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، أي مواكبة التقدم »المعاصرة«إلى مستوى  هما تعني االرتفاع بطريقة التعامل معال تعني الحداثة رفض التراث، وال القطيعة مع الماضي، بقدر 
الذي يعنـى بالـدعوة إلـى    » األصالة«وليس خطاب » المعاصرة«ن الحداثة تبحث عن مصداقية أطروحاتها في خطاب إ. الحاصل على الصعيد العالمي

المعاصر لم ترتفع إلى هذا المستوى، فهي تستوحي أطروحاتها من الحداثـة األوروبيـة   التمسك باألصول واستلهامها، لكن الحداثة في الفكر العربي 
فإن انتظامها في التاريخ الثقافي األوروبي، ولـو  » عالمية«حتى إذا سلمنا بأن الحداثة األوروبية تمثل حداثة  .لهاأصومن وتطلب المصداقية لخطابها 

ال تسـتطيع أن   فهـي . الدخول في حوار نقدي مع معطيات الثقافة العربية لكونها ال تنتظم في تاريخها على شكل التمرد عليه، يجعلها حداثة ال تستطيع
أن  إن طريق الحداثة عندنا يجـب . تحاورها حوارا يحرك فيها الحركة من داخلها، إنها تهاجمها من خارجها مما يجعل رد الفعل هو االنغالق والنكوص

: من الداخل، لذلك كانت الحداثة تعني حداثة المنهج وحداثة الرؤية، والهـدف  العربية بهدف تحريك التغيير فيهالثقافة لينطلق من الفهم النقدي 
 .من البطانة األيدولوجية والوحدانية التي تضفي عليه، داخل وعينا، طابع العام والمطلق وتنزع عنه طابع النسبية والتاريخية» التراث«تحرير تصورنا لـ 

 ".حداثة عربية" أن تكون بحقفي  حداثة عندناخصوصية الإن 

  ���� محمد عابد الجابري. د"/  التراث والحداثة " مقتبس عن 
  

لموقف عدائي منه ال يساهـم إال في عزلها أوال وإلغائها الحقا خاصة  
/ الطرف الفاعل في حضارة اليوم فهو األقوى علميا وأن اآلخر هو 

  ...سياسيا/ عسكريا / اقتصاديا 

إن من أبجديات االنخراط في حداثة عصرنا الراهن ضرورة إيجاد 
وعيي وقبوله كمختلف ال يهدد وجودي، أنا في حاجة مساحة لآلخر في 
للتحفيز واإلثراء، محتمة علي ) وإن اختلفت الدوافع(إليه كحاجته إلي 

التعاون معه في سبيل تحقيق نهضة تتجاوز اإلنسان في محيطه اإلقليمي 
  .اإلنسان في محيطه الكوني الضيق إلى

في ملف هذا العدد نقدم النصوص الكاملة لبعض أبحاث المؤتمر 
) الكويت(العالمي، نستهلها بورقة كل من عادل زايد وعادل سرور 

الوصف الديموغرافي والمرضي لألشخاص المراجعين بمستشفى الوصف الديموغرافي والمرضي لألشخاص المراجعين بمستشفى الوصف الديموغرافي والمرضي لألشخاص المراجعين بمستشفى الوصف الديموغرافي والمرضي لألشخاص المراجعين بمستشفى "حول 
من  %36.6خلصا فيه إلى أن " 2002الطب النفسي في الكويت لسنة الطب النفسي في الكويت لسنة الطب النفسي في الكويت لسنة الطب النفسي في الكويت لسنة 

 %10.1 اضطرابات قلقية،   %12المعايدين يعانون اضطرابات مزاجية، 
كما نقدم . اضطرابات ذهانية حادة %7.9من اضطرابات فصامية و 

قلــق قلــق قلــق قلــق "حول ) فلسطين(ورقة كل من ناهدة العرجاء وتيسير عبد اهللا 
، خلصتا فيهــا "المــوت عند الفلسطينيين خالل انتفاضـــة األقصىالمــوت عند الفلسطينيين خالل انتفاضـــة األقصىالمــوت عند الفلسطينيين خالل انتفاضـــة األقصىالمــوت عند الفلسطينيين خالل انتفاضـــة األقصى

