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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

 ةجيات 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

التحرير.رئيس   

 التشغيلتحديات التكوين ورهانات يكولوجية الكفاءات بين س

 الغالي أحرشاو
aharchaou.rhali@gmail.com 

 مغرب ، فاس، الهللاد ب عبن مد انية، ظهر المهراز، جامعة سيدي محنساإلب والعلوم دا آلم علم النفس، كلية اقس

 ملخص
وبالتالي التأكيد على أن   ،لتربيةاللتقويم والتشخيص وية إلى تدعيم فكرة قابلية الكفاءات المعرف بحثهذا الفي  نسعى

التي  واالندماج والتأهيل وافقالكتساب والتا كلحلول فعلية لمشاي إيجاد تتجسد ف يجب أنالمعاصرة مهمة السيكولوجيا 

للقياس بليتها المعرفية وقااإلنسان قدرات  مطواعيةلمة فمس .ة عامةمييول والحياة اللتعليم والعمات اقطاع هاتحفل ب

خالل الخمس عشرة سنة   ةثبتالم فرضيات العلميةالأضحت من  ،المساعدةالتوجيه ولتربية عبر التدخل ووالتشخيص وا

ن يتمتع ي أيكف. فال كيل واضح على ذلا الخصوص إال دلذهن باآل. وما البرامج والمناهج المتعددة المتوفرة حتى رةخيألا

 االكتسابات بسهولةفي تحقيق أهم المهام و أغلب إنجاز نية عالية لكي ينجح فيبكفاءات معرفية وقدرات ذه شخصال
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 قرة طهميالكفاءات في شتى مجاالت الحياة. وهنا تكمن أ تلك لد جييضا في التوظيف الينجح أوض أن ونجاعة، بل المفر

، هذا المعرفية وتطويرها فردوخاصة على مستوى تقويم كفاءات ال ،عرفيةالمية تربج البرامفعالية ي والتشخيص المعرف

سبب أي فشل  لى أن ع يدعبر التأك األداءات حسينتتعلمات وال جويدزمة لتاالستراتيجيات الالتعلم بأهمية توعيته  عن فضال

ما  أو ،والمجهود الشخصي الضعيففي ل المعراالشتغاعجز في بل بال ،الكفاءة في وأة محتمل ال يرتبط بالنقص في القدر

 اإلحساس بالعجز المكتسب.ب واخر القرن العشرينذ أمن صار ينعت

 ؛ تربية معرفية.قياس؛ شغل ؛تكوين ؛كفاءةالكلمات المفتاحية: 

Competence psychology between training bets and employment challenges 
El Rhali Aharchaou 

aharchaou.rhali@gmail.com 
Department of Psychology, Faculty of Letters and Human Sciences Dhar El Mehraz, Sidi Mohamed Ben 

Abdellah University, Fes, Morocco 

Abstract 
The aim of this research is to consolidate the idea of the possibility of cognitive 

competencies to be evaluated, diagnosed and educated., and then to emphasize that the 
task of contemporary psychology is embodied in the search for real solutions to the 
problems of acquisition, adaptation, qualification and integration experienced in the sectors 
of education, work and life in general. The postulate of the plasticity of human cognitive 
capacities and the possibility of measuring, diagnosing and educating them through 
intervention, orientation and assistance has become one of the scientific hypotheses 
confirmed during the last fifteen years. The multiple methods and programs available 
actually provide clear evidence about it. It is not enough for a person to have high cognitive 
skills and mental capacities to successfully and efficiently accomplish most of the tasks and 
achieve the most important acquisitions, but it has become obvious that he must also be 
able to use these skills well in various areas of life. Here lies the effectiveness of cognitive 
diagnostic methods and cognitive education programs, particularly in terms of adjusting the 
individual's cognitive skills, and his awareness of the importance of learning strategies 
necessary to improve learning and performance, arguing that the cause of any probable 
failure is not linked to a lack of capacity or efficiency, but rather to a deficit in cognitive 
functioning and a weakness of personal effort, or what has been called since the end of the 
twentieth century, a feeling of acquired handicap. 
Keywords: competence; training; emloyment; evaluation; cognitive education. 

 النظرية العلمية وبعض أمثلتها في علم النفس ـ فلسفة العلمي ف

 بشير معمرية
bashirmaamria2015@gmail.com 

 الجزائر -مين دباغين سطيف األجتماعية، جامعة محمد االنسانية واإلقسم علم النفس، كلية العلوم 

 ملخص
حيث أهميتها وأهدافها ونشأتها  خصوصا منالنفس، وهدفت الدراسة إلى تناول النظرية العلمية وموقعها في علم 

ومالمحها وشروطها. وبينت أن النظرية ليست من اختصاص العلماء فقط، بل تحظى باهتمام عامة الناس أيضا، لتفسير ما 

غي أن يحدث في محيطهم. ثم تطرقت إلى عملية التنظير من حيث مداخله ومصادره ومستوياته، ودور اإلبداع بالنسبة لما ينب

منظر. وبينت أن عملية التنظير تثير مشكالت أخرى تكون جديرة بالبحث، وتم تقديم الكثير من األمثلة من  صف به اليت

وقاربت الدراسة أيضا، إسهامات النظرية العلمية في تقدم المعرفة من خالل تحديدها للحقائق التي يراد  نظريات علم النفس.

