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Advisory& Scientific Board  الهيئة  االستشارية والعلمية الُمحّكمة  
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�2022 ريفخ 38 ملحق العدد� � 

ـــةــــــــــــــــــــــانيسـم النفـو ــــــــــــــــــــــــــعلالن  ـــــــــــــــــــــــــتوطي  :تحديث ملف العدد الخاص حول �

 
�

   

... العالم الغائبالخليفة هارون عمر لبروفيسورا
ي  ـــــــــن العربــــــــــــي الوطـــــة فـــــــــــــــــوم النفسانيــــــــــن العلـــــــــــد توطيـــــــــاء رائــــــــــــرة الختفـــــــــرى العاشـــــــــالذك

6�

ـــــــــــــــــال التركــــــــــــــــــــــــي   �جمـــــــ

�

ـــوم النفسانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتوطيـــــــــــــــــــــــــــــن   �7)55-54 ـددــــــــــــــــــالعــــملـحــــــــــــــــــق  ة  ـــــــــــــــــــــإفتتاحيــــ(  العلــــــــــــــــــــــــــــ

� اوـــــــــــــــــــــــي أحرشـــــــــــــــــــــالغال

�

�13 ةـــــة العربيــــــالنفسي  ومــــــــالعل  ةـــــــــمؤسسي  ـــــادرة فـــــــالصالخاصـــــة بالتوطيــــــــن   اتــــــالدوري   ة  ـــــفهرس

�17ةــة العربيــسيالنف  ومـــالعل  ةــمؤسسي  ــادرة فـــالصالخاصـــة بالتوطيــن  ة  ـــالمكتبي  داراتـــاالصة  ــــفهرس

�24 النفسية العربية  العلوم  شبكةالمدرجة في قـاعدة بيانات  المهتمة بالتوطين  الدراسات واألبحاث  فهرسة  

ـــــــــــــــــال التركــــــــــــــــــــــــي   �جمـــــــ
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  النفسانيــــــــــة    تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم -  38ملحق العـــدد  
 

                        

                        

 " مؤسســــة العلــــوم النفسيــــة العربيـــــة "    
مــــتنظ  

    

                        

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                        

                        

 )2022 -( خريـــف   38ملحق العـــدد   

  تحديث ملف العدد الخاص حول  
  النفـسانيـــــــــة "" توطيــــــــــــن العلـــــــــــــوم  

 الطـــب النفسانـــي، تونـــس  –إشـــــراف: د. جمـــال التركــــي  

 

    

  ... العالم الغائبالخليفة هارون عمر لبروفيسورا   
  يـــــــــن العربــــــــــــي الوطــــــــــة فـــــــــــــــــوم النفسانيــــــــــــن العلـــــــــــد توطيــــــــــاء رائـــــــــــــرة الختفـــــــــرى العاشـــــــــالذك

   

)55-54ــــــق العـــــــــــــــــــــــدد  إفتتاحيــــــــــــــــــــــــــــة ملـحـــــــــــــــ(  ــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــوم النفسانيـــــــــــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــــتوطيــــــــــــــ       

     ةــة العربيــــــــوم النفسيــــــــــــة العلـــــــــــي مؤسســــــــــــــادرة فــــــــن الصـــة بالتوطيـــــــــــــــات الخاصــــالدوريـــــــة  ــــفهرس   

ةــة العربيـــــوم النفسيــة العلــادرة فــي مؤسســـن الصــــــة بالتوطيـــــالخاصـة  ــدارات المكتبيــــة االصــــفهرســــ       

 فهرسة الدراسات واألبحاث المهتمة بالتوطين المدرجة في قـاعدة بيانات شبكة العلوم النفسية العربية   
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

  
  بــــــــــــــم الغائــــــــــــــ... العالةــــــــــــــالخليف ارونــــــــــــــه رــــــــــــــعم ورـــــــــــــــلبروفيسا

  ــــــــــــــة فــــــــــي الوطــــــــــــن العربـــــــــيالذكـــــــــرى العاشـــــــــرة الختفـــــــــــــاء رائــــــــــد توطيـــــــــــن العلــــــــــــوم النفسانيـــ
  
 