مؤشر قلـق الموت عند المرأة مقارنـة بالرجل وإلى تدني إلى ارتفاع 
 �وزمالؤه) مصر(كما قدم وائل أبو هندي .هذا المؤشر عند المتدينين

	���:�����א	���������������������א	 �	����ن�א	 �

بهذا العدد الثامن من اإلصدار نختتم السنة الثانية من عمر المجلة 
اإللكترونية، وهي فترة قصيرة للتقييم أو الحكم، لكن المؤشرات األولية 
تدل أنها تبوأت مكانة محترمة بين الدوريات النفسية العربية فقد 
استطاعت التميز من عدد إلى آخر والمحافظة على انتظام صدورها رغم 

عوقات، وساهم تخصيص كل عدد بملف حول موضوع محدد في إثراء الم
المجلة، وجاء ملف هذا العدد محتويا بعض األبحاث الطبنفسية التي 
شارك بها الزمالء العرب في المؤتمر العالمي الثالث عشر للطب النفسي 

والذي شهد طفرة نوعية وكمية على ) 2005مصر، القاهرة سبتمبر (
عربية، حيث ساهم انعقاد المؤتمر في بلد عربي مستوى المشاركة ال

إننا نثمن هذه المشاركة خطوة هامة في . بقسط وافر في هذه الطفرة
سبيل تحقيق نهضة علمنفسية واالنخراط في حداثة نعدها قدرا ال خيار لنا 
فيها تجاوزا لواقع علمي متخلف وإحداث نقلة تحررنا من االعتمادية 

إن وومهمشة له أة متضخمة، منكرة اآلخر واالنكفاء على ذات نرجسي
اعترفت به، إلى استقاللية منفتحة على المختلف معترفة به طرفا فاعال، 
متفاعلة معه تفاعال إيجابيا معززا لكيانها وغير مهدد لوجودها، إن 
االعتقاد في إلغــاء المختلف حمــاية للذات من خطر يهدد كيانها 

 يؤسس 
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ويأتي البحث . التالميـــــذ الدراسيةمن التعرف على مشكالت 
سؤول عن تعليم سؤول عن تعليم سؤول عن تعليم سؤول عن تعليم مممممن المن المن المن ال"الثالث في هذا الباب من فلسطين لزياد بركات 

أكد فيه إلى أهمية كل من األسرة ، المدرسة والمسجد  "القيم للشبابالقيم للشبابالقيم للشبابالقيم للشباب
النظام، الترتيب، : في تعليم الشباب منظومة القيم المتمثلة أساسا في

االحترام، سعة الخيال واإلبداع، الحداثة  النظافة، االستقاللية، الطاعة،
والمعاصرة، التحرر، حب االستطالع، استقصاء المعرفة، الخشية والتطور 

مقدما في نهاية ... ومخافة اهللا، التسامح، العفو، المسالمة وعدم االعتداء،
ضرورة تفعيل التربية الدينية، تقديم اآلباء : البحث توصيات، أهمها

لهادف، االستماع واالنتباه الجيد لألبناء، بناء عالقات نماذج من السلوك ا
سليمة وواضحة بين الوالدين،  تشريك األبناء في القيام بأدوار 

ومن لبنان قدم لنا عدنان . اجتماعية تتمثل فيها القيم والمبادئ األخالقية
حب اهللا قراءة نفستحليلية ألحداث العنف األخيرة التي هزت ضواحي 

اجتماعية متفجرة متمثلة في ة والتي طالت شريحة المدن الفرنسي
العنف المتفجر العنف المتفجر العنف المتفجر العنف المتفجر "مجموعة أثنية من المهاجرين المغاربة، في مقالته 

، بين فيها كيف أن هؤالء المهاجرين " والخطر على الديمقراطيةوالخطر على الديمقراطيةوالخطر على الديمقراطيةوالخطر على الديمقراطية
وجدوا أنفسهم منفيين من بالدهم ومنفيين في المجتمع الفرنسي ولم 

هم إال التمسك بالهوية األولى يكن أمامهم لكي يحافظوا على وجود
والتعصب لها وإحياء التراث الذي كانوا قد تنازلوا عنه طمعا في 

موضحا أن ما حصل في فرنسا ليس عبثيا وال عشوائيا فشموليته . االندماج
تخضع لعوامل مشتركة تجمعت وأدت إلى تنسيق غير منتظر، فهذا 

