series of successful projects and effective and 

productive educational experiences in the areas of perceptual learning 

and early learning in young children. 

Keywords: Early education; Psycho-educational reference; Skill; 

Performance; Perceptual learning. 


