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 افتتاحية

. 19-فيدجائحة كوبسبب  ا اإلنسانيةنهم رية تموف استثنائة العربية لعلم النفس في ظرالعدد التاسع للمجل يصدر

أنجزت دراسات عديدة تناولت حيث  ؛مع هذه الجائحةعلماء النفس ل السريع تفاعلالهو  حقيقة لصدرما يثلج او

جوانب مختلفة من التداعيات النفسية التي قد تنتج عن التغيرات التي حصلت في الحياة اليومية لألفراد بفعل بعض 

 القتصاديةوا االجتماعية ضرارباإلضافة إلى األ اعي،د االجتموالتباع ،يالصححجر وقائية كاللاالصحية  التدابير

روتين الحياة وهذه التغيرات غير المسبوقة في  جزء كبير من األنشطة اإلنسانية.تعطيل وتوقف ا فيه ببتس التي

علم ى إلهر الحاجة تظة وضعيات الطارئلفي مثل هذه او .فيها حكم من أجل الت آثارها النفسية فهم  يجب عند اإلنسان

 على الصحة النفسية لألشخاص. وطأتهاتخفيف ثار النفسية للكوارث من أجل آلاتناول  بالنظر إلى أهمية ؛النفس

إلى ، س يمكن أن يكونفيها القلق والتوجس من المستقبل، أن علم النفالتي ساد  وقد تأكد خالل هذه الفترة العصيبة

من الجائحة التي  أيضا تبينو ة.مواجهة األزمات الصحيولية لالمقاربة الشم فيفاعلين ال دأح ،ىجانب علوم أخر

زمة هناك أ ستكونعن فيروس كورونا، إلى جانب األزمة الصحية التي تولدت ه اليوم قدرتنا على التكيف أنتختبر 

 .سيةالصحة النفن دامية في شديد مةزأ هاستعقب الوبائيةعتقاد بأن األزمة اال يسودإذ  ؛في الصحة النفسيةلة هائ

 ه الجائحة.اآلثار النفسية لهذ حد منالفي  بيرك دورب يمكن أن يضطلعوبناء على ذلك، فعلم النفس 

فعلى سبيل المثال أصدرت شبكة  ؛في العالم العربي استجاب بصورة مشرفة لهذه الجائحةالحقيقة أن علم النفس 

 . مختلفة لألضرار النفسية لهذه الجائحةاهر ت مظولالتي تناالخاصة  األعداد العلوم النفسية العربية مجموعة من

تداعيات ال اال، فمن بين الدروس المستخلصة من هذه األزمة الصحية هي أن علم النفس يستطيع التدخل فيإجمو

حتى س ف. ومن ثم ينبغي تطوير وتحديث علم النعلى وجه الخصوص عموما والكوارث الصحيةللكوارث  النفسية

ات االستثنائية زمفي بعض األ شكل خاص، في مجهود الرعاية الصحية، وبلى ذلكت الحاجة إظهر متى ،يسهم

ومن ذلك  من انعكاساتها السلبية. ، والحدالسيطرة عليهامتعددة من أجل تستدعي استنفار وتعبئة تخصصات التي 

ية لألفراد نفسات الالقدر هددقد ت ت المستجدة التياترتبط باالستجابة المناسبة للتحديعلم النفس ية لفعاة وقيمف

 .والجماعات

نظرية لبعض عات مراجيتضمن  وهف ؛نب مختلفة من علم النفس العلميجوا فإنه يغطي العدد التاسعبخصوص 

 أهميةجمع هذا العدد بين  وقد. الدراسات الميدانية من مجموعة، إضافة إلى ة في علم النفسالموضوعات الرئيسي

تضمن تاألبحاث التي يتضمنها هذا العدد  مجموعة من  نكما أ، التي تناولتهاظواهر النفسية واختالف الاسات رالد

تؤثر على النمو االضطرابات الذهنية التي بعض  وفي، ، وبخاصة في التربيةامتدادات تطبيقية في ميادين مختلفة

 نوع الموضوعاتتبالي حالعدد ال فقد تميز ،موم لعا لىوع توحد وعجز االنتباه وفرط النشاط.لكاالعادي لألطفال 

بين رهانات التكوين  الكفاءات سيكولوجية في لعمل األولا بحثفقد  .فيهون المساهمون لها الباحثالتي تناو

 بحث آخر تناولثم  .في علم النفس قدمت أمثلة لهافحصت دراسة تالية النظرية العلمية و، وشغيلت التتحدياو

 ة جيات البحث عن المعرفتيستراإدراسة أخرى  تجلاستو ؛ينيةالفلسط لجامعاتطلبة ا ينة منى علد رهاب السعادة 

 لدى عينة من  رائياألداء القنمو ذاكرة العاملة في الر دو العدداسات هذا ت إحدى درشفاستكو .الطلبة عينة من ىلد

طلبة لدى فئة من ال لحياة والتفاؤلا عن الرضاالعالقة بين عمل آخر  فحصو .بالمغرب تالميذ التعليم االبتدائي

بحث واستجلى  لدى عينة من طالبات اإلعدادي. فيرمظاهر الفضول المعفي  ت دراسة مواليةبحثو ؛يينرالجزائ

العالج السلوكي استعرضت دراسة الحقة ، والنشاط ي باضطراب عجز االنتباه وفرطومترالوعي السيك موال

 المقاربة المعرفية الضطراب التوحد.خيرة ولت دراسة أتنا؛ وما التربويةراكودالسي مقال آخر حلل ، فيماللتوحد
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