ل، استعاد فيه الجيل التطور المتأزم نتيجة نمو مستمر منذ ثالثة أجيا
الثالث مكبوت الجيل األول وأخرج إلى العلن ما كان في الخفاء، 
وعندما أصبح الدين هوية تناهض الهوية الوطنية ظهرت األزمة 

كما نعرض في هذا الباب بحثا آخر ليحيى . بأشكالها المتعددة
بين فيه أن الخوف " عن كبت الخوف وتسطيح البشرعن كبت الخوف وتسطيح البشرعن كبت الخوف وتسطيح البشرعن كبت الخوف وتسطيح البشر) "مصر(الرخاوي 
وع من  حقوق اإلنسان وعلينا أن نتساءل كيف نتعامل مع هذه حق مشر

بدًءا . المشروعية بمسؤولية حذرة وكيف نخاف لنزداد يقظة وحرصا
  وظيفته علينا أن نعترف به انفعاال طبيعيا بل ضروريا إذا حقق 

،    لللمجهو   فاالستعداد   والفهم   واالنتباه   بالتنبيه ،  الدافعية   ثم ،  التحذيرية 
أما إذا تجاوز هذا ... الضروري التطوري    بموقعه   جديرا عندها يكون 

في خاتمة هذا الباب نعرض . فيصبح ظاهرة مرضية في حاجة إلى عالج
المفهوم العربي "وزمالئه حول ) تونس(بحث كل من سليم عنابي 

إيجابيات "حول ) أمريكا(ونعمان الغرايبة " اإلسالمي لنهاية الحياة
بأن يسمح " يات التداوي بمضادات الكآبة دون وصفة طبيةوسلب

للمريض الحصول على هذه األدوية مباشرة من الصيدلي شأن عديد 
قبل نهاية هذا الباب نعرض لقراءات عديد  .األدوية المسموح بها

ور من االعتذار وقبول باالنكسار وتقديس ور من االعتذار وقبول باالنكسار وتقديس ور من االعتذار وقبول باالنكسار وتقديس ور من االعتذار وقبول باالنكسار وتقديس نف: "المقاالت الموجزة
جان جان جان جان "، "تمثاال بـوذا واألصنام المعاصرةتمثاال بـوذا واألصنام المعاصرةتمثاال بـوذا واألصنام المعاصرةتمثاال بـوذا واألصنام المعاصرة"، "ترميم وتقوية األناترميم وتقوية األناترميم وتقوية األناترميم وتقوية األنا"، "للعنفللعنفللعنفللعنف

نجاح المؤتمر العالمي للطب نجاح المؤتمر العالمي للطب نجاح المؤتمر العالمي للطب نجاح المؤتمر العالمي للطب "، "التنظيمات السيكوسوماتيةالتنظيمات السيكوسوماتيةالتنظيمات السيكوسوماتيةالتنظيمات السيكوسوماتية: : : : برجوريبرجوريبرجوريبرجوري
" المقاربة الثقافية لمعالجة الصدمة بعيدا عن األدويةالمقاربة الثقافية لمعالجة الصدمة بعيدا عن األدويةالمقاربة الثقافية لمعالجة الصدمة بعيدا عن األدويةالمقاربة الثقافية لمعالجة الصدمة بعيدا عن األدوية"، "النفسيالنفسيالنفسيالنفسي

 األب المؤسـس األب المؤسـس األب المؤسـس األب المؤسـس : : : : أسامـة الراضيأسامـة الراضيأسامـة الراضيأسامـة الراضي"و

دراســة نسبــة حاالت الطــوارئ النفسيــة دراســة نسبــة حاالت الطــوارئ النفسيــة دراســة نسبــة حاالت الطــوارئ النفسيــة دراســة نسبــة حاالت الطــوارئ النفسيــة "بحثا ميدانيا عن  
أن نسبة المترددين ألسباب نفسية  بينوا فيها"جامعة الزقازيقجامعة الزقازيقجامعة الزقازيقجامعة الزقازيقفــي فــي فــي فــي 
 %35.5تم إيواء  من مجموع المعايدين إلى قسم الطوارئ %1.71تمثل 

منهم بالقسم الداخلي للطب النفسي وتمثلت االضطرابات األكثر شيوعا 
في الهستيريا التحولية، االضطرابات الوجدانية، اضطرابات الفصام 
واضطرابات القلق، مؤكدين أهمية تحسين الظروف المعيشية وزيادة 

