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 افتتاحية العدد

بناء، تتمثل رسالة المجلة العربية لعلم النفس في تمكين علماء النفس في العالم العربي من التواصل ال

يفرض التعاون   صاروتبادل التجارب البحثية. فاتساع وتعقيد البحث السيكولوجي  اإليجابي والتفاعل

نقائص علم النفس العربي  وتشمل. يخدم اإلنسان العربي والتكامل من أجل بناء مشروع سيكولوجي عربي

غياب   إضافة إلى ان العربي، لبحث السيكولوجي الذي يعالج مشاكل اجتماعية وحياتية تتعلق باإلنسإهمال ا

دافع تطبيق المعرفة السيكولوجية المتراكمة لحل االضطرابات التكيفية التي يواجهها األفراد والجماعات. 

ينبغي أن يستند إلى رؤية جديدة ألدوار علم النفس   وطن العربيلذلك فالتحول الحقيقي لعلم النفس في ال

لكي يتغلب علم النفس في العالم العربي على اإلخفاقات ثم، . ومن ات العربيةوعالم النفس في المجتمع

يمر انتقال علم  وبذلك بحاجات المجتمع.  بحث والتكوينربط ال يركز على ينبغي أنالبحثية والتطبيقية، 

( من االهتمام بمسألة المالءمة بين  في هذا العدد النفس إلى مرحلة االستثمار والتوظيف )الغالي أحرشاو، 

. وبدا جليا خالل السنوات األخيرة أن هناك حركة  استعمال نتائج األبحاث السيكولوجية ستغالل والتكوين وا

 . في الوطن العربي نة وأدوار علم النفس في التنميةحثيثة ترمي إلى النهوض بمكا

اقتراح حلول فاعل في  مبحث أكاديمي وقد أصبحت الضرورة ملحة لتحول علم النفس العربي إلى

هذا التعديل في وظائف علم النفس  يرتبط . و شاكل التي تشكو منها المجتمعات العربيةلجملة من الم

لهذا المبحث  األكاديمية والبحثيةات األكاديمية والتطبيقية بإقحام مشاكل وانشغاالت المجتمع في البني

النفس يقاس   العلمي. وأظهرت التجارب السيكولوجية الناجحة في البلدان المتقدمة والنامية أن تطور علم

تدفق الموارد والدعم لعلم النفس يتعلق بمستوى وفعالية  كما أن حضوره في مخططات التنمية.  بمدى

أن مستقبل يدركون  العرب إسهامه في فهم واقتراح حلول للتحديات التي تواجه المجتمع. وعلماء النفس 

. وبناء على ات العربيةايا المجتمععلم النفس العلمي يستند إلى انخراط والتزام هذا التخصص العلمي بقض

يمكن أن يسهم به  ما االجتماعي واالقتصادي، لكي يعرض  على المحيط ذلك ينبغي أن ينفتح علم النفس

ينبغي أن  من ثم . فعلم النفس يجب أن يحركه دافع اإلسهام في التنمية، والمختلفة التكيفية في حل المشاكل

 جه المجتمع.يفحص ويقترح الحلول للمشاكل التي توا 

برامج   بلورة، وحصر الحاجات االجتماعيةالبدء بينبغي  التحول التطبيقي لعلم النفس، تسريع وبغية

 . جتمعات العربية تعرفها المتعديل برامج التكوين لكي تتالءم مع التحوالت التي إضافة إلى  مناسبة. تدخل

  ن التجارب الناجحة في هذا اإلطار، ومن بي  ؛تسويق علم النفسيرتبط حضور علم النفس في المجتمع ب و
قسم خاص بالدفاع عن علم النفس  التي تتوفر على  APA الجمعية األمريكية لعلم النفستجربة 

policymaker  من أجل الحصول على الدعم والتمويل لمشاريع  واالقتصاديين أمام الفاعلين السياسيين

الكيفية التي يمكن أن يساهم   هذا القسم بعرض إذ يتكفل . APAالبحث السيكولوجي التي تشرف عليها ال 

بها علماء النفس في حل مجموعة من المشاكل التي تواجه المجتمعات اإلنسانية المعاصرة كاإلدمان،  
وتصحيح بعض األخطاء عن دور علماء النفس في الرعاية   غط العمل والعنف والتغير المناخي؛وض

ور الذي يمكن أن يلعبه عالم النفس، بل أن يعرفوا أن علماء  الصحية. وال ينبغي فقط أن يعرف الجميع الد 
 النفس لديهم أدوات مناسبة للتدخل في مجموعة من الوضعيات. 

  بين مجموعة من المقاالت التي تتوزع انشغاالتها لعدد السابع للمجلة العربية لعلم النفس يتضمن هذا او

حظى باهتمام واسع  سات المطاتحليلية لموضوعات تتنقسم بين البحث الميداني والدراوهي  .ميادين مختلفة

مشاكل  المقاالت بعض  ت إذ عالج ؛بين الغنى والتنوعهذا العدد  جمع بذلكو . المعاصر في علم النفس

وتقنين الصالبة النفسية في   معدالت السعادة في العالم العربي،؛ ووتحديات السيكولوجيا في المغرب 

تأثير الخصوصيات الفونولوجية والمورفولوجية على  بحاث ن األ مجموعة م . وفحصت المجتمع الجزائري

دور ممارسة  و ؛االرتباطات بين العادات الذهنية والمهارات القرائية؛ واألداء القرائي في اللغة العربية

نمو  و ؛وتأثير النمط القيادي للمديرين على الدافعية لإلنجاز ؛التربية البدنية في النمو النفسي واالجتماعي

نظرية في التربية على القيم. وبحثت التجاهات اال ، إلى جانب التعليم الثانويتالميذ تفكير األخالقي لدى ال

دمة الناجمة عن االنتهاكات  اواألحداث الص ؛واقع الممارسة النفسية لألخصائي العياديفي  دراسات أخرى

 مقاالت هذا العدد تناولت بعض . و السرطانب  طفال المصابينلتساؤالت المقلقة لدى األوا ؛سرائيليةاإل
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ر الزواج عند  ياالجتماعية ألساط-، والمقاربة النفسيةلدى عينة من الموظفين تمظهرات الرضا الوظيفي

 خالصات أهمية أساليب الداللة العملية في ترشيد نتائج ووأكدت دراسة أخرى على المرأة المغاربية. 

  وتناول المقال األخير  القة بين السيكوتيبية واإلبداع، العفحص بحث آخر . كما البحوث النفسية والتربوية

 مسألة االحتراق النفسي وصعوبات تشخيصه وعالجه. 

 وهللا ولي التوفيق. 

 رئيس التحرير 

 