والتنبؤ بها، وإظهار الحاجة إلى بحوث أخرى. وبينت الدراسة كذلك،   الحقائق ، وتلخيصبحثها، وتصنيفها، وبناء المفاهيم

كيف أن المناخ العلمي أو الخلفية الثقافية العلمية، يكون لها دور في عملية التنظير وتقبل النظريات، وقدمت الفزيولوجي 

البحث في المنعكس الشرطي ضمي إلى جهاز الهالروسي/ بافلوف مثاال، لتوضح كيف تحول هذا العالم من أبحاثه على ال

الذي كان له التأثير الواضح في علم النفس األمريكي في بداية القرن العشرين. وكما استحضرت الدراسة تعريفات النظرية 

 العلمية كمنظومة من الفروض والمفاهيم والتصورات والتنظيمات والتواضعات، والمسلمات والمبادئ.

 . المعرفة العلمية ؛التنظير ؛علم النفس ؛النظرية العلمية ؛العلم : فلسفة الكلمات المفتاحية
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Philosophy of science: scientific theory and some of its examples in psychology 
Bashir Maamria 

bashirmaamria2015@gmail.com 
Department of Psychology, Faculté des sciences humaines et sociales, Mohamed Lamine Debaghine Setif 2 

University, Algeria. 

Abstract 
The study aimed to address the scientific theory and its position in psychology; 

particularly, its importance, goals, genesis, aspects and conditions. It showed that the theory 
is not only done by scientists, but also by the general public, in order to explain what is 
happening in their environment. Then, it dealed with theorizing process in terms of its input, 
its source and its level, and the role of creativity in relation to what should be characterize 
the theorist. It showed that the theorizing process raises other problems worthy of research, 
and many examples are provided from theories of psychology. The study also examined the 
contributions of scientific theory to the advancement of knowledge by defining the facts to 
be researched, categorizing them, building concepts, summarizing and predicting facts, and 
showing the need for further research. The study also showed how the scientific climate or 
scientific cultural background has a role in theorizing process and accepting theories, and 
presented the Russian physiologist / Pavlov as an example, and showed how Pavlov turned 
from his research on the digestive system to research in the conditional reflex, which 
affected American psychology, at the beginning of the twentieth century. Then the study 
dealt with the definitions of the scientific theory, as a system that includes assumptions, 
concepts, perceptions, organizations, agreements, postulates and principles. 

Keywords: philosophy of science; scientific theory; psychology; theorizing; scientific 
knowledge. 

 طولكرم ظةافحمي ف ةلسطينيات الفجامعجتماعي لدى طلبة العور برهاب السعادة وعالقته بالرهاب االشال

 زياد بركات
zbarakat@qou.edu 

 فلسطين -كلية العلوم التربوية، فرع طولكرم، جامعة القدس المفتوحة

 ملخص
ى طلبة  جتماعي لدن الشعور بالرهاب االهدفت الدراسة الحالية الكشف عن العالقة بين الشعور برهاب السعادة وبي

إلى  هاب السعادة والرهاب االجتماعي تبعاي محافظة طولكرم، ومعرفة داللة الفروق في مستوى رالفلسطينية ف عاتجامال

استخدمت أداتي الدراسة: مقياس الشعور برهاب السعادة، وهو متغيرات: الجنس، والتخصص، والتحصيل. لهذا الغرض 

بعد تطويره على البيئة  االجتماعي الرهاب لقياس (Wee & Roulin, 5199) ووى رولينباحث، ومقياس من إعداد ال

لدراسة  بالطرق واألساليب المتعارف عليها. تكونت عينة ا من خصائصها السيكومترية )الصدق والثبات( المحلية، والتحقق

، رم(لكرع طوالمفتوحة )ف ة طولكرم وهي: القدسوطالبة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظ ( طالبا433من )

 (. تم اختيار افرادها بطريقة عشوائية طبقية تبعاة )كلية الزراعة والبيطرة(، وفلسطين التقنية )خضوريالنجاح الوطنيو

النتائج أن لجامعية باالستعانة بدوائر القبول والتسجيل في هذه الجامعات. وأظهرت لمتغيري الجنس والجامعة وفق األرقام ا

اطية موجبة ، ووجود عالقة ارتبادة والرهاب االجتماعي كان متوسطاور برهاب السعلشعى ا تولمس أفراد الدراسةتقديرات 

، بينت النتائج عدم وجود فروق دالة  بين الشعور برهاب السعادة والرهاب االجتماعي. ومن جهة أخرى حصائياودالة إ

إلى متغيرات الجنس،  الفلسطينية تبعت امعاجالتماعي لدى طلبة ا لسعادة والرهاب االجفي مستوى الشعور برهاب ا إحصائيا

 والتخصص، والتحصيل. 

