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 :حيتوي على ثالثة معاجم ]  إنكليزي– فرنسي –عربي [نعرض يف هذا البحث املعجم املعلوماتي للعلوم النفسية وهو معجم ثالثي اللغة :  ملخص 

 ]   عربي– فرنسي –إنكليزي  : [English ePsydictاملعجم النفسي اإلنكليزي  -

 ]  إنكليزي– فرنسي –عربي : [ Arabic ePsydictاملعجم النفسي العربي  -

 ] عربي– إنكليزي –فرنسي  : [French ePsydictاملعجم النفسي الفرنسي  -

 .الطبنفسي، علمنفس، التحليلنفسي و العالجنفسي يتم البحث فيه عن ترمجة املصطلحات انطالقا من اللغات الثالث :  يهتم جبميع ميادين العلوم النفسية 

 : القسم األول إىل دراسة كمية مفصلة لكل معجم و ذلك من خالل       بعد ذكر مراحل  إعداد املعجم تتعرض يف

 .عرض جمموع املصطلحات و توزيعها حسب احلروف األجبدية -

 .عرض املصطلحات األكثر تردادا بالنسبة لكل حرف -

 ].املائة مصطلح األكثر ورودا[عرض املصطلحات األكثر تردادا بالنسبة لكل مسرد  -

 .سرد مع تفصيل مبني لكيفية استغالل الواجهة الرئيسية إلجراء الرتمجة و تصفح املعجمعرض املظهر القرافيكي لكل م -

 :أما بالنسبة للقسم الثاني فإنا نعرض دراسة كمية مقارنة باملعاجم النفسية احلديثة 

 ].ذياب. جراية، أ. عمار، أ. س[املعجم النفيس  -

 ].عاقل. ف[معجم العلوم النفسية  -

 ].نابلسي. أ. م[فسي معجم مصطلحات الطب الن -

 ].كفايف. عبد احلميد، ع. ج[معجم علم النفس  -

 .  يف ختام البحث نعرض إىل اإلصدارات األربعة للمعجم مع  الرتكيز على أمهية النشر اإللكرتوني و ما حيمله من ثورة واعدة يف عامل النشر و املعرفة

 فس، عالجنفسمعجم، مصطلحات، طبنفس، علمنفس، حتليلن: الكلمات املفاتيح 
   

السعي إلى تطويع اللغة العربية لمفرداته و مصطلحاته و بدأت المحاوالت تلو            
األخرى لوضع القواميس و المعاجم لترجمة المصطلح طورا و تعريبه طورا           

تعددت االجتهادات و ظهرت عديد المعاجم الخاصة       . آخر إن تعذرت ترجمته   
 تتبنى مثل هذا العمل و       بالمصطلح النفسي و في غياب مؤسسات علمية        

تتصدى لتوحيد ترجمة المصطلح، اختلفت ترجمة المصطلح من معجم إلى            
آخر و في خضم فوضى الترجمة نالحظ شبه اتفاق حاصل في ترجمة موحدة             
لحد أدنى من المصطلحات النفسية فكان أن التزمت بهذه الترجمات أما               

ذا الترجمات عند   المصطلحات التي اختلفت ترجمتاها فإني أذكر جميع ه         
عرضها للمرة األولى ألخلص بعد ذلك إلى مصطلح واحد عند تكراره و يبقى             
هذا االختيار قابال للمراجعة في إصدارات الحقة العتقادي أن المصطلح             
يتطور بتطور استعمال اإلنسان له، إن المصطلح المتفق على استعماله اليوم قد 

 .و تقصرال يكون كذلك بعد فترة من الزمن تطول أ
    إن أهمـية المصطلح تكمن في الحاجة إليه و تداوله و استعماله فال قيمة              

إن . لمصـطلح تجاوزه الزمن و هجره أهل االختصاص عدا قيمته التاريخية          
المصـطلح الـذي يفرض نفسه هو الذي ساد تداوله بين األخصائيين و يبقى              

ثر تعبيرا و قوة و   مصـطلحا نافذا ما لم يهجره مستعملوه إلى مصطلح آخر أك          
إن تطـور أي لغة من اللغات رهين قدرتها على توليد مصطلحات            . تماسـكا 

لهذا تجدني أعرض جميع    . جديـدة أو نحـت مصـطلحات مشتقة من أخرى         
 ترجمات المصطلحات موضوع اختالف دون أن أتعسف لمصطلح دون آخر 

ـل   لتحليلنفسي و  علمنفس، الطبنفسي، ا  [لـم تتمكـن العلـوم النفسية         :     مدخــ
من تبوأ مكانة بين مناهج المعرفة في العلوم اإلنسانية و الطبية إال            ] العالجنفسي

مـع بداية القرن العشرين و ذلك بعد مسيرة طويلة تأخر فيها هذا العلم مقارنة               
بـالعلوم األخرى، لكن حصل التدارك مع مطلع هذا القرن حيث شهدت العلوم             

ة من   النفسـية ثـورة حقيقية        و   اآتشاف البعد الالواعي في النفس البشرية       بداي
انعكاسـاته علـى العالجات النفسية و آخرها ما شهده الطبنفسي على مستوى             
األبحـاث الحيوية و الجينية، و كان أن انعكس هذا التطور بصفة إيجابية على              
رفـع مستوى اللياقة النفسية للفرد و تم إدراج الصحة النفسية كبعد أساسي في              

 . لصحة العامةمفهوم ا
    لم يتمكن العالم العربي من متابعة سير تطور العلوم النفسية إال بعد مرور              
نصف قرن و كانت البداية على يد رواد في علم النفس و الطب النفسي كان لهم 
شرف تأسيس هذا الفرع من العلوم في أوطانهم و نذكر بعضا من هؤالء                

عبد. د،  مصطفى زيور . د،   مراد    يوسف. دفي علم النفس كل من      : األساتذة
 و غيرهم و في الطب      جميل صليبا . د،  منير وهبة الخازن   . د،  العزيز القوصي 

محمود. د،  عبد العزيز عسكر   . د،  سليم عمار . د:  النفسي كل من األساتذة     
 . و غيرهم   د أحمد عكاشة،يحيى الرخاوي. د، سامي عبد الجواد

 

 األسس النظرية إلعداد المعجم .1
 بدأ] األلمانية، اإلنكليزية، الفرنسية[ بعد تلقي هذا  العلم بلغته األصلية    
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للتأكد من سالمة رسم المصطلح العربي و خضوعه           
 .لقواعد اللغة العربية

 
    إن العمل المعجمي عمل فريق يجمع عديد األخصائيين ضمن شروط و           

ي المعاجم العربية، إن هذا     مواصفات معينة في حين تغيب هذه المشاركة ف       
هو حال واقعنا العلمي العربي المتسم بالتشرذم و غياب المؤسسات النافذة            
و في غياب هذه الصروح العلمية ال يبقى غير اإلرادة الفردية و العزيمة              

 .الدؤوب لسد هذا الفراغ
  

 مراحل إنجاز المعجم .2
 القيمة و منها دون         تحوي المكتبة العربية عديد المعاجم النّفسية منها       

محتوية مصطلحات طب   [ذلك و التي يطغى عليها تارة الطّابع الطّبي           
و ] األعصاب و طب جراحة المخ إلى جانب مصطلحات بالطب النفسي          

مهملة عديد مصطلحات الطب النّفسي      [تارة أخرى الطّابع العلمنفسي      
 ].الحديث

ا يمكن من فـي مرحلة أولى من إعداد المعجم عملت على جمع أكثر م           
مصطلحات العلوم النّفسية سواء المتعلّقة منها بالطب النّفسي أو علم النّفس           
بفروعه المتعّددة و بدأت جمع كل ما تقع عليه يداي من معاجم مختّصة في              
العلـوم النّفسـية و قـراءة الموسوعات الطنّفسية الستخراج المصطلحات           

 .الطبنفسية و العلمنفسية
 

 بدأت أسعى للبحث عن ترجمتها ، كان هذا من بداية                في مرحلة ثانية  
 .التسعينيات  إلى  منتصفها

 
أكثر من مائة   (  في مرحلة ثالثة كان قد تراكم كّم هائل من المصطلحات            

مبعثرة و متفّرقة في ملفات ورقية، كانت كلّها في حاجة إلى           ) ألف مصطلح 
 .قراءة متأنّية و إلى تمحيص و تصنيف