 )الطب النفساني، تونس( مؤسسة العلوم النفسانية العربية رئيس – د. جمـــال التركــــي
arabpsynet@gmail.com  

     
 

  )2012سبتمبر  14(فـاجعة اختفـاء البروفيسور عمر هارون الخليفة  رة لتحل الذكرى العاش 2022سبتمبر  14اليوم  
الختفـاء  سنوات مضت عن االختفـاء اللغز لشخصية عربية تعد من أبرز الشخصيات العربية والعالمية في علم النفس المعاصر، دون معرفة مالبسات هذا ا 10

  اسرته واصدقـائه وزمالئه، أوطلبته، أو جمعيات علوم وطب النفس بالسودان.  والكشف سره الغامض: سواء من السلطة االمنية السودانية، أو من
   

  النفس وعلماء النفس العرب  االساتذة اطباء

 ،"الخليفة هارون عمر للبروفيسور الفـاجعة الذكرى العاشرة لالختفـاء" يوافق الذي " النفسانيـة العلـوم لتوطيــن بعالسا السنـوي اليـوم"  في
سر عن معلومات اية نفتقد مازلنا الذي ، الخليفة للبروفيسور ووفـاء اخالص وقفة نقف ان" العربية النفسانية العلوم مؤسسة" في لنا يطيب

لم ،مضت سنوات عشر  يعد، ولمثم   2012 سبتمبر 14 يوم الجمعة عشية ةيرياص نزهة في خرج يوم جدّ  ماذا له، حدث ماذا اختفـاءه،
 ةالسلط  من آملين معافى، سليما يعيده ان عاله في جل هللا في كبير أملنا عودته، نرجوا زلنا وما نيأس، لننفقذ فيها يوما االمل، لم و 

 اساتذة من زمالئه داعين ،والسعي لعودته الى اهله وطلبته و محبي العلم سليما معافى  رالمحيّ  االختفـاء هذا حقيقة كشف السودانية االمنية
  الحقيقة كامل  على الضوء تسليط نحي  الى االختفـاءهذا    موضوع متابعةالتوقف عن  عدم   السودانيين النفس واطباء

  االساتذة الكرام..
  

"   النفسية العربية العلوم  مؤسسة" ، سنسعى للتعريف بما أنجزناه في2022للعام    النفسانيـة العلـوم لتوطيــنسابع  اليـوم السنـوي الهذا    بمناسبة
  العربية.  أوطاننا  في النفسانية العلوم توطين بموضوع  األعمال المتعلقةمن  

التي   المنزلةفذ بهذا العالم النفساني ال  أن يحظى  إلى الهيئات العلمية السودانية،  2016الدعوة التي كنا تقدمنا بها العام   مرة اخرى نجدد 
  :أهل لها، من خالل تفعيل المقترحات التاليةهو  

   

 عليها اسم  " تطلقالنفسانيــة توطيــن العلــوم" ب المتعلقة والدراسات لألبحاثجائزة سنوية    "نفسالجمعية السودانية لعلم ال«تؤسس  إن   -1
    "النفسانيــة لتوطيــن العلــوم  الخليفة"جائزة عمر هارون  

اسمه الى  ، الذي اسسه البروفيسور الخليفة وان يتحول  السودان في الموهوبين األطفـال عن فاشتكال "السمبر طائر مشروع"تفعيل    -2
  "الموهوبين األطفـال عن للكشف السمبر طائرالخليفة " مشروع"

  علوم النفس"   في توطين" كرسي عمر هارون الخليفة للبحث  التعليم العالي والبحث العلمي السودانية: لــ  تأسس وزارةأن   -3

 كليات الجامعات السودانيةالمدارج في احدى  أحد  على  البروفيسور الخليفة،   اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية  تطلقأن   - 4

مستشفيات الطب    ىبإحدأقسام الطب النفساني    احدإلى إطالق اسم البروفيسور الخليفة على    "لجمعية السودانية للطب النفسي"ادعوة   -5
  ي بالسودانانالنفس

  

 ال انه معافى، سليما الينا الخليفة البروفيسور يعيد ان عاله في جل هللا ندعو سنبقى كاملة، سنوات عشر امتد الذي اللغز االختفـاء هذا بعد          
   شيء، كل رحمته وسعت الكافرون، القوم اال هللا روح من ييأس

