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 افتتاحية العدد 

يأ يت صدور العدد الرابع للمجةل العربية لعمل النفس، يف خضم اس مترار ما يشهده العامل العريب منذ  

نسان واجلغرافيا والتارخي. وقد فرض هذا  من خراب منظم ومنتظم طال لك يشء؛ ال   ربيعهبداية 

ال مر أ ن خنصص افتتاحية هذا العدد مليول العنف والعدوان اليت طبعت الربيع العريب، وجعلت  

ذ فتكت حروب أ هلية طاحنة   تلو ال خر.  دال نسان العريب الواح فيه أ مال  تساقطت منه خريفا  ا 

ىل مبجموعة من البدلان العربية،  الشك عىل   من غطاء  ل اانسدو  جامتعي نس يجها لا  متزقأ دت ا 

كام   ،ابت العنف طريقة التواصل الوحيدة بني مكوانت اجملمتعات العربيةفقد . اومس تقبله احارضه

. ومن هنا تظهر أ مهية عمل النفس يف  وثقافاهتا أ دركت جفأ ة اختالف وتنوع أ عراقها ومذاههبا الو أ هن

ىل غياب التحولت اذلهنيةدراسة  احلوار يف حل املشالك اليت تواجه  و  العقل  اليت قادت ا 

طالقأ و جممتعاتنا، سواء تعلق ال مر ابلنتقال ادلميوقراطي،  فادلراسات الس يكولوجية . .. احلرايت ا 

ذ متكن من اس تكشاف التغريات اليت جتري يف اجملمتع، ومن مث وقائية ،تكون أ حياان توقعية قد  و ؛ ا 

التحليل الس يكولويج أ داة أ ساس ية لفهم  ىأ ض ابلتايل و. تقي من لاحنرافات اليت قد هتدد وحدته 

  تطور حتول و سريورة  رافق التفكيك الس يكولويج للظواهر اليت تفما جيري يف العامل العريب. 

ىل فهم أ فضل لالحنرافات اليت اجملمتعات العربية،  حصلت يف احلراكت لاحتجاجية، س يفيض ا 

التحليل كام أ ن . قمي العيش املشرتك اهنيارج عنه نت ، حنو التغيري العنيف اواض  ميال ودلتو 

 . دوافعها وأ س باهبا   ميكن أ ن يسرب لل حداث اليت شهدها الربيع العريب الس يكولويج

  أ عراض العنف  هو اذلي جفر ، الس يايس الهادئ رغبة الشعوب العربية يف التغيري مقع ورمبا اكن 

ىل كو هذه  حالمأ   اليت حولت والسلوك الرببري للقتل  رسايليةابيس مرعبة وسيناريوهات الشعوب ا 

، ادلينية والعرقيةو الطائفية  الس ياس ية أ يقظت لاختالفات اتلانقسامكام أ ن . روبوالهتجري واله

نزيف العنف ل ميكن وقفه ا ل  و ودلت حشنات غري مس بوقة من العنف والعدوان والتدمري. و 

ات  تيجيات حل الرصاع وفك لاصطفافواسرتايف ال زمات لاجامتعية بتعديل أ مناط التفكري 

أ ن   تعيهذه القوى جيب أ ن فداخل العامل العريب. بني قوى التغيري والقوى احملافظة  ال يديولوجية

ىل تغيري هادئ وعقالين ىل ،اجملمتعات العربية تطمح ا   .  ثورة بيضاء ل يلطخها لون ادلموا 

ىل وصف س يكولويج، يضعه تيولوجيا العنف والكراهية  ما يشهده العامل العريب حيتاج ا  يده عىل ا 

أ حد ال س باب  هناك اعتقاد بأ ن . و يف الس نوات ال خرية اليت طبعت سلوك ال نسان العريب

ىل  ، ةالس ياس ية والتمنوية والثقافي  الرئيس يّة ملا حصل يتحدد أ ساسا يف ترامك ال حباطات  مما أ دى ا 

  أ حياان  حباث الس يكولوجية قد تستبقال  لك ما وجده أ مامه. و اندفاع خمزون ال حباط اذلي جرف 

.  توفري أ دوات مناس بة للتعامل معها  بل بغرض  ،ة، ليس بنية توجهيها واحتواءهاقادمالتغريات ال

ىل صوت اجملمتع، وجتاهل ال واحلراكت اخلفية يف ثنااي  يف البنيات لاجامتعية صدوعفعدم ال نصات ا 

هامل  اجملمتع، ولاختيارات لاقتصادية   املواظبة عىل ال خطاءللنخب الس ياس ية. و  خطرياميثل ا 
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نزف اجلسد العريب كثريا   فقد .اليت ودلت ما نعيش تداعياته ال نيه  والس ياس ية غري املناس بة

ذا التأ مت ي لن  العريب  والتئام جروح اجلسد  ؛ ل خريينخالل العقدين ا ل ا  اذلهن   ندوب كمتل ا 

 . العربيني واذلات

سهام اجملةل العو طار ا  جوانب خمتلفة من الظواهر   تسليط الضوء عىل يف ربية لعمل النفسيف ا 

وتناولت بعض   .وال حباث  مجموعة من ادلراساتتضمن هذا العدد فقد النفس ية يف العامل العريب، 

؛ وأ مهية وحمتوى وتأ ثري احلاكايت التونس ية يف التنش ئة لاجامتعية؛ الرتبية الوادليةأ مهية ادلراسات 

شعور الش باب ابخملاطر  أ حباث أ خرى  ت ة يف حتسني أ داء املوارد البرشية. وحفصالتكوين واملرافق

ومعدلت السعادة وعالقهتا ابحلياة الطيبة والتدين. واحتوى هذا   ،ال منية يف اجملمتعات املعارصة

لاحرتاق النفيس دلى العاملني يف الصحة النفس ية، ولارتباطات  عىل دراسات عن أ يضا العدد 

بية لالس مترار  املربرات الس ب و . ابتية واجلرمية، والبحث الرجعي يف املامرسة ال لكنيكيةبني الس يكو

 ابلتدخني دلى طلبة اجلامعة. 

 . رئيس التحرير 

 