د الضخم من المصطلحات لم  يكن من حل سواء التّخلّي عن                 أمام العد 
 طموح شاب   ىهذا المشروع و التسليم  أّن ما أقدمت عليه من عمل ال يتعد            

حديث عهد بالتخرج  متحمس لتطويع لغته و االرتقاء بها إلى لغة علمية              
في ميدان اختصاصه تنقصه الخبرة في تقدير المسائل العلمية حق قدرها و            

 إلى أن هذا العمل يتطلّب طاقات تتجاوز بكثير طاقة فرد كل وسائل             التسليم
عمله ال تتعّدى البحث المكتبي و العمل الورقي أو أن أدخل عالم الكمبيوتر             
و المعلوماتية و االستعانة بخدماتها و أحّول هذا الكم من  الكتابات الورقية             

ان يعّز علّي إهدار    ك. إلى كتابات رقمية حتى أتمكن من معالجتها معلوماتيا       
جهد سنوات من العمل و التخلّي عن إنجاز المعجم و كان من باب التحّدي              

 .مواصلة هذا المشروع  و وجدتني أدخل عالم المعلوماتية من بابه الكبير

     لم يكد يمضي العام األول من العمل المعلوماتي حتى أيقنت أّن وسائل            
علومة و أن ما أنجزته في ستّ        عملي كانت بدائية في التّعامل مع الم       

سنوات كان يمكن تحقيقه في سنة أو سنتين لو امتلكت األدوات المعلوماتية            
كما أدركت أن الكم الهائل من المعلومات الذّي توفّر لدي لم يكن لي                
معالجته بالدقّة و الّصرامة المطلوبة إالّ معلوماتيا، و كنت كلّما توغّلت في            

رها تفتّحت لي آفاق جديدة تمكنني من تطويع          فهم المعلوماتية و أسرا    
 .المعلوماتية إلى خدمة هذا االختصاص

تّم تحويل جميع   ] بعد سنتين من العمل المعلوماتي     [ 97   وفي حدود الـ    
في هذه الفترة  بدأت شبكة        . المصطلحات إلى لغة رقمية إلكترونية     

كن مقنعا بأهمية   اإلنترنت تكتسح حقول المعرفة و العلوم، في البداية لم أ          
هذه الشبكة و ما يمكن أن تقدمه من إضافات إلى بحثي خاصة و أن ما في                
مكتبتي من كتب  و مراجع و دوريات يغنيني عن خدماتها إضافة إلى 
أنّني ال أجد الوقت الكافي لقراءة  ما أملكه من مصادر فأنّى أجد الوقت                

…   و لست في حاجة إليها لهذه الشبكة و بالتالي فال أعتبر نفسي معنيا بها

تاركا للزمن أن يفعل فعله في المصطلح سواء بفقد مكانته إن هجره أهل                
االختصاص أو بتعزيزها إن فرض تداوله بما له من قدرة على التعبير عن             

يبقي رهين  إن المحدد في بقاء مصطلح و غياب آخر         . المعني المراد تبليغه    
نابلسي و أذهب إلى ما ذهب إليه        هنا علي   و ل  الحاجة إليه وقبوله و تداوله      

أن المرض النفسي قديم قدم اإلنسان و بالتالي فهو         " عندما يشير إلى     زمالئه
سابق للتخمينات الراهنة و التصنيفات الحديثة و نحن إذ نلتفت إلى تراثنا              
اللغوي العريق فإننا قد نجد مصطلحات عديدة بإمكانها أن تفي بغرض              

 ".مجالالباحث في هذا ال
 

    أمام إشكاليات المصطلح العربي اعتمدت في إعداد المعجم المعلوماتي          
 : مجموعة من األسس المنهجية أهمها 

 
مثال ترجمة  :  اعتماد المصطلحات التي حصل إجماع حولها            .أ

و إسقاط ما عداه من     " فصام" إلى   Schizophreniaمصطلح  
دواج از" "تفكك ذهني "،  "انفصام الشخصية : "المصطلحات  

 ".الشخصية
إذا وجد لنفس المصطلح ترجمة      : تجنب المصطلحات المعربة     .ب

عربية مستوفاة للشروط اللغوية مؤدية للمعنى العلمي            
 .المقصود

ذآر جميع مرادفات المصطلح الواحد عند عرضه للمرة األولى  .ت
ألخلص عند تكراره إلى مصطلح واحد يخضع اختياره إلى         : 

د إضافة إلى سالمته اللغوية و      مقترحات المعجم الطبي الموح   
يكون قابال للمراجعة في إصدارات الحقة حسب       [دقته العلمية   

].تقييم أهل االختصاص من اللغويين و األطباء و علماء النفس
بالتوازي] إلى بعضها  ضم آلمات     [عرض المصطلح المدمج         .ث

  .مع المصطلح المرآب
  

، و  "فسي، طبنفسي طب ن " إلى   Psychiatrie مثال ترجمة مصطلح         
و هذا  " . نفسي اجتماعي، نفستماعي  " إلى   Psychosocialمصطلح  

انطالقا من أن  ضم الكلمات إلى بعضها بالنسبة للمصطلحات المركبة           
يعد أساسيا إلثراء اللغة العربية و تطورها، فلم أتعسف على فرض             

من (المصطلح المدمج و اكتفيت بعرضه إلى جانب المصطلح المركب          
في انتظار أن تكون لعلماء اللغة الكلمة الفصل بعد أخذ          ) ين فأكثر كلمت

رأي المختصين في العلوم النفسية و ذلك لدراسة االشتقاقات اللغوية           
 .الالزمة للمصطلح و خضوعه لقواعد اللغة العربية

 مع تجنب األلفاظ    التحري في سالمة رسم المصطلح العربي             .ج
 و إسقاط الكلمات العامية     الشائعة التي تخلو من الدقة العلمية     

 .المرتبطة بلهجات محلية
 

    إن اعتماد هذه األسس النظرية يساهم في  إيجاد مخرج ألزمة 
 :المصطلح النفسي و إشكالياته التي تكمن أساسا في 

  استقالة المختصين تجاه نحت المصطلح العربي -1
: تصدي اللغويين لترجمة مصطلحات العلوم النفسية                       -2

 جعل نحت عديد المصطلحات غير خاضعة للدقة         األمر الذي 
العلمية و الصرامة الموضوعية مع الدعوة إلى وضع شروط و          
مواصفات من الواجب توافرها في واضع المصطلح و مناقشيه،         

 لجنة المعجم   -نابلسي و زمالئه    (و في طليعة هذه المواصفات      
 ) : مدن –

أن يكون واضعو المصطلح من أهل االختصاص          2.1
ترك مناقشة مصطلحات الطب النفسي و التحليل        بحيث ت 

النفسي و فروع علم النفس ألصحاب االختصاص الدقيق         
 . في كل فرع من هذه الفروع

 أن يكون العمل المعجمي تحت إشراف علماء اللغة  2.2
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  دراسة مقارنة بين المسارد الثالث للمعجم المعلوماتي3.1
 

 ألبجديةتوزيع مصطلحات المعاجم حسب ا 
 

 المعجم النفسي العربي
 

 أ 5627 ض 241
 ب 535 ط 718
 ت 4426 ظ 105

 ث 199 ع 2422
 ج 778 غ 387

 ح 1253 ف 1059
 خ 1312 ق 883
 د 560 ك 509
 ذ 475 ل 759

 ر 1081 م 2948
 ز 176 ن 1487
 س 1018 ه 886

 ش 955 و 693

 ص 647 ي 26
 

توزيع مصطلحات المعجم النفسي العربي حسب الحروف
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 5627 في طليعة األبجدية العربية باحتوائه على         "لفاأل"حرف      يأتي  
مصطلحا ثم   4426 بـ   "التاء"حرف  مصطلحا نفسيا يليه في المرتبة الثانية       

 2422 بـ   "العين"حرف    مصطلحا و رابعا      2948 بـ   "الميم"حرف   
ح، خ، ر، س، ش، ص، ط، ف، ن،          "مصطلحا ثم تأتي الحروف التالية      

1312إلى   647مصطلحات يتراوح ما بين     باحتوائها على مجموع    " هـ، و 
باحتوائها " ب، ث، د، ز، ض، ظ، غ، ك، ي        "و في األخير تأتي الحروف      

 .560 إلى 26على مجموع مصطلحات يتراوح من 
 

توزيـع مصـطلحات المعجم النفسي العربي حسب         ○
 :المجموعات العددية 

 