النفسية لمقاومة وصمــة المرض النفســي في باألمراض التوعيــة 
التوافق التوافق التوافق التوافق "حول ) تونس(ما نعرض بحث ماجدة شعور وزمالءها ك. مجتمعاتنا

وأثر الخالفات الزوجية على نفسيتها، " الزوجي والصحة النفسية للمرأةالزوجي والصحة النفسية للمرأةالزوجي والصحة النفسية للمرأةالزوجي والصحة النفسية للمرأة
خلصوا فيه إلى ارتفاع نسبة الشكاوي الجسدية واألعراض االكتئابية 

كمــــا نعرض .  والقلقية عند المرأة التي تعاني خالفات زوجية
ختــه العربيـــة واإلنكليزيــة لورقة النص الكامـــل بنس

متالزمة الزوجة األولى في الزواج متالزمة الزوجة األولى في الزواج متالزمة الزوجة األولى في الزواج متالزمة الزوجة األولى في الزواج " حـول  ) مصر(لطفــي الشربينيى 
عرض فيها بشكل مفصل لألعراض النفسية التي تتعرض لها " المتعددالمتعددالمتعددالمتعدد

الزوجة األولى من خالل رصد المراحل التي تمر بها بداية من الرفض 
و ) في مدة زمنية محددة(د واالحتجاج إلى االستسالم للوضع الجدي

المتمثلة أساسا في الشكاوي الجسدية واضطرابات القلق التي تفوق 
  .اضطرابات الوجدان وسوء التوافق

  أبحــــــاث ومقاالت أصيلــــــة
نستهل باب أبحاث ومقاالت أصيلة بالجزء الثاني من دراسة حول 

بين فيها أهمية ) مصر(ليحيى الرخاوي " الجسدالجسدالجسدالجسد... ... ... ... الحب والحياةالحب والحياةالحب والحياةالحب والحياة: : : : اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان"
الموقف التوجسي المبدئي الذي تبدأ به حياة البشر، حيث يكون 
حضور اآلخر في وعي اإلنسان ضرورة لمواجهة بداية الطريق، فاآلخر ال 
يكون آخرا إال إذا كان كيانا مستقال عن ذاتي األمر الذي نزعم أننا 

حين ال نمارسه حين نتكلم عن الحب وعن قبول اآلخر وعن الثقة، فى 
إن حضور اآلخر في . نعمل عالقة إال باحتياجاتنا نحن، وإسقاطاتنا نحن

وعينا يكون بداية باعتباره خطرا يهدد وجودنا، بمعنى أنه قد يسحقنا 
وجودنا لحسابه، أو قد نلتهمه نحن احتياجا أو خوفا، فنلغي  يفيلغ

ومن هنا يضطرد الجدل، ) وفى نفس الوقت نحرم أنفسنا منه(وجوده 
إن هذا النوع من العالقة الذي يعلن أن وجود اآلخر هو الخطر بعينه 
مرحلي، لكنها مرحلة ال تدوم وإن كانت تكمن جاهزة للتنشيط،  

شكل  يبعنف، ف ينستدعيها كلما احتجنا إليها، وأحيانا تقتحم الوع
صعوبات التعلم صعوبات التعلم صعوبات التعلم صعوبات التعلم "ببحث عن ) الجزائر(كما شاركنا بشير معمرية . مرضى

مقدما في نهاية دراسته الميدانية جملة من التوصيات " األكاديميةاألكاديميةاألكاديميةاألكاديمية
إجراء دراسات مسحية : أهمها)  االضطراب(للحد من هذه المشكلة 

للتعرف على الحجم الحقيقي لها، االهتمام بتشخيص هذا االضطراب 
وعالجه فور اكتشافه، توفير أخصائيين للتشخيص والعالج، تزويد المربين 

صعوبات التعلم إضافة إلى تعاون األسرة والمعلمين بمعلومات عن 
  والمدرسة والحد من اكتظاظ األقســــام للتمكن 
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الهجرة وأمراضها "الذي جاء موضوع ملفها حول ) لبنان" (المتخصصة
و في باب المؤتمرات النفسية و في باب المؤتمرات النفسية و في باب المؤتمرات النفسية و في باب المؤتمرات النفسية ). تونس(عنابي وزمالئه لسليم " النفسية