  العالمين رب w الحمد
الخليفة عمر للبروفيسور العلمية السيرة  

http://arabpsynet.com/cv-psychologists/Khaleefa-cv.htm  
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  )2022سبتمبر  14(النفسانيــة"   العلــوم لتوطيــن السابع السنــوي اليـــوم"



  ــة  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــ -  38ملحق العـــدد  
 

  ات"ــــــــــــــــة "نفسانيــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــمن المجل 55-54 العـــدد  قــــــــــــــــملح  إفتتاحيــــة
   ــةـــــــــــــــــــــــالنفساني ــومـــــــــــــــــــــــــالعل نــــــــــــــــــــــــتوطيــ

  

  ( المغرب )  اسـة فـجامععلـــم النفـــس،   – اوـــي أحرشـــالغالأ.د.
  ةــــة واالجتماعيـــات النفسيــــاث والدراســـر األبحـــمختب

aharchaou.rhali@gmail.com  

     
 

إنه لمصدر سعادة لي أن أحظى بشرف التواصل مع أهل وأقارب 

قاء زميلنا الفاضل األستاذ عمر هارون الخليفة ورفاق وأصد

عبر هذه االفتتاحية/الشهادة ألتقاسم مع الزمالء الباحثين 

المساهمين في أعمال هذا اليوم السنوي الثاني لتوطين 

العلوم النفسانية بعض أفكاري وانطباعاتي حول مكانة هذا 

الرجل الذي ندعو له بالعودة المأمولة سليما معافى، وحول 

مسيرته الحافلة باإلنتاج والعطاء في شتى مجاالت البحث 

اإلنساني. فتخصيص أعمال هذا اليوم السنوي الثاني لذكرى 

فاجعة اختفاء هذا المفكر العربي المتميز، يشكل في تقديرنا 

الشخصي العربون القاطع على أن أهل الفكر والعلم واإلبداع 

هذا ألنني حينما  كانوا وسيظلون محط كل عناية واهتمام. أقول

حظيت من طرف زميلنا األستاذ جمال التركي صاحب هذه المبادرة 

العلمية النبيلة بدعوة اإلشراف على مسار هذا االحتفاء شعرت 

بغبطة ال يمكن وصفها، حيث لم أتردد في االستجابة الفورية 

لهذا المطلب النبيل الذي يترجم حكمة صاحب هذه المبادرة 

 للسيكولوجيا وأهلها في العالم العربي.وسمو أخالقه خدمة 

 

سيكتسي تقديمي لهذ االفتتاحية/الشهادة طابعا تركيبيا،    

يزاوج بين تقرير وقائع وحقائق وبين تقديم أفكار وانطباعات 

كلها تجسيد لمسيرة هذا المفكر الباحث الحافلة باألعمال 

 واإلنجازات العلمية والمعرفية المتميزة. ويهمني كثيرا أن

 أستهل تقديمي هذا بثالث مالحظات أساسية:

 

هي أن معرفتي عن قرب لهذا الرجل العصامي ابتداء  أوالها -

تاريخ فاجعة  2012من أواسط تسعينيات القرن الماضي إلى 

اختفائه وتواريه عن األنظار، تسمح لي بجزم كونه يشكل 

المثال النموذجي للمفكر وعالم النفس العصامي الذي يعاضد 

ول بالفعل والشعار باإلنجاز وااللتزام بالتنفيذ والبحث الق

باإلنتاج. فرغم كل العوائق واإلكراهات وما أكثرها عندنا في 

  البالد العربية، فقدكان قوي

 
 

 أن لي سعادة لمصدر إنه
 مع التواصل بشرف أحظى

 ورفـاق وأقـارب أهل
 الفـاضل زميلنا وأصدقـاء

 الخليفة هارون عمر األستاذ
الشهادة/االفتتاحية هذه عبر   

 
 

 اليوم هذا أعمال فتخصيص
 لذكرى الثاني السنوي

 المفكر هذا اختفـاء فـاجعة
 في يشكل المتميز، العربي

 العربون الشخصي تقديرنا
 الفكر أهل أن على القـاطع

 كانوا واإلبداع والعلم
 عناية كل محط وسيظلون

  .واهتمام

 
 