 .طلبة الجامعة ؛الرهاب االجتماعي ؛رهاب السعادة: احيةالكلمات المفت

Feeling of cherophobia and its relationship to social phobia among Palestinian 
university students in Tulkarm 

Zeyad Barakat 
zbarakat@qou.edu 

Faculty of Educational Sciences, Tulkarm Branch, Al-Quds Open University- Palestine 
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Abstract 
The current study aimed to reveal the relationship between feeling fear of 

happiness and the feeling of social terror among Palestinian university students in 
Tulkarm Governorate. For this purpose, used the two tools of the study: a measure of 
feelings of happiness phobia, which was prepared by the researcher, and a scale of 
Roulin & Wee (1995) to measure social phobia after its development on the local 
environment, and to verify its psychometric properties (honesty and consistency) by 
the accepted methods and methods. The sample of the study consisted of (433) male 
and female students from Palestinian universities in Tulkarm Governorate, namely: 
Al-Quds Open (Tulkarem branch), National An-Najah (College of Agriculture and 
Veterinary), and Technical Palestine (Khadouri). The results showed that the study 
members' estimates of the level of feelings of happiness and social phobia were 
average, and that there was a positive and statistically significant correlation 
between feeling of happiness and social phobia. On the other hand, the results 
showed that there were no statistically significant differences in the level of feelings 
of happiness and social phobia among Palestinian university students, according to 
the variables of gender, specialization, and achievement. 

Keywords: cherophobia; social phobia; university Students. 

 العلمية: الجامعة الجزائرية نموذجاستراتيجيات الطلبة في البحث عن المعرفة إ
 بوفلجة غيات

ghiat_boufelja@yahoo.fr 

 ، الجزائر، محمد بن أحمد2جامعة وهران ، كلية العلوم االجتماعية

 ملخص
ية تعرف صعوبات في . إال أن الجامعات العربييعرف العالم تغيرات كبيرة في عصر اإلنترنت والوعي المعلومات

ة هذه التحوالت، بما في ذلك األساليب المتبعة من طرف الطلبة والباحثين، وطرائق حصولهم على المعرفة. والسؤال  مساير

التقليدية، زالوا متشبثين باألساليب ما المطروح هو: هل تحول الطلبة والباحثون إلى األساليب اإللكترونية الحديثة، أم أنهم 

 . ورقةيات التعليمية / التعلّمية؟ وهو ما نحاول إلقاء الضوء عليه من خالل هذه المحورية األستاذ في العملالمتمثلة في 

للتعرف على مصادر حصول الطلبة على المعرفة العلمية، ومدى تأثرهم بثقافة المعلومات، قام الباحث بإجراء دراسة على  و

للتعرف بيان تّم تصميمه لهذا الغرض، طق، من خالل استعمال استن من مختلف الشعب والمناعينة من الطلبة الجزائريي

ينقسم االستبيان إلى سبعة محاور للتعرف على إستراتيجية تعلم الطالب على مصادر حصولهم على المعرفة العلمية. 

ة والباحثين من بيان مما سهل وصول الطلبكما تم وضع صورة إلكترونية لالست الجامعي وأساليب بحثه عن المعرفة العلمية.

طالبا من كل المراحل التعليم العالي ليسانس  200مناطق والجامعات إليه واإلجابة عنه. وقد شملت عينة الدراسة مختلف ال

وصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن الجامعة الجزائرية تعرف تحوالت عميقة فيما  وقد )بكالوريوس(، ماستر ودكتوراه.

المعرفة، وتزايد استعمال المكتبات الورقية واإللكترونية، وااللتجاء األساتذة في الحصول على يخص تراجع االعتماد على 

استنتج وجود حاجة ملحة إلى توعية الطلبة بضرورة التحكم في تعلمهم كما  إلى مواقع االنترنت في البحث عن المعرفة.

 قع. مستمّرة متفتحة على الواالمعرفة، في إطار تربية االعتماد على المبادرات الشخصية في كسب 

 : الجامعة الجزائرية، الحصول على المعرفة، اإلنترنت، األستاذ، المكتبة الجامعية.كلمات مفتاحية

Student’s strategies in the search for scientific knowledge: the Algerian 
university as a model 

Boufaldja Ghiat 
ghiat_boufelja@yahoo.fr 

Faculty of social sciences, Oran 2 University, Mohamed Ben Ahmed, Algeria. 

Abstract 
The world knows great changes in the era of Internet, and the information literacy. 

However, Arab universities have difficulties in keeping pace with these transformations, 
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including the methods used by students and researchers, and the modalities for their access 
to knowledge. The question is: are students and researchers transformed into modern 
electronic methods? or are they still clinging to the traditional methods of teaching/learning 
processes and teacher’s centered methods? This is the topic of this paper. To learn about 
the sources of students' access to scientific knowledge and the extent to which they are 
influenced by the information literacy. The researcher conducted a study on a sample of 200 
Algerians students from different universities and regions, using a questionnaire designed 
for this purpose, to identify the sources of student's scientific knowledge. An electronic 
version of the questionnaire was used, making it easier for students and researchers from 
different parts and universities to access to it. The study sample included 200 students from 
all stages of higher education (bachelor's degree, Master and Ph.D.). The study concluded 
that Algerian university knows profound shifts, and students are increasing the use of 
electronic libraries, and resorting to Web sites in the search for knowledge. It concluded also 
the need for students’ sensitization for the control of their learning, and the need to rely on 
personal initiatives to gain knowledge, in the context of continuous and open education. 

Keywords: knowledge access strategies; professor; university library; internet. 

