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 العدد افتتاحية

 األبحاث موضوعات تنوعب (الثامن العدد) النفس لعلم  العربية لمجلةل بعاالر لدجملا من الثاني العدد يتميز
 وينبئ العربي، النفس علم  في ملموس تطور عن يكشف وهذا ،واالجتماعية العلمية قيمتها إلى باإلضافة المنشورة،

 علم  هارفيع التي ىربكال تالتحوال يساير األخير هذا أضحى فقد .العربي الوطن في العلم  لهذا مضيء بمستقبل
 أو ،الحالي النفس علم  على يهيمن الذي المعرفي غم يالبراد في االنخراط بمجال األمر تعلق سواء حديثال النفس

 اركائزه بين من سيكون العربي الوطن في المنتظرة  السيكولوجية والثورة  .واضحة تطبيقية بمجاالت االهتمام 
 النفس علم  تطور عرقلت التي اإلخفاقات بين ومن. لنفسا لم ع في دة يدجال تواألدوا قارباتالم ةيئتب األساسية
 انفتاح ظل فقد .العرب النفس علماء بين المتداولة السيكولوجية المقاربات طبع الذي النظري الجمود نجد العربي

 نبتحيي طبتير ةلتطبيقيا جوانبال وتطور. ومحتشما دامحدو النفس علم في الجديدة غماتيالبراد على النفس علم
 النفس لعلم الفعال فاالنخراط ذلك على وبناء .العربي العالم في السيكولوجي البحث توجه التي النظرية مقارباتلا

 النفس علم  في المهيمنة النظرية التوجهات إلى يستند أن ينبغي العربية المجتمعات ومشاكل قضايا تناول في
 أثناء الجديدة  السيكولوجية المنظورات اعتماد يجب ،ثم  نمو. نيةهذلا هرللظوا ةالمعرفي المقاربة وبخاصة يث،الحد

 أجل من النفس علماء بعض بذلها التي الجبارة  الجهود ينفي ال وهذا. العربي العالم  في النفسية الظواهر في البحث
 يتعزز نأ ينبغي أسيسيالت العمل هذا أن غير .النفس علم في والتطبيقي النظري للبحث النظرية األسس تحديث

 .الحديث النفس علم مستجدات العربي النفس علم  واكبي لكي اصلتووي
 النفس علم  حقل داخل مختلفة ميادين تغطي التي والدراسات المقاالت من مجموعة الحالي العدد ويتضمن

 بالمناس جهالمن مسألة موالية دراسة وتناولت معرفي،ال البراديغم  ظل في السيكولوجيا إحداها تناول فقد العلمي،
 أخرى ةدراس وبحثت النفسي؛ اإلرشاد مجال في الحديثة التوجهات خرآ مقال وفحص النفسي، اإلرشاد في ثلبحل

. األكاديمية التعلم صعوبات ذوي الموهوبين التالميذ ورعاية اكتشاف في المدرسي للمرشد القيادية الكفايات في
 دوناديو؛ جيرارد نموذج إلى يستند العالي يم تعلال في املشلا األداء ييم لتق مقترح تصور أخرى، مقاالت وتناولت

 أطفال لدى العاملة الذاكرة  واشتغال ؛طولكرم  في المفتوحة القدس جامعة طلبة لدى النفسية العصابية واالختالالت
 تلياآو االجتماعية والتمثالت ،يةالالعقالن فكارواأل اإليجابية بين واالرتباطات التوحد؛ طيف باضطراب مصابين

 المستمر للتكوين االجتماعية النفسية مقاربةال أجنبية، بلغات أخرى مقاالت واستعرضت. المعرفي تغالالشا
 المخاطر إدراك ثم ؛الدراسي واألداء الذاكرة  بين االرتباطات إلى إضافة ي؛المعرف للتنافر وضعية باعتبارها

. السائقين لدى األمان وسلوك المعرفي يسفلنا زحيانالا على تركيزال وجرى مغاربة، سائقين لدى الوقاية وسلوك
 لعلماء  النفس لعلم  العربية المجلة تتمنى الحالية، الميالدية السنة نهاية مع العدد هذا تزامن وبمناسبة األخير، وفي

 .بخير وأنتم  عام  وكل سعيدة، سنة جمعاء العربية واألمة العرب النفس
 .التوفيق ولي وهللا
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