الثاني عشر لإلرشاد المؤتمر السنوي : نقدم برامج المؤتمرات التالية
، الملتقى الثاني لطبنفس الطفل )2005القاهرة، ديسمبر (النفسي 

 24، المؤتمر الفرنسي المغاربي )2006تونس، أفريل (والمراهق 
مع ) 2005باريس، نوفمبر (النفسي حول االضطرابات الثناقطبية للطب

دة وأجن 2006عرض أجندة المؤتمرات الدولية للثالثية األولى من سنة 
باب وثائق العلوم النفسية باب وثائق العلوم النفسية باب وثائق العلوم النفسية باب وثائق العلوم النفسية     أما. مؤتمرات الجمعية العالمية للطب النفسي

الذي قدم فيه " مشروع ممارسة العالج النفسي في لبنان"نعرض لـ
عدنان حب اهللا عرضا لواقع العالج النفسي في لبنان والبرنامج 

المتمثل في تأسيس التكوين األكاديمي للتحليل النفسي وتنظيم المستقبلي 
عن ) مصر(كما نقدم وثيقة ألحمد عكاشة . ة العالج النفسي في لبنانمهن
  ).مصر" (الميثاق العربي لحقوق اإلنسان"

انطباعات األطباء وأساتذة : وفي خاتمة العدد نعرض لألبواب القارة
جائزة ابن رشد للفكر الحر لسنة (علم النفس، جوائز نفسية وعالمية 

ملخصات ورقات األطباء النفسانيين (، مستجدات الطب النفسي )2005
، والمعجم )الجزء الثاني - العرب في المؤتمر العالمي للطب النفسي

 –الفرنسية، اإلنكليزية  - اإلنكليزية –مة من وإلى العربية ترج(النفسي 
"  أ"لبقية الحرف ) العربية –اإلنكليزية  - العربية، الفرنسية -الفرنسية

من المعجم اإلنكليزي  و من المعجم " B"من المعجم العربي، الحرف 
  ".C"الفرنسي الحرف 

  قبـــل الختــــام

ن أعالم الطب النفسي افتقدنا علمين م 2005ونحن نودع سنة 
واألستاذ ) السعودية(العربي، األستاذ الدكتور أسامة الراضي 

، يعتبر البروفسور الراضي أبرز مؤسسي )تونس(الدكتور محمد غربال 
الطب النفسي السعودي وأول من أرسى قواعد االختصاص في بلده، 

هم تخرج على يديه نخبة من أبرز األطباء النفسانيين السعوديين، حمل 
االسالم والمسلمين وعمل جاهدا على إبراز الخصائص المميزة للعالج 
النفسي الديني، وما لهدي االسالم وتعاليمه من دور فعال  في الحماية 
من بعض االضطرابات النفسية أوخفض أعراضها، في حين كان األستاذ 
غربال في تونس من أوائل األطباء الذين سعوا إلى تأسيس المدرسة 

لية النفسية إلى جانب مساهمته الفعالة في تكوين الجيل األول من التحلي
لقد كان كل من الراضي وغربال من . األطباء النفسانيين التونسيين

أبرز وجوه االختصاص في الوطن العربي، أثرى كل واحد منهما الطب 
النفسي في بلده بطريقته الخاصة، ومساهمة في تكريمهما أدعو زمالئي 

تنا جمع أعمالهم العلمية ونشرها مستقبال في المجلة العرب مشارك
اإللكترونية للشبكة علنا نساهم ولو بجزء يسير في إيفاء بعض من حقهم 

رحم اهللا الفقيدين رحمة واسعة آملين أن يواصل الخلف رسالة . علينا
  .السلف والسير على هدى دربهم رفعة للعلوم النفسية في أوطاننا

 موعليكـــم الســال...