 بالمغرب االبتدائي التعليم تالميذ لدى ي اللغة العربيةف القرائي النمو على العاملة الذاكرة قدرة ثيرأت

 يرمال مدحم
mohammed.elmir1@usmba.ac.ma 

 المغرب فاس،  هللا،  دعب نب محمد ديسي جامعة المهراز،  ظهر اإلنسانية،  والعلوم داباآل كلية النفس،  علمقسم 
 لخصم

ميذ التعليم االبتدائي لة والنمو القرائي لدى عينة من تالاالرتباطات بين قدرة الذاكرة العام الحالي بحثال كشفاست

من األنشطة المعرفية، من بينها القراءة. في مجموعة  تتدخل ذاكرة العاملةال وقد تبين من دراسات سابقة أن بالمغرب. 

أبحاثا قليلة غير أن  ؛يميةمورفاللفبائية واألغات اللعلى األداء القرائي في صت دراسات كثيرة تأثير قدرة الذاكرة العاملة حفو

 أعمارهم تتراوح مبحوثا 96الدراسة  ذهك في هشارو .ربية.كرة العاملة في اللغة العذاالن القراءة وتباطات بيت االرتناول

  التحليل  من اتضحو. العاملة لذاكرةاو القرائي، والفهم الكلمات على التعرف شملت باراتختالوا خضعقد و. سنة 12و 6 بين

 يمالتعل من المستوى األول في بوضوح يظهر ال القرائي األداء على العاملة الذاكرة قدرة تأثير أن للمعطيات اإلحصائي

كما . في المستويات الالحقة القرائي اءدواأل ملة العا ةالذاكر قدرة بين أكثر دال ارتباط ناكه انك ذلك عكسوعلى ؛ االبتدائي

  أنواستخلصت هذه الدراسة . االبتدائي التعليم تالميذ لدى القراءة في باألداء تتنبأ أن يمكن العاملة الذاكرة قياسات أن انكشف

 .يةرائالق بالصعوبات المهددين ألطفالالمبكر لقد يساعد على التشخيص   العاملة كرةالذا قدرة متقيي

في  االبتدائي التعليم تالميذ ؛القرائي الفهم الكلمات؛ على التعرف قرائي؛لا النمو العاملة؛ الذاكرة :المفتاحية الكلمات

 .المغرب

Effect of working memory capacity on Arabic reading development in primary 
school pupils in Morocco 

Mohammed El-Mir 
mohammed.elmir1@usmba.ac.ma 

Department of Psychology, Faculty of Letters and Human Sciences Dhar El Mehraz, Sidi Mohamed Ben 
Abdellah University, Fes, Morocco 

Abstract 
The current research explored the correlations between working memory capacity and 

the development of reading in a sample of Moroccan primary school pupils. It appeared 
from previous studies that working memory capacity mediated reading performance in 
alphabetic and morphemic languages; however, few studies have addressed the correlations 
between reading and working memory in Arabic language. It has also been shown that 
working memory determines variability in reading performance. A sample of 96 children 
ranging in age from 6 to 12 years, participated in this study. They were subjected to tests 
that included word recognition, reading comprehension, and working memory. It was found 

mailto:mohammed.elmir1@usmba.ac.ma
mailto:mohammed.elmir1@usmba.ac.ma


 2020صيف  [العدد التاسع] 1العدد  /5المجلد  ،لنفسالمجلة العربية لعلم ا

 10 Arab Journal of Psychology /Vol. 5/ No. 1 / (2020)  1 العدد  / 5 المجلد/ لنفسا  لعلم العربية لمجلة ا/  

from the statistical analysis of the data that the effect of working memory capacity on 
reading performance does not appear clearly in the first two years of primary school. 
However, in the later stages of reading, there was a significant correlation between working 
memory capacity and reading performance. Additionally, it was uncovered that working 
memory assessments can predict reading performance for primary school children. The 
study concluded that measures of working memory capacity can help to the early diagnostic 
of children at risk of reading difficulties. 

Keywords: working memory; reading development; word recognition; reading 

comprehension; Moroccan primary school pupils. 

 الجزائربسيدي بلعباس  جامعةلدى عينة من طالب  والتفاؤل الحياةلرضا عن ا

 فارس زين العابدين
fareszineelabidine@gmail.com 

 جتماعية واإلنسانية، جامعة سيدي بلعباس، الجزائراالم لوالع يةكلقسم علم النفس، 

 ملخص
وفحص الفروق بين الجنسين في  ،عن الحياةوالرضا التفاؤل  طبيعة العالقة بين الحالية إلى تحديد راسةدلتهدف ا

وقد اشتملت  .يةلمحلا ئةفي البي كد من الخصائص السيكومترية لألدواتعن التأ ، فضالالحياة الرضا عنمتغيري التفاؤل و

  197من مختلف التخصصات ) بالجزائر سيدي بلعباسب سبلي لياجيال جامعةب طالب وطالبة 300 عينة الدراسة على 

وتم تطبيق القائمة العربية للتفاؤل والتشاؤم من إعداد أحمد محمد . سنة 40و  22(، وتراوح سنهم بين طالبة 103، وطالبا

 ,Diener et alلدينر وزمالئه )  satisfaction with life Scaleياةحالن رضا ع لا اسمقيو (،1996عبد الخالق )
بمتغير الرضا عن الحياة وبلغ معامل االرتباط  احصائيا داال ارتباط متغير التفاؤل ارتباطا وقد أشارت النتائج إلى .(1985

ر نتائج هذه الدراسة إلى أن  شيتو ،نسلجزى لتعة عدم وجود فروق في التفاؤل والرضا عن الحياوبينت النتائج  .(0.53)

