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العربیة �لم	� الثاين العدد هذا النفسیندرج �ريلعمل�أ هذه وضعته ا%ي التو&ه ٕاطار ةيف
حماوالت، ٔ.يلنفسها يف 6عملإالسهام النفس 7مل وتخصص كوظیفة، ٔ.ي و;:رس9یخ تطبیقئ.اكدميي

ٕاىل مبJسعى اجلوانب بعض جرى الرتكزي يف هذا العدد 7ىل %T. العريبإالQسانشالك MهLم
النفسعملال 7مل يف ٔ.مهییة ٕاىل أ�هتا، `لنظر اeمتع. سايسودورها :منیة لنفس7مل اوميثليف

إالطار فhهالتطبیقي jس9تعمل الس9ا%ي إالQسان. لیكولوجhةاملعارف حhاة اكنتحسني وٕاذا
السویة وrري السویة النفس9یة الظواهر يف ٕاىلفٕانهالفهم، الوصف و ٕاىلuريمالبحث ٔ.یضا هيدف

لت تصحیحها. عدیلالتد�ل ٔ.و ٕاىلها العلمي النفس 7مل النفس9یة، Jسعى الظواهر حفص ٕاىل فٕاضافة
إالQسانیة. ومن احلیاة مhادuن خمتلف يف يفالتد�ل والتطبیقات البحث بني وثیقة فاالرتباطات مث

أ�حباث مشاریع تضمنت ٕاذا ٕاال أ�مر هذا یتحقق النفس، وال ٕاىلالس9یكولوجhة7مل ٕاشارات
لنتاجئها.  التطبیقhة تو إالماكنیات أ�خرىبنيقد اeمتعات جتارب تطمن النفسورٔ.ن uرتبط7مل

وا��اءب البحث بني جيمع س9یكولو� ٔ.نفمن مث و .لتطبیقتقلید ی��غي العريب العامل يف النفس عمل
تضمني ٕاىل س9ینحو Tذ دون الس9یكولو�، ومن البحث مhادuن لك يف ظل 7مل یالتطبیقات

العريب العربیة.�ودقارصا و7اجزا عن Mخنراط يف النفس الب�ان يف البحثالتمنیة مفحرك
��أ التطبیق، فهذه ٕاماكنیات هو الس9یكولوجhةحتفزاليت رية يه الس9یكولو� وغیاب. أ�حباث

اس9تعامل الس9یكولوجhةٕاماكنیة ا¦راسات النفسنتاجئ 7مل عقم ٕاىل ، © عن واقعهوانفصاتؤدي
العلميف. التدرجييومضوره النفس ٔ.نعمل الوظیفhةMدرسیجيب اش9تغالاليت تطال خالالت

7ىل. و 7ال�االفرد وامجلا7ات، مث حياول  ٔ.ننفس العمل فذTبناء ٕاىلی��غي ز°دة در&ة Jسعى
ال یع³شفرد:كhف ا%ي الوسط يف حتصل اليت التغريات ٕاىلفhه.مع نظر´ النفسدوروٕاذا 7مل

ٔ.نه أ�خرى، جند اeتعات اليف اخنرطيف ٔ.وٕاك،تمنیةمشاریع الرتبویة أ�نظمة القطا7ات صالح
وسطو ...إالنتاجhة عن النفس 7مل الس9یكولوجhة:راجعا یرتتب عهنMجLعيهعز· .ا¦راسات

فعالیة النفس7وتتعلق ا%هنیة`جتاهه مل Mضطرا`ت و7الج الوظیفhة املشالك ¹ل ، و7ىل  ٕاىل
 Tوسطهیقود عكس ذ عن النفس 7مل وMجLعيانفصال ا�ٔاكدميي دوره و:راجع احنساره . ٕاىل
یتحول العريبوليك النفس مؤ7مل منٕاىل یت¼لص ٔ.ن جيب فا�7 ویعززالرتددسسة التطبیقي

الس9یكولوجhة املعارف ماكنه.اس9تعامالت uراوح س9یظل Tذ دون 7مل، ٕاذومن حhویة :رتبط
دراساته، وٕالیه¹`نفاالنفس موضو7ات Jس9تقي جممتعه، مفنه مشالك 7ىل فعالیةه خيترب ليك uرجع

املعبنمتاليت أ�دوات ٕاىل اس�Áادا .اeمعةطیاتاءها
ا هذا اس9تحرض تضمنوقد التطبیقhة، ٕاذ QMشغاالت هذه النفستناولتدراساتلعدد 7مل

يف، و املريض �لطفل والثقافhة MجLعیة دراك العدا· العصابیة7القة الش9یخو�ة، واجلوانب ٕ̀
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الضغطالتنظميیة، من یعانون ا��ن أ�ش�اص �ى املعلومات ومعاجلة الرمس ا�ي النفيسوحتلیل
لك4ايباتمراجعاش1متلتو .یيل الرضوض ملخصني :ىل :مل ؛مرعي سالمة یو?سا�كتورالك4ب

Iلجمیع إالجيايب واملدرس1یةوالنفس الرNضیة واملردودیة التفسريیة  Mode Explicatif etالصیغة

Résultat Sportif et Scolaire…
.التحر�ررئSس