حرف واحد  500 إلى 0من   أحرف7 3000 إلى 2500من 

حرف واحد  1000 إلى 500من   حرفا11 4500 إلى 4000ن م

حرف واحد  1500 إلى 1000من   أحرف6 6000 إلى 5500من 

حرف واحد حرف واحد 3000 إلى 2500من    2500 إلى 2000من 

لكن سرعان ما تهاوت هذه الحجج وانهارت وسائل دفاعي الرافضة  لهذا              
المعلوماتية مدركا هشاشة   الجديد كما انهارت من قبل عندما اقتحمت عالم          

و إذا  . الحيل النفسية التي  استعملها لمقاومة الولوج إلي عالم اإلنترنت           
 .بشبكة اإلنترنت تحملني إلى عوالم من المعرفة ال نهاية لها

  
     و فـي هـذه المـرحلة مـن إعداد المعجم كنت قد اكتشفت في شبكة                

معجمي، لقد قّدمت شبكة    اإلنترنت عديد المعاجم و المصطلحات التي أثرت        
اإلنترنـت إضـافة هاّمة لقاعدة بيانات المصطلحات، و بدأت تتشكّل مالمح           
المعجـم مـع تطّور سير العمل إلى أن أتممت عديد المراجعات للتّثبيت و              

جاهزا بنسخه الثّالث المعجم النفسي العربي،      : التّمحيص، و أصبح المعجم     
و بدأ اإلعداد العملي    . نفسي الفرنسي المعجـم النفسي اإلنكليزي و المعجم ال      

إلصـدار المعجم على أقراص مدمجة مع أخّصائي البرمجة ، كنت مشرفا            
على كل مراحل العمل حتى أخذ المعجم شكل الكتاب اإللكتروني التفاعلي و            
من جديد وجدتني على موعد الكتشاف عالم اإلصدارات اإللكترونية مع ما           

 .لعلم و المعرفةيحمله من ثورة واعدة في نشر ا
 

  دراسة آّمية آمبيوتيرية.3
 :    يحتوي المعجم المعلوماتي للعلوم النفسية على ثالثة معاجم  

  : Arabic ePsydict المعجم النفسي العربي -
 مصطلحا تهم   36646يحتوي على    ،       إنكليزي-فرنسي-عربي معجم

عربية جميع ميادين العلوم النفسية، يتم فيه بحث ترجمة المصطلحات ال            
 .باللغتين اإلنكليزية والفرنسية

 
  :  English ePsydictالمعجم النفسي اإلنكليزي  -

 مصطلحا تهم   44132يحتوي على    ,  عربي – فرنسي    -إنكليزي معجم     
يتم البحث فيه باللغة اإلنكليزية وتعرض نتائج       , جميع ميادين العلوم النفسية   

 .العربيةترجمة المصطلح النفسي باللغتين الفرنسية و
 

  : French ePsydictالمعجم النفسي الفرنسي  -
يزي  -فرنسي   معجـم        مصطلحا تهم   32163يحتوي على    ,  عربي  - إنكل

يتم البحث فيه باللغة الفرنسية وتعرض نتائج       , جمـيع ميادين العلوم النفسية    
 .ترجمة المصطلح النفسي باللغتين اإلنكليزية والعربية
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توزيع مصطلحات المعجم النفسي الفرنسي
 حسب الحروف
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    بالنسبة للمصطلحات النفسية األكثر انتشارا في المعجم الفرنسي حسب         
 مصطلحا  4441 في الطليعة باحتوائه على      » P «يأتي حرف   : الحروف  

 3559 ـ  ب  » C « مصطلحا ثم حرف      3677  بـ     » A «يليه حرف   
 . مصطلحا3421  بـ » S «مصطلحا و يأتي في المرتبة الرابعة حرف 

 

:سب اعتمادها لشريحة عددية محددةتوزيع األحرف ح ○
 

 500 إلى 0من   أحرف9 3000 إلى 2500من   أحرف3
 1000 إلى 500من   أحرف5 3500 إلى 3000من  حرف واحد

 1500 إلى 1000من  حرفان 4000 إلى 3500من  حرفان
 2000 إلى 1500من  0 4500 إلى 4000من  حرف واحد

 2500 إلى 2000من   أحرف3  
 

نالحظ من خالل قراءة توزيع عدد مصطلحات األحرف حسب                 
الشرائح العددية بالنسبة للمعاجم الثالثة أن مصطلحات المعجم النفسي            

" ع " ،  "م  " ،  "ت  " ،  "أ  " العربي تهيمن عليها أربعة أحرف  وهي حروف         
 أي ما يقارب ثلث مصطلحات المعجم في حين تتوزع           15459بمجموع  

 7: األخرى على األحرف األخرى بصفة متقاربة         بقية المصطلحات   
 و  1000 إلى   500 حرف تحتوي من     11 و   500 إلى   0أحرف تحتوي من    

 .1500 إلى 1000أحرف تحتوي من  6
       في حين أن مصطلحات كل من المعجم النفسي اإلنكليزي و              

 ,Cالفرنسي تتوزع على كامل الشرائح العددية فإن احتلت كل من الحرف            
S, A, P            المرتبة األولى في مجموع عدد المصطلحات سواء بالنسبة  

مع تغيير طفيف في الترتيب، يأتي      [للمعجم اإلنكليزي و المعجم الفرنسي      
 في المرتبة الرابعة بالنسبة      » C «  في المرتبة الثالثة و     » S «حرف  

 » S « في المرتبة الثالثة و      » C «للمعجم اإلنكليزي في حين يأتي حرف       
و لكننا نالحظ تفاوت ملفتا     ]. مرتبة الرابعة بالنسبة للمعجم الفرنسي    في ال 

 في المرتبة األولى في     » P «في عدد المصطلحات ففي حين يأتي حرف        
كل من المعجم الفرنسي و اإلنكليزي إال أن مجموع مصطلحاته في المعجم            

 مصطلحا مقارنة بالمعجم النفسي الفرنسي،       1072اإلنكليزي يفوق بـ     
 حيث يفوق عددها في      A الشأن بالنسبة لعدد مصطلحات حرف         كذلك

 و يتجاوز عدد     1545ـ  المعجم اإلنكليزي عن المعجم الفرنسي ب        
 و حرف   649الفرنسي بـ    » C «اإلنكليزي عن    » C «مصطلحات حرف   

» S «      اإلنكليزي عن حرف » S «     كذلك الشأن   1344 الفرنسي بـ ،
تجاوز عدد مجموعة المصطلحات     بالنسبة لغالبية بقية األحرف حيث ت      

اإلنكليزية المصطلحات الفرنسية و هذا يعود إلى سيطرة اإلنكليزية على           
المصطلح العلمي و سبقها في نحتها له بحكم كونها اللغة األكثر مواجهة             
لالختصاص و تصديا لخلق المصطلح إضافة إلى كثرة انتشارها و ليس            

 .سيةعائد في نظرنا إلى قصور في اللغة الفرن
    نالحـظ إضافة إلى هذا أن المصطلحات النفسية العلمية تتوزع بصفة           
تكـاد تكون من متساوية بالنسبة لألحرف التالية  من األبجدية الفرنسية و             
اإلنكلـيزية إذا استثنينا الحروف التي تقل مصطلحاتها اللغوية في حد ذاتها            

  J, V, Z, Y, X ,.W, U, Kكحروف 
 ثر ورودا حسب األبجدية بالنسبة لكل معجم المصطلحات األآ3.2

 المعجم النفسي اإلنكليزي 
 

A 5112 N 1321 
B 1210 O 1088 
C 4208 P 5438 
D 3016 Q 29 
E 2366 R 2140 
F 1403 S 4765 
G 641 T 2369 
H 1649 U 295 
I 2780 V 399 
J 149 W 214 
K 141 X 28 
L 921 Y 10 
M 2409 

 

Z 31 
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 5438 في طليعة األبجدية اإلنجليزية باحتوائه على         » P «    يأتي حرف   
 مصطلحا ثم   5112 بـ   » A « في المرتبة الثانية حرف       يليه مصطلحا نفسيا 