: وجاءت هذه المقاالت بالتوالي لكل من". للطب النفسي السعـوديللطب النفسي السعـوديللطب النفسي السعـوديللطب النفسي السعـودي 
، سهام )مصر( الرخاوي ىيحي ،)مصر(، خليل فاضل )مصر(قدري حفني 

  ).مصر(، جون مزيش وفاروق السنديوني )الجزائر(بالعارف 

            أطروحـــــات    مراجعـــــة

إشراف (في هذا الباب نعرض ملخص أطروحة داليا مصطفى  
العوامل العوامل العوامل العوامل "، تناولت فيها )األمريكية بالقاهرةالجامعة  - سينتيا نلسن

خلصت " االجتماعية والثقافية لالنهيار النفسي عند المرأة المصرية اليوماالجتماعية والثقافية لالنهيار النفسي عند المرأة المصرية اليوماالجتماعية والثقافية لالنهيار النفسي عند المرأة المصرية اليوماالجتماعية والثقافية لالنهيار النفسي عند المرأة المصرية اليوم
إلى تنوع الشدائد النفسية والضغوطات التي تتعرض لها المرأة وإلى 

باالضطرابات النفسية لكن لجوءها إلى المداوات  إصابتها مبكرا
الطبنفسية أو العالج النفسي يتأخر عادة ألسباب متنوعة أهمها الخوف 
من وصمة المرض النفسي، طول فترة العالج واآلثار اإليجابية لألدوية، 
وفي سلسلة عرضها لعديد االضطرابات التي تتعرض لها المرأة تخصص 

مركزة " القلق السابق للزواج"، و"الثانوية العامةمتالزمة "وصفا مفصال لـ
على العوامل المحفزة لالضطراب النفسي شأن الضغوطات العالئقية، عدم 

والتقاليد، الصعوبات التوازي بين الجنسين، الصراع بين الحداثة
األكاديمية، العزلة والقمع الفكري، إضافة إلى عوامل أخرى سياسية، 

في نهاية بحثها إلى عديد التوصيات لرفع  لتخلص. اقتصادية وثقافية
مستوى الرعاية النفسية للمرأة وتجنبها االضطرابات وصوال بها إلى صحة 

 .نفسية سليمة

        كتــــب    ةــــمراجع

) العراق(نعرض في هذا الباب كتاب سوسن شاكر الجلبي 
من خالل  """"والمقاييس النفسية والتربويةوالمقاييس النفسية والتربويةوالمقاييس النفسية والتربويةوالمقاييس النفسية والتربوية    تتتتأساسيات بناء االختباراأساسيات بناء االختباراأساسيات بناء االختباراأساسيات بناء االختبارا"

تعريف موجز بأهم فصول الكتاب الذي يهدف إلى تقديم الخطوات 
األساسية عن كيفية بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية 

  .الستخدامها في الحقل العملي

وآالن قوسو ) المغرب(كما نقدم تعريفا لكتاب كل من غيثاء الخياط 
تناوال بالبحث العالقة " الطب النفسي، الثقافة والسياسةالطب النفسي، الثقافة والسياسةالطب النفسي، الثقافة والسياسةالطب النفسي، الثقافة والسياسة) "فرنسا(

سلطة الثقافة، سلطة السياسة وسلطة العلم : المتداخلة بين سلطات ثالث
 الثقافات أو ما أرادوه أن في زمن تميز بما سمي صراع الحضارات أو

وكان الدافع األساسي . يكون كذلك وبسيطرة كاسحة للفكر الغربي
ة إزاء ــليا من ثورة داخـــلهذا الكتاب ما يشعر به كل واحد من

ون، لماذا ــلماذا الجن: ةـــــد المظاهر الصادمــــعدي
المعانات، لماذا تقصف حياة البعض، لماذا ليس من  د، لماذاــــالفق

عسى أن يجد القارئ لهذا الكتاب ... حق البعض أن ينعم بحياة مطمئنة
  .بعضا من إجابات

        أخـــــرى    أبــــواب

ون ــات العدد الثالث والستــــنقدم ملخص مراجعة مجالتمراجعة مجالتمراجعة مجالتمراجعة مجالتفي 
  ة ـــة النفسيــالثقاف"من 
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א א מ א א א
 

ة فروع العلوم النفسية، حماولني بذلك االستجابة حلاجات املتخصصني واملهتمني خصوصا بعد تداخل على اإلحاطة مبستجدات االختصاص يف كاف" جملة شبكة العلوم النفسية العربية"تعمل   
الرتمجات لألحباث  عرب بعض بأخبار ومستجدات هذه البحوث وتعريفه اتّجاهات البحوث العامليةوذلك من خالل اطالع املتصفح على . تطبيقات االختصاص مع خمتلف فروع العلوم اإل�سا�ية

