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 افتتاحية العدد 
  - العريب – التوجه العام يف عمل النفسالعدد الثالث للمجةل العربية لعمل النفس مقاالت من تبني ي 

ىل اعامتد التجريب كأداة رئيسة   وحفص تأأثر النظرايت، ن الظواهر اذلهنيةمجلع املعطيات عا 

ذ أأن الس يكولوجي يرتبط أأساسا بقدرته   يف اجملمتع حضور عمل النفسة ابخلصوصيات الثقافية احمللية. ا 

بتوايل الأعداد يتعزز  يظهر أأيضا أأنه ت اجملمتع. و فئاعىل أأن يوفر خدمات نفس ية متنوعة للك 

التحوالت اليت حتصل يف   ضح أأيضاوتت  . العريبالعامل النفس يف بني علامءوالتبادل التواصل 

ادلراسات الس يكولوجية، وخباصة نوع الأحباث اليت تس تحوذ عىل اهامتم عامل النفس العريب. ومن  

ىل رمس   ىل نرش الأحباث النفس ية، بل هتدف أأيضا ا  مث، فاجملةل العربية لعمل النفس ال تريم فقط ا 

باحثني العرب يف حقل عمل النفس. ولكام مجعنا  ليت تشغل ابل ال صورة واحضة للموضوعات ا

معطيات عن اهامتمات عامل النفس العريب، اتضحت خطوط البحث الأساس ية اليت جيري  

ىل رمس خريطة للأحباث النفس ية يف العامل العريب،   اس تكشافها. ورمبا يفيض هذا مس تقبال ا 

راسات النفس ية هباته البدلان. يب، واجتاهات ادلوالنظرايت الس يكولوجية السائدة يف لك بدل عر

ىل بلورة تصور مشرتك   ىل جانب ذكل س يحصل تفاعل بني الباحثني يف عمل النفس يؤدي ا  وا 

الباحثني يف عمل  انكبابالل للأحباث اليت حيتاهجا اجملمتع العريب. فعلمية عمل النفس تتحقق من خ

لعالج أأو تصحيح الاضطراابت  ناسب التدخل امل لسلوكية، و واهر اذلهنية واظعىل فهم ال النفس

 . اليت قد تلحقها

ذ صار هناك ميل واحض ا ىل حفص وعالج   ويبدو أأن علامء النفس العرب يسريون يف هذا الاجتاه، ا 

اجملمتع. فعمل النفس ينبغي أأن يس تجيب بفعالية حلاجيات اجملمتع اذلي   الاختالالت اليت تظهر يف

ليه. ذلكل، يقاس تط جيات املناس بة وبلورة  تي سرتاالا  وضعدى اهامتمه بور عمل النفس مبينمتي ا 

تطور عمل  قد اقرتن اليت تساعد الأفراد وامجلاعات عىل جتاوز الصعوابت التكيفية. و  الأدوات الفعال 

. ومن مث فالرهان  وضعيات الاجامتعية اخملتلفةالالنفس يف اجملمتعات الأخرى بفعالية تدخهل يف 

العريب يمتثل يف توس يع حضور عمل النفس يف خمتلف جوانب حياة  لنفس يف العامل الأسايس لعمل ا

اال نسان العريب. ذلكل س تظل رسال اجملةل العربية لعمل النفس يه أأن تغذي حقل عمل النفس العريب 

ىل أأن ابلأحباث الهادفة، و    تصري واهجة للبحث الس يكولويج امللزتم مبشالك اال نسان العريب. تطمح ا 

 النفس يف العامل العريب عن عمل النفس الكوين، فالأول جزء ال يتجزأأ من  هذا عزل عمل يعين  وال

ىل اختالف درجة تفيش بعض الظواهرالثاين، بل  السلبية يف اجملمتع العريب مقارنة ابجملمتعات   يشري ا 

مئة  من أأجل اقرتاح حلول مال س تدعي اهامتما أأكرب من قبل عامل النفس العريبي  ، وهذاالأخرى

 لتجاوزها. 

، خمتلفة ويتضمن هذا العدد مجموعة من ادلراسات )ابلعربية والفرنس ية( اليت تناولت ظواهر نفس ية

كس يكولوجية اال رشاد والكفاءة الاجامتعية وقلق املس تقبل والعالج الأرسي للمدمنني عىل  

ختبار  يف الاس تجاابت الاخملدرات، والفروق يف تقدير اذلات دلى املعاقني ذهنيا، والأبعاد الثقافية 
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دلى املسمل  الصور المنطية الفوقيةالرورشاخ، وتأأثري الأساليب التفسريية عىل الأداء الراييض، و 

 الرصع من منظور اختبار الرورشاخ. التونيس، و 

 . رئيس التحرير 
 