 بـ  » C «و يأتي في المرتبة الرابعة حرف        م    4756 بـ   » S «حرف  
 .م 4208

توزيع مصطلحات المعجم النفسي اإلنجليزي حسب        ○
 :  العددية المجموعات

 
حرف واحد  500 إلى 0من   أحرف9 3000 إلى 2500من 

حرف واحد  1000 إلى 500من  حرفان 3500 إلى 3000من 

حرف واحد  1500 إلى 1000من   أحرف4 4500 إلى 4000من 

حرف واحد  2000 إلى 1500من  حرف واحد 5000 إلى 4500من 

 2500إلى  2000من   أحرف4 5500 إلى 5000من  حرفان

 
 المعجم النفسي الفرنسي

 
A 3677 N 981 
B 576 O 717 
C 3559 P 4441 
D 2545 Q 98 
E 2667 R 2145 
F 1206 S 3421 
G 420 T 2676 
H 1288 U 115 
I 2378 V 605 
J 147 W 20 
K 107 X 24 
L 632 Y 9 
M 2103 Z 65  
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 آثر ورودا حسب األبجدية اإلنكليزيةجدول المصطلحات األ

C 
Child:96, Cognitive:75, Crisis:72, Cerebral:67, Character:63, 
Cultural :60, Complex :55, Compulsive :54, Conflict:52, 
Counter:47  

D 
Delusion:123, Delirium:110, Dementia:83, Depression:79, 
Dream:71, Defense:57, Depressive:56, Desire:52, 
Delirious:47, Dynamic:44  

E 
Emotional:119, Ego:98, Experience:73, Epilepsy:57, 
Effect:53, Erotic:38, Epileptic:38, Education:37, Error:35, 
Energy:30  

F Family:55, Factor:53, Function:51, Functional:50, Fixation:44, 
Form:40, False:35, Fear:33,  Feeling:32, Fatigue:32  

G General:57, Group:54, Genital:27, Genetic:23, Global:12, 
Good:10, Growth:10, Gland:9, Generalized:9, Gestalt:9  

H 
Hallucinatory:78, Hysteric:64, Hysterical:50,  Hypnotic:25, 
Hallucination:22, Habit:22, Hysteria:20, Hereditary:19, 
Homosexual:18, Hemiplegia:17  

I 
Idea:103, Intellectual:74, Infantile:68, Insanity:51,  
Inhibition:50, Illusion:47, Image:46, Imaginary:45, Instinct:38,  
Imagination:36  

J Judgment:24, Jealousy :15, Juvenile :13, Judicial :10, 
Juridical :9, Job :5, Joy:4, Junction:4, Jargon :4, Jealous :4  

K 
Kinetic:13, Korsakoff:10, Knowledge:8, Kinesthesic:6, 
Kretschmer:5,  Kinesthetic:4, Kraeplin:3, Kinesis:2, 
Katatonic:2, Katathymic:2  

L Law:69, Language:42, Latent:35, Level:33, Learning:30, 
Life:30, Loss:24, Love:19, Lack:19, Lesion:19  

M 
Mental:189, Method:121, Moral:57, Movement:53, Motor:51, 
Memory:50, Mania:45, Melancholia: 45, Mother: 31, 
Mechanism: 31  

N 
Neurosis: 102, Neurotic: 65, Nervous: 63, Negative: 56, 
Need: 54, Nerve: 34, Narcissic: 29, Normal: 21, Neural: 19, 
Narcissistic: 18  

O 
Organic:49, Object:43, Oral:43, Objective:28, 
Obsessional:26, Obsession :22, Organization:22, Oniric :20, 
Occupational :19, Obsessive :17   

P 
Psychic :212, Personality :179, Psychosis :138, 
Psychologic :116, Psychology:99, Primary:81, 
Psychotherapy:67,  Process:58, Paranoia :52,  Passive:50  

Q Questionary :6, Quotient :4, Quick :3, Quintal :2, Quiet :2, 
Question :2  

R 
Reaction:250, Reflex:112, Response:81, Relation:65, 
Reinforcement:45, Regression:40, Relaxation:34, Repressed:32, 
Real:32, Repression:29  

S 
Sexual:182, Social:175, Syndrome:152, State:124, Self:117, 
Sensation:95, Sleep:73, Stimulus:65, Schizophrenia: 65, 
Sense:63   

T 
Therapy:250, Test:250, Type:111, Therapeutic:95, 
Tendency:89, Theory:87, Tension:54, Temperament:49, 
Thought:47, Trouble:46  

U 
Unconscious:74, Universal:11, Under:10, Untypical:6, 
Uterine:6, Unconditional:4, Unreal:4, Undesirable:3, 
Unconditioned:3, Unbalanced:3  

V 
Verbal:61, Visual:31, Voluntary:19, Vital:17, Visceral:13, 
Vocational:11, Vaginal :10, Vascular :10, Vegetative :9, 
Vigilance :8  

W Word:15, Will:10, Work:10, Woman:8, Writing:7, War:7, 
Waking:7, Wrong:6, Wernicke:6, Weaning:6  

X Xenopathic :4 

Y Young:4, Youth:3  

Z Zoanthropic :2, Zoophilia :2 
 

 

  

 جدول المصطلحات األآثر ورودا حسب األبجدية العربية

، 106 :، ألم128 :، اآتئاب134:، إحساس189 :، اضطراب349:، استجابة376 :اختبار
 أ  68 :،  اعتالل69 :، إدراك71 :، إعادة86 :أثر

، 13: ، برود14: ، بيئة14: ، بحث24: ، بناء 27: ، بطء32: ، باحة65: بنية
 ب  11: ، بديل11: ،  برنامج12: بوال

، 62 :، تكيف88 :، تجربة90 :، تفاعل129 :، تفكير176 :، تحليل186 :تناذر
 ت  49 :، تكوين50 :، تعزيز54 :، تصرف60 :تشنج

، 6: ، ثالثي9: ، ثقل10: ، ثقة16: ، ثنائّية18: ، ثبات21: ، ثنائي53: ثقافة
 ث  5: ، ثراء5: ،  ثغرة6: ثرثرة

: ، جناح22: ، جمود25: ، جلسة35:، جماع56:، جهاز57: ، جنسّية137:جنون
 ج   16: ، جرعة17:، جنس19: ، جماعة21

:، حصر51:، حّس63:، حلم69:، حاجة 87:، حرآة101:، حبسة251:حالة 
 ح  27:، حاّسة27:، حساسّية41:، حّب42

: ، خطل39: ، خوف41: ، خطأ48:، خرف69: ، خبرة84: ، خلل515: خواف
 خ  26: ، خدر28: ق، خل29:، خيال32

20:، درجة24: ، دينامية31: ، دور38: ، دفاع 38: ، داء67: ، دراسة 71:دافع
 د  14:، دواء14: ، دورة16: ، دليل

، 8: ، ذعر33: ، ذات33: ، ذآرى33: ، ذهول34:، ذآاء53:، ذاآرة 219:ذهان
 ذ  3: ، ذبحة 4: ، ذهن5: ذآورة

، 21:، رّد فعل23:، رقاص25:، رفض27:، رنح51: ، رؤية75:، رغبة511:رهاب
 ر  17: ،  رمز19: ، رعاش20: رسم

، 6: ، زيغ9:، زهري9: ، زواج9: ، زيادة10: ، زوال11: ، زور19: ، زمن30:زملة
 ز  4: ، زمرة5: زّلة

:، سورة26:، سبب27:، سيكولوجيا49:، سيرورة54:، سمة57:، سّلم229:سلوك
 س  17:، سابقة17:،  سبات20:، سوداوّية23

، 26: شبق29:، شذوذ52:، شكل108:، شلل150:، شعور246:شخصّية
 ش  14:، شخص14:، شهوة16:، شبقّية17:شحن

:، صوت24:، صعوبة33:، صمم46: ، صدمة71:، صراع91: ، صورة92: صرع
 ص  14:، صيغة 19: ، صدق19: ، صفة23

، 10:، ضحالة12: ، ضمور13: ، ضعيف24: ، ضغط24: ، ضبط 61:ضعف
 ض  6: ، ضحك6: ،  ضالل9: ، ضد9: ضهى

، 40:، طب نفسي50:، طاقة54:، طبع60:، طور88:، طفل179:طريقة
 ط  9:، طاعة10:، طراز12:، طب نفس22:طقس

 ظ   3:  ، ظواهرية5: ، ظاهراتّية6:، ظرف78:ظاهرة
، 83: عظام، 109: عالقة، 110: عته ،204:عصاب، 217 : عالج،358 :علم
 ع  49:  ، عمه65 :قدةع،78 :عامل، 82: عرض