عد الطيبة )الهناء الشخصي( الذي ي والدراسة في إطار الحياة رة بمزيد من البحثجديات ريالتفاؤل والرضا عن الحياة متغ

 اصهاخوى بالنظر إلكما يوصي الباحث باستعمال المقاييس في البيئة الجزائرية  .أهم الموضوعات في علم النفس اإليجابي

 الجيدة. تريةيكوملسا

 الجزائر.  ؛طالب الجامعة ؛اإليجابيلنفس علم ا ؛التفاؤل ؛الرضا عن الحياة الكلمات المفتاحية:

Satisfaction with life and optimism among a sample of students at the university 
of Sidi Bel Abbes in Algeria 

Fares Zine El Abiddine 
fareszineelabidine@gmail.com 

Department of Psychology, Faculty of Social Sciences and Humanities, University of Sidi Bel Abbes, Algeria. 

Abstract 
This study aimed to determine the relationship between satisfaction with life and 

optimism among Undergraduates from the University of Djillali Liabes in Sidi Bel 
Abbes- Algeria. The sample comprised of 300 (male n=197, females n=103). Their age 
ranged from 22 to 40 years. They answered The Arabic Scale of Optimism and 
Pessimism (ASOP), and the Satisfaction with Life Scale (SWLS, Diener, et al, 1985). 
Pearson Correlation and t-test were used for analyzing the data by SPSS 24 software. 
The result showed that there was a significant positive correlation (0.53) between life 
satisfaction optimism. There are no statistical differences between males & females 
of optimism, Life Satisfaction. The results of this study indicate that optimism and 
satisfaction with life are variables that deserve further study within the framework of 
well-being variables, which is considered one of the most important topics in positive 
psychology. In addition, the results were explained in light of the positive association 
between optimism and satisfaction with life. Based on the good psychometric 
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properties of the (ASOP) and (SWLS), it was recommended to use these Scales in 
Algeria. 

Keywords: optimism; life satisfaction; Positive Psychology; university students, 
Algeria. 

 يةعداداإلالمرحلة  طالباتلدى ومظاهره الفضول المعرفي س قيا

 مجيد عيسى ةهب
heba8m.issa@gmail.com 

 ، جامعة البصرة، العراقةنسانيعلوم اإلوالكلية التربية ، العلوم التربوية والنفسيةسم ق

 خصمل
لفروق التعرف على ا و يةعداداإلالمرحلة  طالباتالفضول المعرفي لدى مستوى على  لتعرفا لحالية الدراسة استهدفت ا

وكذلك الفروق في مظاهر الفضول  لمي(ع-إنساني) التخصص روفقا لمتغيت طالباال ىلد في مستوى الفضول المعرفي

اللغة   إلى( وترجمته 2009) Slater لسالتراس الفضول المعرفي ولتحقيق ذلك طورت ألباحثة مقي ،المعرفي لدى الطالبات

حيث  يةدداعاإلالمرحلة  اتلبامن طية على عينة عشوائ هتم تطبيق لسيكومترية للمقياسالخصائص استخراج اوبعد  ،العربية

ضول معرفي مرتفع وعدم لديهم ف يةعداداإلطالبات المرحلة ن أنتائج منها  إلىلباحثة اوتوصلت  .طالبة (200) عينةلابلغت 

ربعة كانت ن مظاهر الفضول األأكما  .ع التخصصمستوى الفضول المعرفي بين الطالبات وفقا لنو وجود فروق في

االستفادة من المقياس تم صياغة توصيات عديدة منها لدراسة ات بها ج التي خرجئعلى النتااء وبن .لباتلطاا مرتفعة لدى

  إعداد وذلك ب بناتهمعند  االت الفضول المعرفيحسرية بضرورة تعزيز لتوعية األوا ويالترب هالحالي في مجال التوجي

وء الدراسة  ضوفي  .افيكشستاال ي والسلوكعرفلفضول المع اات تشيد بعدم قمورعية وعقد ندوات ودإذابرامج تلفزيونية و

ساتذة جامعين أوائر الدولة، ومثل عينات من موظفين في د أخرىجراء دراسة مماثلة على عينات إوضعت مقترحات ك

يل مثل االضطرابات السلوكية، الذكاء، التحص أخرىسة للتعرف على العالقة بين الفضول المعرفي ومتغيرات درا ءجراإو

 .ياعدبالتفكير اإلالدراسي،  

 . يةعداداإلالمرحلة   طالبات ؛الفضول المعرفي: تاحيةفلماكلمات ال

Measuring cognitive curiosity and its manifestations in female junior high school 
students 

Heba Majeed Issa 
heba8m.issa@gmail.com 

Department of Educational and Psychological Sciences, Faculty of Education and human sciences, Basrah 
University 

Abstract 
The current study aimed to identify the level of cognitive curiosity for female junior high 

school students and to identify differences in the level of cognitive curiosity for female 
students according to the specialty variable (humane-scientific) as well the differences in the 
manifestations of cognitive curiosity among students. To achieve this, the researcher 
developed a scale of cognitive curiosity for Slater (2009) and translated it into Arabic, and 
after extracting the psychometric properties of the scale, it was applied to a random sample 
of female junior school students, as the sample reached (200) students. The results showed 
that female junior high school students have a high cognitive curiosity and no differences in 
the level of cognitive curiosity among female students according to the type of 
specialization. The four aspects of curiosity were high among female students. Based on the 
results of the study, several recommendations were formulated, including taking advantage 
of the current scale in the field of educational guidance and family awareness of the need to 
enhance cases of cognitive curiosity for their daughters by preparing TV and radio programs 
and holding seminars and courses praising not to suppress cognitive curiosity and 
exploratory behavior. In light of the study, proposals were developed as a scale a similar 
study on other samples such as samples from employees in state departments and university 
professors. And conducting a study to identify the relationship between cognitive curiosity 
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and other variables such as behavioral disorders, intelligence, academic achievement and 
creative thinking. 