 لهذ تقديمي سيكتسي
 بعاطا الشهادة/االفتتاحية

 تقرير بين يزاوج تركيبيا،
 تقديم وبين وحقـائق وقـائع

 كلها وانطباعات أفكار
 المفكر هذا لمسيرة تجسيد

 باألعمال الحافـلة الباحث
 والمعرفية العلمية واإلنجازات

 .المتميزة
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التأهب لالستمرار في خدمة رسالة البحث العلمي العزيمة ودائم 

والمعرفة السيكولوجية في مذاقها العربي. وهذه مسألة تؤكدها 

لتي رافقت فاجعة اختفائه عن األنظار مختلف المواقف واألحكام ا

 .2012منذ سنة 

 

هي أن المواكبة الفاحصة ألعمال هذا الرجل ثانيتها  -

وإنتاجه العلمي وبالخصوص النفسي، تسمح بالقول إنه يشكل 

الباحث النموذجي الواعي بضخامة رسالته العلمية ومسؤوليته 

نير لنفسه المسلك الصحيح الذي يست المعرفية. فقد اختار

بطموحه الكبير في تكثيف وإنجاز المشاريع، وبمرونة طبعه في 

التعامل اإلنساني، وبشفافية في التصور والمقاربة ووضوح في 

المنظور والمعالجة سواء في مجال البحث العلمي عامة أو في 

 ميدان اإلنتاج السيكولوجي خاصة.

 

 فقوامها أن هناك مقاييس موضوعية أما المالحظة الثالثة - 

لمعرفة مدى مصداقية عطاء باحث ما أو مفكر معين، وفي مقدمتها 

تراكم إنتاجه ونوعية مشاريعه وجودة أبحاثه وجدية عالقاته 

وممارساته. فباالحتكام إلى هذه المقاييس ال يمكن التردد في 

اإلقرار وبشهادة كثير من المفكرين والباحثين في ميدان علوم 

عمر هارون الخليفة، الباحث اإلنسان عامة والنفس خاصة أن 

اإلنسان، يستوفي كل هذه المقاييس ويستنير بها في مسيرته 

 العلمية واألكاديمية والمهنية.

إذا كانت تلك هي أهم المالحظات التي تمكنت من تسجيلها 

على هامش تعاملي المتواصل لما يقارب عقدين من الزمن مع 

فإن أبرز القرائن هذا اإلنسان النموذجي فكرا وعلما وأخالقا، 

التي تؤكد مصداقية تلك المالحظات تتحدد في المظهرين 

 التاليين:

 

، بحيث ليس من باب كثافة في المشاريع وتنوع في األهداف- 

المبالغة القول إن عمر هارون الخليفة يشكل واحدا من المفكرين 

المرموقين في العالم وذلك بفعل كثافة مشاريعه وتنوع أهدافه 

ائه. فعلى امتداد ما يناهز ثالثة عقود من العمل وغزارة عط

الدؤوب الحافل باإلنتاج والعطاء، نجد هذا الباحث المتميز يحقق 

المشاريع تلو المشاريع وينجز األعمال تلو األعمال ويساهم في 

األنشطة تلو األنشطة ويشارك في الملتقيات والمؤتمرات الوطنية 

ه مثال المفكر الموسوعي والدولية إلى حد يمكن القول معه إن

ونموذج الباحث المتفتح. فهو السيكولوجي البارز واألستاذ 

المحنك والباحث العصامي واإلنسان الطيب. إنه بعبارة موجزة 

العالم اإلنسان واإلنسان العالم الذي يصعب إجمال مسيرته 

 العلمية والبحثية والمهنية في افتتاحية من هذا النوع.