: ، غياب11:، غّدة11:، غشية13:، غيرة18: ، غيبوبة27:، غلمة48: غريزة
 غ  6: ، غثيان8: ، غفوة10:، غرابة10

:، فقد الّذاآرة33:، فترة41: ، فكر56:، فعل112:، فصام138:، فكرة 177:فرط
 ف  15: ، فحص17:، فالج25:، فرضّية28

،  35: ، قبل46: ، قياس48:، قيمة57:قّوة، 68:، قدرة79:، قانون117:قلق
 ق  23: ،  قابلّية25: ، قابل30:قراءة

، 18:، آحولّية19: ، آراهّية19:، آره19:، آّف30:، آتابة39:، آبت56:آالم
 ك  10:، آسل10:،  آذب14:آمون

، 13: ، الاآتابية13:، الوعي13:، لجم20: ، لعب23:، الزمة40: ، لّذة48:لغة
 ل  11: ، القرائّية11: لون،12: الأدائّية

 ،52 :منعكس، 53 :مقياس، 70 : مضاد،75:، مرحلة82:متالزمة، 109:معالجة
 م   49 : مبدأ،50 :مستوى، 50 :مداواة،  51 :مبحث

: ، نزعة53: نسيان، 62 : نشاط،65 :نقص، 92 :نوبة، 143: نظرّية، 242 :نمط
 ن  37: نسبة، 49 :نفسي، 51 :نوم، 52

، 29:،  هراع31:، هجمة75:، هذاء88:، هلس201:ذيان، ه204:هوس
 هـ  17:،  هالس25:، هياج27:، هوّية28: هوام

23: ، وضع26:، وعي34: ، وهم51: ، وضعية53: ، وهن60:، ولع61: وظيفة
 و  16:،  وراثي17:، وسوسة22:، وحدة

 ي   2: ، يد 6: ، يقين8: يقظة

 
 

 دية اإلنكليزيةجدول المصطلحات األآثر ورودا حسب األبج

A 
Affective :128, Anxiety:104, Analysis:102, Amnesia:67, 
Adaptation:64, Alcoholic :58, Association :56, Acute:54, 
Activity:52, Anguish:52  

B Behavior:171, Body:45, Behavioral:37, Biological:32, Brain:31, 
Behaviorism:29, Belief:26, Blindness:25, Basic:22,  Blind:19   
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 المصطلحات األآثر ورودا حسب آل معجم  3.3
 
 المعجم النفسي العربي ○

 
35 ) 101( حبسة  68 ) 63( حلم  1 ) 515( خواف

36 )  92(صرع   69 ) 62(تكيف   2 ) 511(رهاب 

37 )  92  (نوبة  70 ) 62 (نشاط  3 ) 376(اختبار 

38 ) 91(صورة   71 ) 61(ضعف    4 ) 358( علم

)      61(وظيفة   39 ) 90(تفاعل   72  5 )349(استجابة

40 ) 88( تجربة  73 ) 60(تشنج   6 ) 251( حالة

41 ) 88( طفل  74 ) 60(طور   7 )246(شخصّية 

42 ) 88(هلس   75 (60)ولع   8 ) 242( نمط

43 ) 87( حرآة   76 ) 57(جنسّية   9 ) 229(سلوك 

44 ) 86(أثر  77 ) 57( سّلم  10 )219(ذهان  

45 ) 84(خلل   78          (57)قّوة   11 ) 217(عالج

46 ) 83 (عظام  79 ) 56(جهاز   12 ) 204( عصاب

47 ) 82(عرض   80 )       56(فعل    13 )204( هوس

48  )82 (متالزمة  81      (56) آالم   14 )   201(هذيان

49 )       79( قانون  82 ) 54( تصرف  15 ) 189(اضطراب

50 ) 78(ظاهرة   83 ) 54(سمة   16 ) 186(تناذر 

51 )78 ( عامل  84 (54) طبع   17  (179) طريقة 

52 ) 75( رغبة  85 ) 53(ثقافة   18       (177)فرط 

53 ) 75 (مرحلة  86 ) 53(ذاآرة   19 ) 176(تحليل 

54 (75)هذاء   87 ) 53 ( مقياس  20 ) 150( شعور 

55 ) 71(إعادة   88 ) 53 (نسيان  21 ) 143  (نظرّية

56 )71(دافع   89    (53)وهن  )       138(فكرة 23 

57 ) 71(صراع   90 ) 52(شكل   24 ) 137( جنون

58 ) 70 (مضاد  91 ) 52( منعكس  25 )134(إحساس 

59 ) 69(اك إدر  92 ) 52(نزعة   26 ) 129(تفكير 

60 ) 69(حاجة   93 ّ )51(حس   27 ) 128(اآتئاب 

61 ) 69( خبرة  94 ) 51( رؤية  28    (117) قلق  

62 ) 68(اعتالل   95 ) 51( مبحث  29    (112)فصام 

63       (68) قدرة   96 ) 51( نوم  30 ) 110  (عته

)      51( وضعية 64 ) 67(دراسة   97  31 ) 109 (عالقة

65 ) 65( بنية  98 ) 50(تعزيز   32  ) 109( معالجة

66 ) 65 (عقدة  99 )   50(طاقة   33 ) 108( شلل

67  ) 65(نقص  100 ) 50( مداواة  34 ) 106(ألم 

 
    نالحـظ مـن خـالل هـذا العرض اإلحصائي الكمي أن مصطلحات             

 و يأتي   511و   515ة األولى بترداد    تأتـي فـي المرتب     "رهاب "و  " خواف "
بار "مصـطلح     مرة بفارق كبير عن     376فـي المرتـبة الثالثة بترداد       " اخت

المصـطلح األول و الثانـي، ثم تأتي بقية المصطلحات بترداد أقل بصفة             
التي " تعزيز"، و   "طاقة"،  "مداواة"،  "مستوى"تدريجية إلى مصطلحات مثل       

خيرة بالنسبة للمائة مصطلح األكثر      مـرة محـتلة المرتبة األ      50تـرددت   
 .ورودا في المعجم العربي

 
 المعجم النفسي اإلنكليزي ○

  

 جدول المصطلحات األكثر ورودا حسب األبجدية الفرنسية

A 
Analyse :125, Anxiété :104, Amnésie :71, Activité :70, 
Adaptation :70, Aphasie :65, Acte :63, Angoisse :61, 
Association:47, Apprentissage:45  

B Besoin :75, But :10, Bouffée :9,  Bêta :8, Bénéfice :8, 
Beauté :8,  Blocage :7, Biologique :7,  Base :6, Baisse :6  

C 
Comportement :228, Crise :109, Caractère :83, Conflit :73, 
Complexe :70, Contre :64, Conduite :59, Centre :56, 
Conscience :47, Cécité :40  

D 
Délire :235, Dépression :113, Démence :108, Désir :73, 
Défense :52, Douleur :45, Dépendance :39, Développement :38, 
Désordre :34, Détérioration :33  

E 
Etat :195, Expérience :113, Effet :104, Echelle :96, 
Enfant :93, Epilepsie :64, Etude :61, Education :51, 
Erreur :50, Energie :43  

F 
Folie :107, Facteur :85, Fonction :66, Fantasme :56, 
Forme :55, Force :50, Fixation :45, Formation :38, 
Fatigue :33, Fantaisie :25  

G 
Groupe:52, Glande:11, Génétique:10, Gène:10, 
Grossesse:9, Général:9, Génital:8, Gradient:6, 
Généralisation:6, Gestalt:5  

H 
Hallucination:90, Homosexualité:26, Hypothèse:25, 
Hystérie:25, Hémiplégie:19, Habitude:19, Humeur:17, 
Hérédité:16, Habilité:16, Hypnose:14  

I 
Idée :129, Illusion :84, Image :77, Inhibition :62, Instinct :48, 
Imagination :45, Interprétation :41, Identification :38, 
Intelligence :37,  Identité :30  

J 
Jeu :26, Jugement :19, Jalousie :17, Jumeau :10, Justice :6, 
Jouissance :5, Jonction :5, Juvénile :4, Jaloux :3, 
Jacobson :3  

K Korsakoff :7, Kretschmer:5, Kraepline:3, Kinésie:3, 
Kinétique :2, Kinesthétique :2, Kinesthésique :2, Kanner:2  

