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 افتتاحية 

يعيش جائحة    م لخوف تخيم عىل عالاس وموجة من الشك و يصدر العدد العاشر للمجلة العربية لعلم النف 
ن من الناس   غير مسبوقة تسببت ات الماليير ي إصابة عشر
ي إنسان،، وأدت إىل  فن

ت الناس  ألزمكما    وفاة قرابة مليونن
التنقل  حرية  من  كبير  بشكل  وحدت  البلد   والسفر   بيوتهم،  العالم  داخل  بلدان  ن  وبير ألحالواحد  وقد  قت  . 

الصارمة   ازية  االحير االق  ة بالغ  ارا أضن اإلجراءات  إذ  تصادية واالجتماعية باألنشطة    اإلنتاجية القطاعات    تتوقف؛ 
ور  الضن األ غير  إىل جانب مكوث  والية  إغالق  طفال  بفعل  البيوت  ي 

فن والشباب  ن  التعليميةمراهقير   . المؤسسات 
ي ولدتها  حالة القلق والتوجس من المستقبل  ترتبت عن  و 

ار نفسية فادحة،   19-جائحة كوفيدالتر عت  ارتفإذ    أضن
األزمة    غلب عىلالمجتمعات اإلنسانية بعد أن تتأن  يحذر العلماء من  و ...  ر  النتحاا و االكتئاب، والقلق،  ت  معدال 

وس كورونا   الصحية فير تولدت عن  ي 
ي   أزمة  جه ستوا  ،التر

فن النفسيةال  هائلة  تسونامي   صحة  ن    )أو  المواطنير من 
ن باضطرابات نفسية مختلفة( ات  ارتدادات  هي بمثابة  المصابير ي    للتغير

تجة  النا  والمخاوفحياة اإلنسان    شكلفن
  عم  وفعال  شي    عبشكل    تفاعلوا   ،العربومن بينهم علماء النفس    ،لماء النفس والحقيقة أن ع  . هذه الجائحةعن  

السلبية ات  اهذل  التأثير وت اء لوبا  ا  مع   ا عاملو ،  النفسية  ار  ي  لاألضن
عن  نتجتر واكبت   وهكذاوس كورونا.  فير ت 

ن ل  من أج  لصحي ام األوىل للحجر اامج السيكولوجية األي مجموعة من الي   عىل التأقلم  ما  و  عممساعدة المواطنير
الحياة  من  مألوف  غير  نمط  الذلك،  بموازاة  و   ؛مع  بعض  الوقائيةاستهدفت  التدخلية  المهددة   خطط    الفئات 

ن     كاألطفال والمراهقير
ي  وبذلك، فعلم الن

  . ء هذا الوبا الصحية لتداعيات  ال  ست در فس لم يظل عىل هامش التخصصات العلمية التر
من  أساب  فبعد  قليلة  ال يع  وبدء  كورونا،  وس  فير ي 

الصحي تفشر الحجر  إجراءات  تنفيذ  ي 
فن   الصارم   حكومات 

ت الدراسات  واإلغالق التام لألنشطة غير  ورية، نشر ي  األوىل    النفسية  الضن
ازية  اإلجراءاتآثار    تفحصالتر   االحير

يولوجية لهذه  عىلت  قد انكب  خرىوم األ علانت الوإذا ك  لألفراد. ة  غير االعتيادية عىل الصحة النفسي ن  اآلثار الفير
وس    مرضن جائحة وإنقاذ حياة  ال اتها عىل الصحة الذهنية وجودة حياة  ، فإن  كورونا فير علم النفس تصدى لتأثير

ن من    . لجماعاتاألفراد وا ي ال  األبحاث بعض  وتبير
الفئات األكير  الجائحة عىل الصحة النفسية أن    أثير فحصت ت   تر

والعاملطفكاأل ا  تأثر  ن ال  ي  ير
فن الصحي  ا قطال   سبيل  ع  عىل  والسلوكية،  االنفعالية  االضطرابات  بعض  فيها  تنتشر 

  نفس متطور   إىل علم  ماسة  الحاجة هناك    ، لذلك  .  ..، االكتئاب  PTSDلذي يىلي الصدمة، القلقالضغط االمثال  
ن   ومن   . الطارئة  والكوارث  زماتاأل  مواجهة يستطيع    مرنو    هذه   علماء النفس مع   كيفت  عىل   الناجحة   األمثلة   بير

ذكر ،  الجائحة  بعد االست  انتشار   يمكن  عن  النفسية  عىل  telepsychology  شارات  اعتمدت  ي 
وسائل    التر

ي  و ، االتصال الحديثة
ن ة  تقريب الخدمة السيكولوجيهذا أسهم فن  . من عموم المواطنير

النفس عىل لعلم  العربية  المجلة  ي 
النهضةولطالما شددنا فن ي 

ي فن السيكولوج  البحث  لعلم    المنشودة   مركزية 
أن  ،  النفس اعتبار  األخير تطور  عىل  أساس  هذا  ب يرتبط  المختلفة،  البحث  اتساع  مدى  ا  النفسية  الظواهر  ي 

ن
ف

 . ستجدات حياة اإلنسانموشعة تفاعل علماء النفس مع 
ن المر و  ي هذا العدد بير

ن
، كما  دانية اجعات النظرية والدراسات الميكما جرت العادة، تتوزع المقاالت المنشورة ف

موضوعات ي لا  لام عأل ا  تنوعت 
إإل ا  ا ذه  ا هنمض تي   تر تناولتصدار؛  ال  ذ  والتعلم،  المقاالت  بعض  ن  ت و تعليم  قنير

بالنفس،    اييسمق ن فحصت أبحاث أخرى باإلبداع،    الكفايات االنفعاليةعالقة  إىل جانب  الثقة  ي حير
فاؤل  تال  فن

السيكو وال  ، ؤموالتشا ألدواخصائص  ية  المير عىل  قياست  والرضا لم ا  عنف ال   عالوة  والتمثالت    درسي  ي 
المهتن

فقد .  اعيةجتماال  ذلك،  إىل  الاستكشفت    وباإلضافة  من  العدد،  دراسات  فئة  هذا  ي 
فن ي  الواردة 

فن التسامح  تمثل 
العاملة. و الصحافة،   الذاكرة  االكتئاب عىل  و و  تأثير   ، األخير ي 

السنةفن حلول  تتمتن  ،  ديدةالج  الميالدية   بمناسبة 
ي العالم اوعموم المواطنفس العرب  علماء النل  س" م النف لعربية لعلالمجلة ا"

ن فن ي وبقية بلير م سنة  دان العاللعرن 
 . ا عيد الحياة إىل سابق عهده، وفرجا قريبا ي اح والمشاتمليئة باألفر  سعيدة
ن دمت  . م سالمير
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