 لهذا قرب عن معرفتي أن
 من ابتداء العصامي الرجل

 القرن تسعينيات أواسط
 تاريخ 2012 إلى الماضي

 عن وتواريه اختفـائه فـاجعة
 كونه بجزم لي تسمح األنظار،

 النموذجي المثال يشكل
 النفس وعالم للمفكر
 يعاضد الذي العصامي

 باإلنجاز والشعار بالفعل القول
 والبحث بالتنفيذ وااللتزام

  .باإلنتاج
 
 

 ألعمال الفـاحصة المواكبة أن
 العلمي وإنتاجه الرجل هذا

 تسمح النفسي، وبالخصوص
 الباحث يشكل إنه بالقول

 بضخامة الواعي النموذجي
 ومسؤوليته العلمية رسالته

 .المعرفية
 
 

 اإلقرار في التردد يمكن ال
 من كثير وبشهادة

 في والباحثين المفكرين
 عامة اإلنسان علوم ميدان

 عمر أن خاصة والنفس
 الباحث الخليفة، هارون

 هذه كل يستوفي اإلنسان،
 في بها ويستنير المقـاييس

 واألكاديمية العلمية مسيرته
 .والمهنية
 
 

 القول المبالغة باب من ليس
 الخليفة هارون عمر إن

 المفكرين من واحدا يشكل
 وذلك العالم في المرموقين

 وتنوع مشاريعه كثافة بفعل
عطائه وغزارة أهدافه . 
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ث إن عمر ، بحيعقالنية في التصورات وشفافية في التوجهات - 

هارون الخليفة الذي اختار لنفسه مشوار البحث العلمي طريقا 

مسترسال، قد نجح فعال في تخطي كثير من العوائق والحواجز 

والمقاومات التي عادة ما يحفل بها هذا الطريق الوعر المحفوف 

واألعطاب. فبفعل عقالنية تصوراته وشفافية توجهاته، مطباتبال

بمسار  الجدية وااللتزام الفعلي ثل فينجده يمثل النموذج األم

البحث العلمي الذي لم يشكل بالنسبة إليه ذلك الشعار الفضفاض 

أو االختيار المناسباتي الذي يستعمل من أجل التباهي أو 

المزايدة أو حب الظهور. فالبحث العلمي عامة والسيكولوجي 

 خاصةيشكل من منظوره الرسالة العلمية النبيلة التي تترجمها

النتائج والحقائق وتؤكدها المشاريع والمنجزات على أرض 

الواقع. وقد ال نختلف هنا حول السجل الزاخر والحافل لهذا 

المفكر الباحث في مجاالت التكوين والتأطير والبحث والمساهمة 

في إنتاج المعرفة السيكولوجية في أبعادها العربية والعالمية. 

تعامل وصرامته في العمل، إن أصالته في البحث وجديته في ال

كلها خصال جعلت منه المفكر الملتزم الغزير العطاء والباحث 

الكثير اإلنتاج واألستاذ الخبير في التكوين  السيكولوجي

والتأطير، فضال عن اإلنسان الطيب الصادق في العالقات والمعامالت 

 والناجح في االختيارات والتوجهات.

 

وشديدة االختصار في محطات مسيرة كانت تلكم إذن جولة سريعة   

هذا المفكر والباحث المتميز، الغنية باإلنتاج والعطاء في ميدان 

العلوم النفسية واإلنسانية عامة. فمن منظوري الشخصي إن عمر 

هارون الخليفة الذي عرفته عن قرب يوم استضافني في مناسبة 

صاالته أكاديمية وعلمية بكلية التربية بجامعةالبحرين، وعبر ات

ابتداء من أواسط تسعينات القرن الماضي  وتواصالته المنتظمة معي

حتى تاريخ اختفائه عن األنظار، فهذا اإلنسان العالم الخلوق الطيب 

الذي كان مغرما ومفتونا ببعض مضامين ما كنت أنشره آنذاك عن 

مقومات ومعوقات السيكولوجيا في العالم العربي من قبيل "قياس 

ن المغاربة" و "التجربة السيكولوجية في الوطن ذكاء الرشدي

العربي "، سيظل بفعل كثافة مشاريعه وتنوع أهدافه وعقالنية 

تصوراته وشفافية توجهاته ثم أصالة أبحاثه وجدية تعامله، مثاال 

لإلنسان واألستاذ والباحث النموذجي الذي يستحق أكثر من احتفاء 

 وتكريم وعناية واهتمام.