L Loi :84, Langage :54, Lecture :24, Lésion :23, Liberté :17, 
Libido :16, Limité :15, Logique :14, Latent :14, Latence :14  

M 
Méthode:176, Maladie:81, Mouvement:78, Mécanisme:69, 
Moi:61, Mémoire:59, Manie:57, Motivation:54, Mélancolie:46, 
Mental:33  

N 
Névrose:148, Niveau:51, Nerf:32, Narcissisme:16, 
Névrotique:14, Négation:14, Neurone:12, Norme:10, 
Neurasthénie:10, Négligence:9  

O 
Obsession:38, Objet:38, Orientation:28, Organisation:24, 
Orgasme:18, Opération:16, Onde:15, Organe:12, Oubli:10, 
Ordre:10  

P 
Personnalité:221, Psychose:169, Pensée:163, Psychologie:158, 
Psychothérapie:79, Processus:75, Phénomène:60, Perception:60, 
Paranoïa:59, Paralysie:58  

Q 
Quotient :20, Questionnaire :16, Qualité :9, Question:8, 
Quête:5, Quérulent :4, Quantité:3, Quantitatif3, 
Quantificateur:3, Qualitatif:2  

R 
Réaction:336, Réflexe:127, Relation:113, Réponse:109, 
Renforcement:59, Rêve:58, Régression:38, Relaxation:36, 
Répétition:34, Récepteur:32  

S 
Syndrome:278, Sentiment:140, Schizophrénie:84, Stade:83, 
Symptôme:82, Sensation:77, Système:72, Stimulus:66, 
Sens:58, Sommeil:57  

T 
Test:443, Thérapie:283, Trouble:206, Type:181, 
Théorie:146, Tendance:127, Thérapeutique:57, 
Tempérament:51, Technique:48, Trait:46  

U Unité :14, Univers :11, Universel :6, Unique :4, Utérus :3, 
Utérine :3, Usage :3, Unitaire :3, Union :3, Ulcérative :2  

V 
Valeur :51, Vision :46, Vie :30, Verbal :22, Validité :22, 
Volonté :21, Variable :21, Vomissement :20, Vécu :18, 
Voix :17  

W Wernicke:6, Wechsler:5  

X Xénopathique :3 

Y Young :8 

Z Zone :25, Zoophilique :2, Zoophilie :2    
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  الفرنسي النفسيعجمجدول المصطلحات األآثر ورودا في الم

34 Facteur  (85) 57 Fonction  (66) 80 Forme  (55) 
35 Illusion  (84) 58 Stimulus  (66) 81 Langage  (54) 
36 Loi  (84) 59 Aphasie  (65) 82 Motivation  (54) 
37 Schizophrénie(84) 60 Contre  (64) 83 Défense  (52) 
38 Caractère  (83) 61 Epilepsie  (64) 84 Groupe  (52) 
39 Stade  (83) 62 Acte  (63) 85 Education  (51) 
40 Symptôme  (82) 63 Inhibition  (62) 86 Niveau  (51) 
41 Maladie  (81) 64 Angoisse  (61) 87 Tempérament51) 
42 Psychothérapie(79) 65 Etude  (61) 88 Valeur  (51) 
43 Mouvement  (78) 66 Moi  (61) 89 Erreur  (50) 
44 Image  (77) 67 Phénomène(60) 90 Force  (50) 
45 Sensation  (77) 68 Perception (60) 91 Instinct  (48) 
46 Besoin  (75) 69 Conduite  (59) 92 Technique  (48) 
47 Processus  (75) 70 Paranoïa (59) 93 Association  (47) 
48 Conflit  (73) 71 Renforcement(59) 94 Conscience  (47) 
49 Désir  (73) 72 Paralysie  (58) 95 Mélancolie  (47) 
50 Système  (72) 73 Rêve  (58) 96 Trait  (46) 
51 Amnésie  (71) 74 Sens  (58) 97 Vision  (55) 
52 Adaptation(70) 75 Manie  (57) 98 Apprentissage(45)
53 Activité  (70) 76 Sommeil  (57) 99 Douleur  (45) 
54 Complexe  (70) 77 Thérapeutique(57) 100 Fixation  (45) 
55 Mémoire  (69) 78 Centre  (56)   
56 Mécanisme(69) 79 Fantasme  (56)   

 

  فـي المرتـبة األولى من بين جميع          "Test" جـاءت مصـطلحات           
 مرة ثم في المرتبة الثانية      443مصطلحات المعجم الفرنسي بترداد يساوي      

 مـرة و في المرتبة الثالثة       336 بـترداد يسـاوي      "Réaction"مصـطلح   
مرة ثم في المرتبة الرابعة      283  بـترداد يسـاوي       "Thérapie"مصـطلح   
" مرة و في المرتبة الخامسة مصطلح        278بترداد   "Syndrome"مصطلح  

Délire " مــرة يلــيه فــي المرتــبة السادســة مصــطلح 235بــترداد "
Comportement  "  ثم بقية المصطلحات بترداد يقل تدريجيا 228بـترداد ،

 مرة وهي تمثل المائة مصطلح      45 بترداد يساوي    "Fixation"إلى مصطلح   
 .األكثر انتشارا في المعجم الفرنسي

 

 المظهر القرافيكي للمعجم المعلوماتي 3.4
 

 واجهات المعاجم النفسية ○
 

 واجهة المعجم النفسي العربي
[صورة لمدينة عربية بألوان فاتحة      : خلفـية المعجـم النفسـي العربي            

 ] تونس–سيدي أبو سعيد 
 

 
 واجهة المعجم النفسي اإلنكليزي

 ]إنكلترا[عة بيق بان صورة لسا: خلفية المعجم النفسي اإلنكليزي     
 

 
 

  

 جدول المصطلحات األآثر ورودا في المعجم النفسي اإلنكليزي
1 Reaction (250) 35 Response  (81) 69 Complex  (55) 
2 Test  (250) 36 Depression  (79) 70 Family  (55) 
3 Therapy (250) 37 Cognitive  (75) 71 Compulsive (54) 
4 Psychic  (212) 38 Intellectual (74) 72 Acute  (54) 
5 Mental  (189) 39 Unconscious  (74) 73 Group  (54) 
6 Sexual  (182) 40 Experience  (73) 74 Need  (54) 
7 Personality(179) 41 Crisis  (72) 75 Tension  (54) 
8 Social  (175) 42 Dream  (71) 76 Effect  (53) 
9 Behavior  (171) 43 Law  (69) 77 Factor  (63) 

10 Syndrome (152) 44 Infantile  (68) 78 Movement(53) 
11 Psychosis  (138) 45 Cerebral  (67) 79 Conflict  (52) 
12 Affective  (128) 46 Amnesia  (67) 80 Desire  (52) 
13 State  (124) 47 Psychotherapy(67) 81 Activity (52) 
14 Delusion  (123) 48 Hysteric  (65) 82 Anguish (52) 
15 Method  (121) 49 Neurotic  (65) 83 Paranoia  (52) 
16 Emotional (119) 50 Relation  (65) 84 Function  (51) 
17 Self  (117) 51 Schizophrenia(65) 85 Insanity (51) 
18 Psychologic(116) 52 Sleep  (65) 86 Motor  (51) 
19 Reflex  (112) 53 Stimulus (65) 87 Functional  (50) 
20 Type  (111) 54 Adaptation  (64) 88 Hysterical  (50) 
21 Delirium  (110) 55 Character  (63) 89 Inhibition  (50) 
22 Anxiety  (104) 56 Nervous  (63) 90 Memory  (50) 
23 Idea  (103) 57 Sense  (63) 91 Passive  (50) 
24 Analysis  (102) 58 Verbal  (61) 92 Organic  (50) 
25 Neurosis (102) 59 Cultural  (60) 93 Temperament(49) 
26 Psychology  (99) 60 Alcoholic  (58) 94 Counter  (47) 
27 Ego  (98) 61 Process  (58) 95 Delirious  (47) 
28 Child  (96) 62 Defense  (57) 96 Illusion  (47) 
29 Sensation  (95) 63 Epilepsy (57) 97 Thought  (47) 
30 Therapeutic  (95) 64 General  (57) 98 Image  (46) 
31 Tendency  (89) 65 Moral  (57) 99 Trouble  (46) 
32 Theory  (87) 66 Depressive (56) 100 Body  (45) 
33 Dementia  (83) 67 Association(56)   
34 Primary  (81) 68 Negative (56)   