Keywords: cognitive curiosity; female junior high school. 

أساتذة التعليم  بحث استكشافي لدى: نشاطلفرط ا ه مع أو بدونباضطراب عجز االنتبا سيكوتربويوعي اللا

 بتدائيالا

 ر الريفيدالقادعب
abdelkader90erryfy@gmail.com 

 س، المغربفا ، عبدهللاجامعة سيدي محمد بن ، م اإلنسانية، ظهر المهرازشعبة علم النفس، كلية اآلداب والعلو
 ملخص

لمدرسي واالندماج المجتمعي الكفاءات المعرفية األساسية، ألنه يمثل شرطا ضروريا لعملية التفوق ا إحدىالنتباه يعد ا

ام ئقا أمتشكل عاوجدت التي إن االضطرابات، جموعة من هذه الكفاءة قد تعترضها مغير أن سيرورة اشتغال  .هنيوالم

هذا األخير  .نشاطاب عجز االنتباه وفرط الاضطرنجد  ،االضطرابات ن أبرز هذهمو ،الدراسي هتحصيله وتعلمالمتعلم خالل 

  لتعرف على ا  المقال هوا هذ الهدف منه أعراض واضحة ومحددة، فإن ضطرابات العصبية النمائية تميزمن بين اال وإن كان

تكونت عينة الدراسة   . وقداالبتدائي مالتعلياتذة سألدى يكوتربوي بهذا االضطراب السعي والمدى على  ، وكذلكهانتشارنسبة 

تائج نوقد خلصت  قنية االستمارة.اعتمدنا على تفقد أداة الدراسة  أما فيما يخص، بمدينة فاس يعملون وأستاذةأستاذ  100من 

أستاذ ن أوكذلك إلى  ة فاس،بمدين التعليم االبتدائيساتذة أضطراب لدى بهذا اال السيكوتربوي توى الوعي تدني مس الدراسة إلى

ذا تصنيفه لهأن ، غير نشاطرط التعليم االبتدائي يستطيع التعرف على المتعلم الذي يعاني من اضطراب عجز االنتباه وفال

غير  سالى ومشاغبين والكن فئة الضميكون لمتعلمين ل  هيصتشخما أن ك .اعثرين دراسييكون ضمن فئة المتاالضطراب 

 . ينتجان عن عوامل مختلفةد النتباهي قاه واضطرابه نشاطن المهتمين دون وعي بأ

 .دائيالتعليم االبتأساتذة  ؛نشاطط الفرمع أو بدون اضطراب عجز االنتباه : مفتاحيةالكلمات ال

An investigation of primary teachers level of psychoeducational awareness of 
attention deficit hyperactivity disorder 

Abdelkader Erryfy 
abdelkader90erryfy@gmail.com 

Department of psychology, Faculty of letters and Human Sciences Dhar El mehraz, Sidi Mohamed Ben 
Abdallah University Fes- Morocco 

Abstract 
Attention is regarded as of one the basic cognitive competencies, as it is necessary for 

academic excellence as well as social and professional integration, however, the functioning 
of this competence may be hampered by a range of disorders; the presence of which would 
constitute an obstacle to the learner during his learning and academic achievement. In this 
regard, Attention Deficit Disorder and Hyperactivity (ADHD henceforth) is one of the most 
famous disorders. The latter, though it is a neurodevelopmental disorder, it is characterized 
by clear and specific symptoms. Then, our aim in this article is then to identifiy the spread of 
this disorder, as well as to identify the extent of psychoeducational awarness of this disorder 
among primary school teachers in the county of Fes . The study sample consisted of 100 
teachers who work in the town of Fes, as for the research instrument used, we relied on the 
questionnaire. The study concluded that the level of psychoeducational awarness of this 
disorder among primary school teachers in the town of Fes is low, and that the primary 
education teachers can identify the learner who suffers from ADHD. However, when they 
classified the grade school child, they considered him as struggling academically. Such cases 
are, then, classified as trouble makers, lazy, uninterested without taking into consideration 
that his attention deficit-hyperactivity could be the result of different factors. 