 

االحتفاء بالذكرى الخامسة لفاجعة اختفاء إذن في إطار 

سبتمبر  14زميلنا الكريم األستاذ عمر هارون الخليفة منذ 

أعاده هللا سليما معافى، ارتأت شبكة العلوم النفسية  2012

   العربية مشكورة في شخص

 
 

 مثال إنه معه القول يمكن
 ونموذج الموسوعي المفكر

 فهو. المتفتح الباحث
 واألستاذ رزالبا السيكولوجي

 العصامي والباحث المحنك
الطيب واإلنسان . 

 
 
 

 العالم موجزة بعبارة إنه 
 العالم واإلنسان اإلنسان

 مسيرته إجمال يصعب الذي
 والمهنية والبحثية العلمية

النوع هذا من افتتاحية في . 

 

 
 

 الخليفة هارون عمر إن
 مشوار لنفسه اختار الذي

 طريقـا العلمي البحث
 في فعال نجح قد مسترسال،

 العوائق من كثير تخطي
 التي والمقـاومات والحواجز
 هذا بها يحفـل ما عادة

 المحفوف الوعر الطريق
 .بالمطباتواألعطاب
 
 
 

 حول هنا نختلف ال وقد
 لهذا والحافـل الزاخر السجل

 مجاالت في الباحث المفكر
 والبحث والتأطير التكوين
 المعرفة إنتاج في والمساهمة

 أبعادها يف السيكولوجية
والعالمية العربية .  
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ل األستاذ جمال التركي تخصيص هذا العدد من مديرها الفاض

"نفسانيات" لتوطين العلوم النفسانية. وهو الموضوع أو لنقل 

الهاجس األساسي والهم األكبر الذي كان األستاذ عمر مهووسا به 

أكثر من غيره.فقد ألف حوله مؤلفات ومقاالت وأنجز بخصوصه مشاريع 

التتويج بإحدى أهم  ومساهمات، أو باألحرى فعن طريقه حظي بشرف

جوائز شبكة العلوم النفسية العربية. كيف يمكن توطين علم النفس 

في العالم العربي؟ متى يمكن تحقيق هذا المشروع الطموح؟ لماذا 

يتم السعي إلى تحقيق ذلك؟ ثم كيف السبيل إلى ذلك؟ لقد شكلت 

هذه التساؤالت عينة من األسئلة الحارقة التي سكنت باستمرار 

ل هذا الباحث الذي نجده يسعى بكل الطرق وفي كل المناسبات دواخ

إلى سبر أغوارها وتقديم كل الوقائع والنماذج والتصورات 

والتفسيرات الموضحة لمضامينها وأبعادها. ففي سياق ما يشبه هذه 

الهواجس واالهتمامات واألسئلة، تندرج أهم االستفسارات واألسئلة 

ها ملف هذا العدد حول اليوم السنوي واألجوبة التي يطرحها  ويقدم

الثاني لتوطين العلوم النفسانية، حيث تنصب أغلب أبحاثه 

ومقاالته ، رغم محدوديتها الكمية والكيفية وعدم تمثيليتها 

لواقع السيكولوجيا إال في أقطار عربية جد محدودة، على رهان 

مقوماتها العلمية التعريف بواقع السيكولوجيا العربية و

ئصها المعرفية من خالل الرصد التقريبي لمعوقاتها العلمية وخصا

مع التطلع إلى تفعيل وتأسيس هذا الواقع  وآفاقها التطبيقية،

على أسس ومقومات جديدة، قوامها تجاوز كل مظاهر التخبط 

والتذبذب التي تواجهها إن على مستوى التأريخ والهوية أو على 

ى اإلبداع واإلنتاج أو حتى مستوى التأصيل والتوطين أو على مستو

على مستوى االستثمار والممارسة. فمختلف األعمال والمساهمات التي 

تؤتث فحوى هذا الملف والمتمثلة بالخصوص في عوامل ومظاهر توطين 

علم النفس في العالم العربي، تسير في اتجاه تجسيد هذا الرهان 

 ا بتحقيقه.أو المطمح الذي كان الزميل األستاذ عمر هارون مهووس

 

إال أنه ورغم أهمية هذا الرهان النبيل والمطمح المشروع 

فإن بلوغ هذه الغاية ليست باألمر الهين أو الحل المتاح. 