 
في المرتبة األولى   " Reaction"  ، "Test"  ،"Therapy"جاءت مصطلحات       

 مرة ثم في    250من بين جميع مصطلحات المعجم اإلنكليزي بترداد يساوي         
رتبة الخامسة  مرة و في الم    212 بترداد   "Psychic"المرتبة الرابعة مصطلح    

"مرة يليه في المرتبة السادسة مصطلح        189 بـترداد    "Mental"مصـطلح   
Sexual"   ثم تأتي بقية المصطلحات بترداد تنازلي إلى مصطلح         182 بترداد ،

"Body"    مـرة وهذه المصطلحات مجتمعة تمثل المائة مصطلح         45 بـترداد 
 .األكثر انتشارا في المعجم اإلنكليزي

 
 رنسيالمعجم النفسي الف ○

 

  الفرنسي النفسيجدول المصطلحات األآثر ورودا في المعجم
1 Test  (443) 12 Psychose  (169) 23 Expérience(113) 

2 Réaction  (336) 13 Pensée  (163) 24 Relation  (113) 

3 Thérapie  (283) 14 Psychologie (158) 25 Crise  (109) 

4 Syndrome  (278) 15 Névrose  (148) 26 Réponse  (109) 

5 Délire  (235) 16 Théorie  (146) 27 Démence  (108) 

6 Comportement(228) 17 Sentiment  (140) 28 Folie  (107) 

7 Personnalité  (221) 18 Idée  (129) 29 Anxiété  (104) 

8 Trouble  (206) 19 Réflexe  (127) 30 Effet  (104) 

9 Etat  (195) 20 Tendance (127) 31 Echelle  (96) 

10 Type  (181) 21 Analyse  (125) 32 Enfant  (93) 

11 Méthode  (176) 22 Dépression(113) 33 Hallucination(90)  
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 أزرار الطباعة •
حوبا بترجمته يتم النقر على زر الطباعة فيتم        لطـباعة المصطلح مص       

 :تحويل صفحة الترجمة إلى الطابعة 
 

 أنموذج صفحة الطباعة من المعجم الّنفسي العربي
 

 
 

 أنموذج صفحة الطباعة من المعجم النفسي الفرنسي
 

 
 

 أزرار الموسيقي •
ناء البحث  سعيا نحو إضفاء مناخ من االسترخاء و الراحة النفسية أث              

عن الترجمة و تصفح المعجم تم إدراج قطع موسيقية صامتة بإمكان              
المتصفح اختيار إحدى القطع و االستماع إليها أثناء التصفح و ذلك               

 :باستعمال األزرار التالية 

 فتح ملف الموسيقى 
تفتح نافذة حوار تحتوي على     " فتح ملف الموسيقى   "    عند النقر على زر   

يقية بإمكانك االستماع إلى إحداها بالنقر المزدوج على        مجموعة قطع موس  
 .أيقونتها

 استمع إلى الموسيقى 
تستمع إلى قطعة موسيقية تم      "استمع إلى الموسيقى  "    إثر النقر على زر     

بإمكانك تغييرها واختيار قطعة أخرى من      , اختيارها كموسيقى افتراضية    
 .ملف الموسيقى

 إيقاف الموسيقى 
صـلة التصـفح بدون االستماع إلى الموسيقى يتم النقر على زر            لموا     

 ".إيقاف الموسيقى"
 

 البحث عن الترجمة -
يتميز المعجم المعلوماتي بسهولة استعماله حيث بإمكان المتصفح                 

عربية، [ترجمة أي مصطلح انطالقا من أية لغة من لغات المعجم الثالث             
 : البحث بأحد الطرق التالية في زمن قياسي، يتم] فرنسية، إنجليزية

 :  عند آتابة المصطلح المراد ترجمته آامال     -1      
المناسبة تتم الترجمة سواء بالنقر     الخلية  الكلمة بأكملها في    ة  بعد كتاب      

 .في لوح المفاتيح   "Enter "أو بالضغط على مفتاح "  ابحث"على زر 
  : منقوصا  عند آتابة المصطلح المراد ترجمته    -2

بعـد كتابة األحرف األولى للمصطلح دون إتمامها، و إثر النقر على                 
يتولى برنامج معالجة الكلمات    " Enter"أو الضغط على مفتاح     "  ابحث "زر  

للمعجـم إتمـام كـتابة الكلمة حسب أقرب كلمة موجودة في قاعدة بيانات              
لفبائي ثم  المعجـم تطـابق مجمـوع هذه الحروف وذلك حسب الترتيب األ           

  .يعرض ترجمتها  في الخاليا المناسبة

 واجهة المعجم النفسي الفرنسي 
ــية المعجــم النفســي الفرنســي        ـــقوس النصــر  : خلف جــادة[صــورة  ل

 ] باريس-اإليليزي 
 

 

 خاليا التصفح  3.5
خلّية ] : نوافذ[    يحتوي المظهر الجرافيكي لكل معجم على ثالث خاليا          

  .تينبيضاء و خليتين رمادي
معدة لكتابة المصطلح المراد      : ]خلية البحث   [الخلية البيضاء        -

 .ترجمته
    بعد وضع مؤشّر الماوس في هذه الخلية و كتابة الكلمة المراد             
ترجمتها سواء بصفة كلّية أو جزئّية و إثر تأكيد البحث بالنقر على             
زر ابحث يتم عرض ترجمة الكلمة و في حالة كتابة الكلمة جزئّيا              

ولّى برنامج المعالجة إتمام بقية المصطلح حسب حروف أقرب كلمة          يت
لهذه الحروف األولى في قاعدة البيانات و ذلك تبعا التّرتيب األلفبائي           

 .و يعرضها مصحوبة بترجمتها
ّرمادّية       - ا ال ا العرض   [الخالي تعرض فيها نتائج البحث عن      : ]خالي

 .التّرجمة و يتعذّر الكتابة فيها
 

  المعجموظائف أزرار -
 أزرار التصفح •

 :     تسمح أزرار التصفح القيام بالوظائف التالية
 إجراء البحث عن الترجمة 
 إلغاء ترجمة البحث السابق 
 تصفح مصطلحات المعجم المترجمة 
 التعرف على أول مصطلح مترجم من كل حرف 
 التعرف على أول و آخر مصطلح في كل معجم 

 

 أزرار تصفح المعجم العربي

 
 صفح المعجم اإلنكليزي و المعجم الفرنسيأزرار ت
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امل، اإلصدار: تـّم إعـداد المعجـم في أربعة إصدارات                اإلصدار الك
يزي ي -اإلنكل دار الفرنس ي،  اإلص يزي - العرب دار اإلنكل ي و اإلص - العرب
 .الفرنسي

 

 ePsydictC:  اإلصدار الكامل
: المعجم النفسي العربي   :م      يحـتوي اإلصـدار الكـامل ثـالث معاج        

Arabic ePsydict ،يزي م النفسي اإلنكل ،English ePsydict :  المعج
 French ePsydict : المعجم النفسي الفرنسي

 

 مسارد اإلصدار الكامل مجموع المصطلحات النسبة المئوية   
 المعجم النفسي العربي 32165 28,485%

يزيالمعجم النفسي اإلنكل 44132 %39,083
 المعجم النفسي الفرنسي 36622 %32,432

 المجموع 112919 %100
 

 ePsydictEA : العربي-اإلصدار اإلنكليزي
:العربيالمعجم النفسي   : معجمين    العربي -    يحتوي اإلصدار اإلنكليزي  

Arabic ePsydict و المعجم النفسي اإلنكليزي : English ePsydict. 
 

صطلحاتمجموع الم النسبة المئوية مسارد اإلصدار اإلنجليزي العربي 
 المعجم النفسي العربي 32165 42%

 المعجم النفسي اإلنكليزي 44132 58%
 المجموع 76297 100%

 
 ePsydictFA  :  العربي–اإلصدار الفرنسي 

 : المعجم النفسي العربي: معجمين  العربي -الفرنسي    يحتوي اإلصدار 
Arabic ePsydict  م النّفسي الفرنسيالمعج و : French ePsydict. 