 . املسايرة للمستجدات وللحاجات الفعلية تمعنا العربي الدراسات والبحوث الرصينةأما بالنسبة للبحوث العربية فإن الّة تسعى لتقديم . األصيلة

 . تقبل للنشر األحباث بإحدى اللغات الثالث العربية، الفر�سية أو اإل�كليزية          
 األحباث امليدا�ية والتجريبية  -1
 ألحباث والدراسات العلمية النظريةا -2
 عرض أو مراجعة الكتب اجلديدة -3

 التقارير العلمية عن املؤمترات املعنية بدراسات الطفولة -4

 املقاالت العامة املتخصصة -5

ل املسامهات امللتزمة بشروط النشر اليت الة مفتوحة أمام كل الباحثني العرب من أطباء �فسا�يني و أساتذة علم النفس داخل الوطن العربي و خارجه وهي ترحب بك    
 :حددهتا اهليئة العلمية للموقع على الشكل التايل

 

 قواعـــد عامـــــة ■ 

 .االلتزام بالقواعد العلمية يف كتابة البحث -

 اجلودة يف الفكرة واألسلوب واملنهج، والتوثيق العلمي، واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية -

ال تقبل ( أو بواسطة قرص مرن  APNjournal@arabpsynet.comاإللكرتو�ي إرسال البحث بالربيد  -
 ).األحباث الورقية

 .إرسال السرية العلمية املختصرة بالنسبة للكتاب الذين مل يسبق هلم النشر يف جملة الشبكة -
 

 قواعـــد خاصــــة ■ 

واسم الباحث ولقبه العلمي واجلهة اليت يعمل لديها مع امللخصات و الكلمات املفتاحية باللغات الثالث العربية، الفر�سية أو كتابة عنوان البحث  -1
 .اإل�كليزية

شر ثم اسم تسجيل أمساء املؤلفني واملرتمجني متبوعة بسنة   النشر بني قوسني ثم بعنوان املصدر ثم مكان الن:  ما يلي قائمة املراجعيراعي يف إعداد  -2
 .الناشر

استيفاء البحث ملتطلبات البحوث امليدا�ية والتجريبية مبا يتضمنه من مقدمة واإلطار النظري والدراسات السابقة ومشكلة البحث وأهدافه  -3
 وفروضه وتعريف مصطلحاته

 الدراسةيراعى الباحث توضيح أسلوب اختيار العينة، وأدوات الدراسة وخصائصها السيكومرتية وخطوات إجراء  -4

 يقوم الباحث بعرض النتائج بوضوح مستعينا باجلداول اإلحصائية أو الرسومات البيا�ية متى كا�ت هناك حاجة لذلك -5

 األعمال الطبنفسية املعروضة للنشر لتحكيم اللجنة االستشارية الطبنفسية للمجلة، كما ختضع األعمال العلمنفسية لتحكيم اللجنة ختضع -6
 .و ذلك وفقا للنظام املعتمد يف الة ويبلغ الباحث يف حال اقرتاحات تعديل من قبل احملكّمنياالستشارية العلمنفسية 

 .توجه مجيع املراسالت اخلاصة بالنشر إىل رئيس املوقع على العنوان اإللكرتو�ي للمجلة -7
 .اآلراء الواردة يف الة تعبر عن رأي كتاهبا ووجهات �ظرهم -8
 . ألصحاهباال تعاد األحباث املرفوضة -9

 .ال تدفع  مكافآت مالية عن البحوث اليت تنشر -10
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Instructions to Authors  ’äÛa@†ÇaìÓŠ@
 

 :قواعــــــــد التوثيـــق  

 وإذا )Sartorius, 1981(أو ) 1985عكاشة، (للمؤلف أو الباحث وسنة النشر بني قوسني مثل ) فقط(عند اإلشارة إىل املراجع يف �ص البحث يذكر االسم األخري   
، وإذا تكررت االستعا�ة بنفس املرجع )1995دسوقي، النابلسي، شاهني، املصري، (ثنني إىل مخسة تذكر أمساء الباحثني مجيعهم للمرة األوىل مثل كان عدد الباحثني من ا

كر االسم  وإذا كان عدد الباحثني ستة فأكثر يذ)Sartorius etal., 1981(أو ) 1999دسوقي و آخرون، (يذكر االسم األخري للباحث األول وآخرون مثل 
" " ، وعند االقتباس يوضع النص املقتبس بني قوسني صغريين )Skinner, etal., 1965( أو ) 1999الدمرداش، و آخرون، (األخري للباحث األول و آخرون مثل 