فرغم أن األصول الثقافية للمعرفة السيكولوجية ضاربة الجذور 

في تاريخنا البعيد وفي تراثنا الفلسفي، حيث تتواجد تلك 

ها فالسفة ومفكرون أمثال السلسلة من المباحث التي صاغ

الكندي والفارابي والرازي وابن سينا حول النفس اإلنسانية 

بمختلف مكوناتها وتجلياتها، ورغم أن فترة الخمسينات من 

القرن الماضي شكلت االنطالقة األولية للتجربة السيكولوجية في 

الوطن العربي، بدءا بمصر وسوريا والعراق ولبنان ومرورا 

   ربية ثم انتهاء بدول الخليج العربي، رغم كلبالدول المغا

 
 

 مشاريعه كثافة بفعل سيظل
 وعقـالنية أهدافه وتنوع

 ثم توجهاته وشفـافية تصوراته
 تعامله، وجدية أبحاثه أصالة

 واألستاذ لإلنسان مثاال
 الذي النموذجي والباحث
 احتفـاء من أكثر يستحق

واهتمام وعناية وتكريم . 

 
 

 لنفسيةا العلوم شبكة ارتأت
 شخص في مشكورة العربية

 األستاذ الفـاضل مديرها
 هذا تخصيص التركي جمال

" نفسانيات" من العدد
النفسانية العلوم لتوطين .  

 
 

 علم توطين يمكن كيف
 العربي؟ العالم في النفس
 هذا تحقيق يمكن متى
 يتم لماذا الطموح؟ المشروع

 ثم ذلك؟ تحقيق إلى السعي
 ذلك؟ إلى السبيل كيف

 التساؤالت هذه شكلت لقد
 الحارقة األسئلة من عينة

 باستمرار سكنت التي
 الذي الباحث هذا دواخل
 الطرق بكل يسعى نجده
 إلى المناسبات كل وفي
 كل وتقديم أغوارها سبر

 والنماذج الوقـائع
 والتفسيرات والتصورات

 لمضامينها الموضحة
  .وأبعادها
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السيكولوجية العربية ما تزال ذلك فإن ما ينعت بالمحاوالت 

شاكل التأريخ والهوية وعوائق تتخبط في متاهات تتوزع بين م

التأسيس والتوطين وصعوبات اإلنتاج واالستثمار. فعلى الكل أن 

يدرك بأن الشروط والظروف التي ستؤهل  تلك المحاوالت لتحتل 

مكانتها المأمولة ضمن المنظومات السيكولوجية العالمية 

المتقدمة، ال يجب وال ينبغي أن تنحصر في اجترار مضامين 

سيكولوجي العربي واإلسالمي ألن ذلك لن يكسبها أي التراث ال

معرفي، وال في استنساخ مكونات النماذج السيكولوجية  موقع

الغربية وتقليد أطروحاتها وتصوراتها، ألن ذلك لو تحقق ال 

ولن ي{ع|د} مساهمة في تطويرها  أو استيعابا لمنطقها أو 

والت إبداعا في نطاقها. ويعني هذا أن مستقبل تلك المحا

وآفاقها المنشودة ليس مشروطا ال بأصالة الماضي وإنجازاته 

الخالدة، وال بحداثة الغرب وإبداعاته السيكولوجية المتنوعة 

حيث توجد تلك السلسلة من المدارس والتيارات السيكولوجية 

المعروفة كالسلوكية والجشطالتية والتحليلية والبنائية 

عرفية. فكل نقاش علمي بأشكالها التكوينية والنمائية والم

حول تأسيس وتوطين علم النفس بمفهومه العربي ال يمكنه أن 

يستقيم بدون الحسم النهائي في مسألة اتخاذ المعرفة 

السيكولوجية كهدف رئيسي لكل استراتيجية علمية تروم تأهيل 

اإلنسان وخدمة المجتمع. ففي إطار هذا الحسم يكمن السبيل 

ولوجية جديدة تطابق في مكوناتها الناجع لبناء منظومة سيك

وأهدافها وتوجهاتها مع مطامح وتطلعات اإلنسان الذي تستهدفه 

 ثم مع مشاكل وانتظارات المجتمع الذي تتحرك من أجله.