 

النسبة المئوية مجموع المصطلحات مسارد اإلصدار الفرنسي العربي
 المعجم النفسي العربي 32165 47%
 المعجم النفسي الفرنسي 36622 53%

 المجموع 68787 100%
 

 ePsydictEF  :الفرنسي -اإلنكليزي اإلصدار 
المعجم الّنفسي :معجمين   الفرنسي -     يحتوي اإلصدار اإلنكليزي  

المعجم النّفسي   و English ePsydict:  ]  فرنسي  -إنكليزي  [اإلنكليزي   
 French ePsydict:  ] إنكليزي–فرنسي [ الفرنسي

    هذا اإلصدار هو الوحيد الذي ال يتضمن الترجمة العربية للمصطلحات          
ألولى التي جاءت ثالثية    الفرنسية و اإلنكليزية مقارنة باإلصدارات الثالثة ا      

 .اللغة
 

النسبة المئوية مجموع المصطلحات مسارد اإلصدار اإلنجليزي الفرنسي 
 المعجم النفسي اإلنكليزي 44132 55%

 المعجم النفسي الفرنسي 36622 45%
 المجموع 80754 100%

 

 إصدارات المراجعة -
 اليوم ليست       إن بعض المصطلحات الواردة في المعجم و التي نتداولها        

بالضـرورة التي ستستعمل بعد سنوات، لذا جاءت جميع هذه اإلصدارات           
 وهي داللة إلى إمكانية إعداد إصدارات الحقة        1.0فـي نسـختها الرقمية      

ّية   مـنقحة و مراجعة في المستقبل فقد تكون          راجعة جزئ  و يتم اإلصدار    الم
راجعة قد تكون و  ..]  إلخ 1.3 ،   1.2 ،   1.1اإلصدار  [بتغيير الرقم العشري   الم

، 3.0 ،2.0[يتم عندها إصدار المعجم بتغيير الرقم اآلحادي لإلصدار          شاملة 
 ]الخ..

 

 المراجعة الجزئية -

 تأآيد البحث عن الترجمة - 
    بعد كتابة الكلمة المراد ترجمتها في الخلية المناسبة يتم تأكيد البحث عن            

 :الترجمة سواء بــ  
  " ابحث"النقر على زر  .1
 "Enter" على مفتاح الضغط .2

 

 إجراء بحث جديد -
    للقـيام ببحث جديد يتم مسح كلمة البحث السابق بعد تحديد الكلمة سواء             

من لوح المفاتيح أو بالنقر على الزر األيمن  "suppr"بالضـغط على مفتاح  
للمـاوس واختـيار مسـح من قائمة األوامر، وبعد المسح تتم كتابة الكلمة 

بواسطة الماوس  " ابحث "لخانة المناسبة والنقر على زر      المراد ترجمتها في ا   
في لوح المفاتيح على أثرها يتولى برنامج   "Enter"أو بالضغط على مفتاح 

معالجـة الكلمـات للمعجـم البحث في قاعدة البيانات عن الترجمة المناسبة     
 .للكلمة

 

 ترجمة أول آلمة للحرف الحالي -
م من الحرف الحالي بالنقر على      يمكن التعرف على أول مصطلح مترج          
 ."أّول آلمة للحرف الحالي"زر 
أّول" و بعد النقر على زر        " حبسة"عـند إجراء ترجمة كلمة       :  مـثال     

ي      ة للحرف الحال " يتم عرض أول مصطلح  مترجم لهذا الحرف وهو          " آلم
  ".حّيز مّيت

 

 مصطلح للحرف الحاليآخر ترجمة  -
مصطلحات للتعرف على آخر كلمة للحرف      بعـد نهايـة ترجمة أحد ال           

 ".آخر آلمة للحرف الحالي"الحالي مصحوبة بترجمتها يتم النقر على زر 
 

 ترجمة أول آلمة في المعجم -
للتعرف على أول كلمة بالمعجم مصحوبة بترجمتها يتم النقر على زر                

ى في المعجم       " ة األول ثـم انطالقـا مـن هـذه الكلمة يمكن عرض           "  الكلم
الكلمة "حات المعجم حسب الترتيب األبجدي بالنقر المتوالي على زر          مصطل
  ".الموالية

 

 ترجمة آخر آلمة بالمعجم -
ة"للـتعرف على ترجمة آخر كلمة بالمعجم ينبغي النقر على زر                  الكلم

ثـم انطالقا من هذه الكلمة يمكن عرض مصطلحات         "  األخيرة في المعجم     
" ألبجدي المعاكس بالنقر المتتالي على زر       المعجم المترجمة حسب الترتيب ا    

 ".الكلمة السابقة
 

 ترجمة الكلمة الموالية -
بعـد إتمـام  البحث عن ترجمة أحد المصطلحات يمكن اإلطالع على                  

ية  "المصـطلح الـذي يليه مصحوبا بترجمته بالنقر فوق زر       ة الموال " الكلم
بجدي انطالقا من أي    كما يمكن متابعة توالي المصطلحات حسب الترتيب األ       

 .مصطلح بالنقر المتتالي على الزر
 

 ترجمة الكلمة السابقة -
بعـد إتمـام البحـث عن ترجمة أحد المصطلحات يمكن التعرف على                  

ة السابقة   "المصطلح الذي سبقه مصحوبا بترجمته بالنقر فوق زر          كما " الكلم
 العكسي  يمكـن متابعة ترجمة المصطلحات السابقة حسب الترتيب األبجدي        

 .بالنقر المتتالي على نفس الزر
 

 ترجمة أول آلمة من آل حرف -
للتعرف على أول مصطلح مترجم بالنسبة لكل حرف يتم النقر على زر                 

 .المعروضة  "قائمة أزرار الحروف"أحد الحروف الهجائية من 
ثال     مع ترجمتها  " كآبة"يتم عرض كلمة    " ك"إثر النقر على زر حرف      :   م

 .لكلمة األولى من مجموع مصطلحات حرف الكافوهي ا
 

 إصدارات المعجم 
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 عالم النشر اإللكتروني العربي و أن يحظى بالدرس و التمحيص           واعدة في 
و التدقيق  من جميع المهتمين بتطوير المصطلح العربي حتى نرقى              

لثابتة بالمصطلح العربي من الوضعية الهشة التي هو عليها إلى الوضعية ا          
 مؤديا المعنى العلمي بالدقة و الصرامة المطلوبة في عصر           –و الراسخة   

 .ال مكان فيه للمصطلحات الفضفاضة التي قد تحمل معنى الشيء و ضده
 
 إن هـذا المجهود بمثابة لبنة أولى نحو تأسيس المعجم اإللكتروني                   

ب اإلنكليزية و   المتعدد اللغات، إن العمل على إضافة لغات أخرى إلى جان         
الفرنسـية و العربـية، كـان و ال يـزال هاجسا بالنسبة لي حتى يتمكن                
األخصـائيون و األطـباء مـن استعمال مفردات ذات داللة موحدة على             

و إني أرحب   . مسـتوى المعنى رغم اختالفها على مستوى التعبير اللغوي        
طالية، ألمانية، إسبانية، إي  (بكـل مـتعاون معـي إلضافة لغات أخرى إليه           

و سوف أضل أسعى إلى إنجاز المعجم اإللكتروني        ) و غيرها … روسـية   
الموحـد المـتعدد اللغـات في العلوم النفسية و إن خالفني التوفيق فحسبي              

 .شرف السعي

العمـل على إصدار النسخة المراجعة جزئّيا دون تحديد فاصل زمني                 
 .محّدد بين إصدار وآخر و ذلك بعد نفاذ كل إصدار

 

 المراجعة الشاملة -
 في زمن   2.0العمل على إصدار نسخة المراجعة الشاملة في نسختها          

ال يتجاوز عشر سنوات على اإلصدار األّول،   إن هذه الفترة تبدو لي                 
أقصى مدة يمكن أن يتداول فيها أي معجم خاص بالمصطلحات مهما بلغت             

 المصطلح  أهميته فلم يعد مقبوال في عصر المعلوماتّية و سرعة تطّور            
أن يتداول معجم   ) حيث تظهر مصطلحات و تختفي أخرى في زمن قياسي        (

 .بنفس اإلصدار دون مراجعة أكثر من عشر سنوات
إن إصدارات المراجعة الشّاملة ال تتطلّب من مالك اإلصدار الساّبق سوى           
الحصـول علـى إصـدار التّرقية المتمثّل في قاعدة البيانات المنقّحة دون             

 .الحصول على كامل اإلصدار من جديدالحاجة إلى 
 

 خاتمـــة 
إنا و نحن نعرض المعجم المعلوماتي للعلوم النفسية نأمل أن يكون بداية     
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