  )43  :1990أبو حطب، : (وتذكر أرقام الصفحات املقتبس منها مثل

 اليت أشري إليها يف منت البحث وترتب ترتيبا أجبديا ـ دون ترقيم مسلسل ـ حسب االسم األخري للمؤلف مجيع املراجعا وجود قائمة املراجع يف هناية البحث يذكر فيه      
  :أو الباحث وتأتي املراجع العربية أوال ثم املراجع األجنبية بعدها وتذكر بيا�ات كل مرجع على النحو اآلتي

 :عندما يكون املرجع كتاباً-
العلـوم النفـسية     األساليب اإلحصائية يف)2001(مراد، صالح أمحد، : اسم الناشر، مثال: اسم البلد) الطبعة أو الد(عنوان الكتاب ) سنة النشر(ف اسم املؤل           

  األجنلو املصرية: والرتبوية واالجتماعية، القاهرة

  :عندما يكون املرجع حبثا يف جملة-
، 12تعليم التفكري للطفـل اخلليجـي، جملـة الطفولـة العربيـة،      . )2002(القطامي، �ايفة : ث، اسم الة، الد الصفحات، مثل    عنوان البح ) سنة النشر ( اسم الباحث      

87 -  114  

 : عندما يكون املرجع حبثا يف كتاب-ج  
  ات اليت يشغلها البحثالناشر، الصفح: عنوان البحث، اسم معد الكتاب، عنوان الكتاب، اسم البلد) سنة النشر( اسم الباحث    

 الـيت وردت هبـا مـع مراعـاة اختـصار اهلـوامش إىل أقـصى        نصاإلشارة إىل اهلوامش بأرقام متسلسلة يف منت البحث ووضعها مرقمة علـى حـسب التسلـسل يف أسـفل الـ                -1
  قدر ممكن، وتذكر املعلومات اخلاصة مبصدر اهلوامش يف هناية البحث قبل اجلزء اخلاص باملصادر واملراجع

 وضع املالحق يف هناية البحث بعد قائمة املراجع -2
 
  :الدراسات واملقاالت العلمية النظرية ■

تقبل الدراسات واملقاالت النظرية للنشر إذا ملست من املراجعـة األوليـة أن الدراسـة أو املقالـة تعـاجل قـضية مـن قـضايا الطـب النفـسي أو علـم الـنفس مبنـهج فكـري واضـح                               
مة وأهداف الدراسة ومناقشة القضية ورؤية الكاتب فيها، هذا باإلضافة إىل التزامه باألصول العلميـة يف الكتابـة وتوثيـق املراجـع وكتابـة اهلـوامش الـيت وردت                  يتضمن املقد 

  يف قواعد التوثيق

  :عرض الكتب اجلديدة ومراجعتها ■ 

  :روط اآلتيةتنشر الة مراجعات الباحثني للكتب اجلديدة و�قدها إذا توافرت الش
 الطب النفسي، علم النفس، العالج النفسي أو التحليل النفسيالكتاب حديث النشر، ويعاجل قضية ختص أحد جماالت  -1
 استعراض املراجع حملتويات الكتاب وأهم األفكار اليت يطرحها وإجيابياته وسلبياته -2
 .اسم الناشر، وسنة النشر، وعدد صفحات الكتاب على اسم املؤلف وعنوان الكتاب والبلد اليت �شر فيها والعرضتوى احي -3

 كتابة تقرير املراجعة بأسلوب جيد      
 
 :التقارير العلمية عن الندوات واملؤمترات  ■ 

العربيـة أو غـري العربيـة بـشرط أن يغطـى      تنشر الة التقارير العلمية عن املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية يف جمـال علـم الـنفس و الطـب النفـسي الـيت تعقـد يف الـبالد                                
  التقرير بشكل كامل ومنظم أخبار املؤمتر أو الندوة أو احللقة الدراسية وتصنيف األحباث املقدمة و�تائجها وأهم القرارات والتوصيات

 .صاص    كما تنشر الة حماضر احلوار يف الندوات اليت تشارك فيها ملناقشة قضايا تتعلق باالخت          
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