Keywords: ADHD;, primary education teachers. 
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 لدى الطفل التوحد ضطرابهمية العالج السلوكي الأ

 سوخسخ حسان
drhassansekhsoukh@gmail.com 

 الجزائر، أم البواقي ، جامعةيةة واإلنسانماعيم االجتكلية العلو ، االجتماعية معلوقسم ال

 ملخص
سليمة للتعامل مع طفلهم،  الر الدعم النفسي للطفل المصاب بالتوحد وذلك عن طريق تعليم األبوين الطرق ال بد أن يتوف

ل مصاب ا طفان لديهن باالستعانة بعائلة كاوباألومن المستحسن أن يقوم  .حالصحي طفلهم السلوك يعلمون بهاوالطرق التي 

إن تعديل السلوك هو  ب التعامل بها مع هذا النوع من األطفال.سليمة التي يجتوحد وتم شفاؤه لمعرفة كافة الطرق البال

واؤم توالجل مساعدتهم على التكيّف ك من أوذل ،بالتوحدة لدى األطفال المصابين ل لعالج المشكالت السلوكيمثاألسلوب األ

دة السلوك المقبول أو وذلك من خالل زيا، ي يهدف إلى تغيير السلوك لألحسنوك اإلنسانالسل تعديل  كما أن .مع مجتمعهم

الل تنظيم ي البيئة الطبيعية ومن خير المقبول حيث يتم ذلك فغ تشكيل السلوك الجديد المراد تعلمه أو إضعاف السلوك

وتعديل السلوك يركز على  .جهحكوم بنتائوك من السليحدث منها بعد السلوك أل اة مو المتغيرات البيئية وخاصظروف أال

قياس الكما أنه يركز على السلوك الظاهر وليس على السلوك الخفي، ويعتمد على  .ضيوليس على الما، رالحاض

المنهج العلمي الذي  خدمالسلوك وتعديله، وهو يست تفسير ل السلوكي فيويستخدم التحلي .المتكررالموضوعي المباشر، و

منهج تربوي أكثر منه ، وهو بشكل مباشرحقق من فاعليتها القابلة للتنفيذ، والتي يمكن الت م األساليبتخداعلى اس يركز

 .يب اإليجابيةالعالجي، ألنه يركز على استخدام األس
 طفل. ال ؛التوحد ؛العالج السلوكي :مفتاحيةالكلمات ال

The importance of behavioral therapy for child autism 

Hacène Sekhsoukh 
drhassansekhsoukh@gmail.com 

Department of social sciences, Faculty of social and Human sciences, Oum-bouaghi University, Algeria 

Abstract 
Psychological support must be given for any child with autism, this goal could be reached 

by teaching parents the adequate ways to deal with their child; and the ways they must use 
in teaching their child the correct behaviors. It is recommended that parents seek help in a 
family that had a cured child who have ger better from autism to find out the right ways to 
deal with behavioral problems of children with autism, in order to help him to acquire a 
capacity to adapt with society. The modification of human behavior aims to change the 
behavior for the better, by increasing the acceptable behavior, or forming the new behavior 
and weakening the unacceptable one, in the natural environment and by organizing 
environmental conditions. Behavior modification focuses on the present, not on the past . It 
also focuses on apparent behavior and not on hidden one, and it depends on direct and 
repeated objective measurement. The behavioral analysis is used to interpret and modify 
behavior, it uses the scientific methods, whose effectiveness can be verified directly, as well 
as it is an educational approach more therapeutic, because it focuses on using positive 
methods. 

Keywords: behavioral therapy; autism; child. 

 والعشرين علم القرن الحاديوبناء شخصية مت ،ربويةت التأداة فعالة لتنمية الكفايا :ما التربويةلسيكودراا

 مصطفى مرزوكي
mostafa.merzougui@uit.ac.ma 

 المغرب. ، القنيطرة عة ابن طفيل، جام داب والعلوم اإلنسانية، كلية اآل

 صملخ
 تسهمينبغي أن  ،تغيرفي هذا العالم الشديد ال. فت التربويةي تنمية الكفاءاودراما فلسيكر االدراسة الحالية دو لتتناو

انتشار  بفعل اواحد اتمعمج الذي صار 21رن الق مجتمع فيج بناء أجيال المستقبل قادرين على االندما عملية المدرسة

اعية والقيمية لدى ماالتجاهات االجتنفسية، والنيات ما أدى لتغيير في الب وهذا .لجميعمتاحة لالتي أصبحت ئل التواصل وسا

اقفه، مو، وتغير يادهالنفسي للمتعلم، والتي تظهر من خالل سهولة انقكشف ضعف وهزالة التكوين يهذا التغير و األفراد.

ربة وية كمقاربا التالالت، نجد السيكودراماالخت تلكج عالية ل ين الحلول العملومن ب. ى قناعاته، وتبديل اتجاهاتهوالتأثير عل
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وهو ما غاب على السيكودراما  لعالج النفسي الجماعي تأخذ بعين االعتبار خصوصيات المجال التربوي؛اتطبيقية في 

ى إلما عموهدف تو. ئل للعلوم المعرفيةوالهايدة من التقدم السريع هذه األخيرة مستف على تطوير عملتالكالسيكية، حيث 

فية، بالكفايات االستراتيجية، والمهارات اللغوية، والحسية  رى الكفايات المعإضافة إل، متلكيالمواطن الصالح الذي  بناء

 ياة بكل ثقة وفعالية.عله يخوض غمار الحومعرفية تجسية من اكتساب مناعة نف وهذا يمكنه، واالجتماعية، الحركية

 .ةي؛ المناعة النفسالجماعي سيالنف العالجايات التربوية؛ ؛ الكفربويةاما التالسيكودر :يةات المفتاحالكلم

Educational psychodrama: an effective tool for developing educational 
competencies and building 21 century learner's personality 

Mostafa Merzougui 
mostafa.merzougui@uit.ac.ma 

Faculty of letters and human sciences, Ibn Tofaïl University, Kenitra, Morocco 

Abstract 
The present study examined the role of psychodrama in the development of educational 

competencies. In this highly complex,  the  school should participate to the process of 
building future generations, who are able to integrate in the society of the 21 century; which 
became almost one community due to the proliferation of social media that are available for 
all, which lead to a great changes in psychic structures, in addition to shifts in social and 
value trends in individuals. This change reveals weaknesses in the psychological formation of 
the learner, which appear through the ease of his obedience, the variation in his attitudes. 
Among the practical solutions to remedy these imbalances is educational psychodrama 
which is an applied approach to group psychotherapy, that takes in consideration the 
specificities of the educational field that differs from the classical psychodrama in taking 
advantage of the great progress of cognitive science. Generally, educational psychodrama 
aims to build a good citizen who possesses, in addition to cognitive competencies, strategic 
competencies, and linguistic, sensorimotor and social skills; and that permits him to acquire 
psychological immunity that enables him living with confidence and efficiency. 

Keywords: educational psychodrama; educational competencies; group psychotherapy; 
psychological immunity. 

 يةلتوحد في ظل المقاربة المعرفا
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 .فاس، المغرب جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، 

 ملخص
ز مظاهره بوجود خلل في تتميإذ مائيا، ن-نورو الذي يعد اضطرابا حاولت هذه الدراسة معالجة موضوع التوحد،

إلى  الدراسة هذه سعت وت المحدودة. ماالسلوكات التكرارية واالهتما وجودن اعية، فضال عاالجتملتواصلية و ات اارالمه

 . معرفية-قاربة سيكوهم النظريات المعرفية التي قدمت تفسيرا للتوحد انطالقا من مأ الوقوف على من خاللتحقيق هدفها 

تفسير  استطاعت لتيا كوهن-بارون ل ذهنرية الضية خلل نظفر، الأوج تفسيرية، وهي كالتالي: نماذرضت أربعة ع وقد

المصاب بالتوحد على التعرف على  عيين في التوحد، من خالل تأكيدها انعدام قدرة واصل والتفاعل االجتمالتاضطرابات ا

 هابي وفريثضية فر، ثانياه على قراءة الذهن. لى في نقص قدرتدى الغير، األمر الذي يتجوجود حاالت الذهن المختلفة ل

قة تحليل المعلومات، التي تتميز بطري دودة، بحيث اهتمتمحالتي فسرت االهتمامات الركزي سق المضعف التناة بالخاص 

ماغ الذكوري  الد فرضيةثالثا،  علومات.لجة الشاملة للماب بالمعالجة المركزة على األجزاء بدل المعافي هذا االضطر

في نفس الوقت من فرط تعاطف، وخلل الحد يعاني من بالتو أن المصاب إلى يرتشكوهن التي -بارون لمتطرف ال

فرضية خلل  رابعا  دة.وجود قواعد وأنظمة محدالتي تمتاز ب نساق المختلفةى تحليل وتركيب األإل هقودتناسقية، مما يال

وجود  ة إلى اسة الحاليالدرت خلص ة والمحدودة في التوحد.لوكات التكراريالسبشكل خاص  فسرت التية الوظائف التنفيذي

يعد مؤشرا على عدم وجود  التفسيرية فرضيات ال أن تعدد من خاللها ضحن هذه النماذج التفسيرية، واتاضح بيتباين و

 وحد.كلينيكية للتة شاملة تستطيع بمفردها تفسير مجمل األشكال اإلنظري

 كزي.تماسك المرف الضع  ؛نظرية الذهن ؛ف التنفيذيةالوظائ ؛التوحد: يةالكلمات المفتاح
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Autism in the light of the cognitive approach 
Hicham Jabraoui 
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Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fes, Morocco 

Abstract 
This study attempted to address the issue of autism, which is a developmental disorder 

characterized by difficulties with social interaction and communication, and by restricted 
and repetitive behavior. This study also sought to achieve its goal by examining the most 
important cognitive theories that provided an explanation for autism; based on a psycho-
cognitive approach. Four explanatory models were presented, namely: first, the theory of 
mind hypothesis of Baron-Cohen that interpreted the disorders in social communication and 
interaction in autism based on confirming the inability of the autist to recognize the 
presence of different states of mind in others, which is reflected in the inability to read the 
mind. Second, Happé & Frith's hypothesis of weak central coherence, which explained the 
limited interests, so that it's interested in the way of analyzing information, which is 
characterized in this disorder by the processing centred on the parts rather than by the 
global processing of information. Third, the extreme male brain hypothesis, advanced by 
Baron-Cohen, suggests that people with autism suffer from empathizing dysfunction and at 
the same time from excess systematization that leads to the analysis and synthesis of 
different systems characterized by the existence of determined rules and systems. Fourth, 
the executive dysfunction hypothesis, which specifically explained repetitive and limited 
behaviors in autism. The present study concluded that there is a clear divergence between 
these explanatory models. It has become clear that the multiplicity of explanatory 
hypotheses is an index of the absence of a global theory, which alone can explain all the 
clinical forms of autism. 

Keywords: autism; executive dysfuntion; theory of mind, weak central coherence. 
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