 

على اساس ما تقدم نشير إلى ان السيكولوجيا المعمول بها 

عندنا هي سيكولوجيا مستوردة في صيغها الكالسيكية المتجاوزة، 

ها دون أن نسهم في إنتاجها، نتداولها دون أن نمارسها نستهلك

في أرض الواقع، وبالتالي سيكون من العبث أو التهور العلمي 

المراهنة على تسخيرها لخدمة قضايا اإلنسان ومشاكل المجتمع 

وذلك العتبارات عديدة ستفصل فيها بعض مقاالت وأبحاث هذا 

 العدد، ويهمنا منها بالخصوص ما يلي:

 

ومظاهر ضعيتها المتأزمة نظرا لمواطن عقمها وضعفها و -

إخفاقها وفشلها، سواء على مستوى تراكماتها المعرفية أو 

نتائجها التطبيقية. فهي تشكو من نواقص عديدة تترجمها بشكل 

أساسي معالم اللبس والغموض في المفهوم والمدلول ومالمح 

ق والفشل في العقم والضعف في اإلبداع واإلنتاج ومظاهر اإلخفا

المسار والتوجه، فضال عن سمات المحدودية وعدم الفعالية في 

 الحصيلة والتراكم.

 

 والمساهمات األعمال مختلف
 هذا فحوى تؤتث التي

 بالخصوص والمتمثلة الملف
 توطين ومظاهر عوامل في

 العالم في النفس علم
 اتجاه في تسير العربي،
 أو الرهان هذا تجسيد

 الزميل كان الذي المطمح
 مهووسا هارون عمر األستاذ

 .بتحقيقه
 
 

 بالمحاوالت ينعت ما إن
 تزال ما العربية السيكولوجية

 تتوزع متاهات في تتخبط
 والهوية التأريخ مشاكل بين

 والتوطين التأسيس وعوائق
واالستثمار اإلنتاج وصعوبات . 

 
 

 المحاوالت تلك مستقبل أن
 ليس المنشودة وآفـاقها

 الماضي بأصالة ال مشروطا
 بحداثة وال الخالدة، وإنجازاته

 وإبداعاته الغرب
المتنوعة السيكولوجية   

 
 

 حول علمي نقـاش فكل
 النفس علم وتوطين تأسيس

 يمكنه ال العربي بمفهومه
 الحسم بدون يستقيم أن

 اتخاذ مسألة في النهائي
 السيكولوجية المعرفة

 لكل رئيسي كهدف
 تأهيل تروم علمية استراتيجية
المجتمع وخدمة ناإلنسا .  
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

بمختلف مكوناته ومشاكله  يغربتها عن الواقع العرب -

 وتحدياته.

 

المطابقان لهموم  فراغها من روح اإلبداع ومنطق اإلنتاج -  

 اإلنسان العربي وأفكاره ومعتقداته وأحالمه وميوالته...
 

الالزمة لبناء  افتقارها إلى أبسط الظروف والشروط - 

معارفها العلمية وتوظيفها في المجاالت التطبيقية. 

ليلة وقليلة جدا، والبحوث الميدانية ذات فالمختبرات ق

االرتباط بالمشاكل التي يواجهها اإلنسان العربي ماتزال 

ضئيلة، والمؤسسات التربوية والصناعية والصحية ماتزال غير 

 مستعدة لالستفادة من خدماتها.

 

إذن على أساس هذا التشخيص المقتضب لوضعية السيكولوجيا 

نه ورغم أهمية بعض محاوالتها المتداولة عندنا، نشير إلى أ

وجد}ية بعض مساهماتها الفردية، فهي ماتزال تتخبط في متاهات 

ودوائر ال متناهية من المشاكل والصعوبات الموزعة بين ضياع 

غياب التوطين ومحدودية اإلنتاج وتواضع االستثمار. إنها والهوية 

 ماتزال تعاني من فجوة متعددة الصور والمظاهر بين اإلنتاج

واالستهالك وبين اإلبداع والمحاكاة ثم بين التنظير والتطبيق، 

إلى الحد الذي يستحيل معه القول بقرب انفجار ثورة سيكولوجية 

عربية، قوامها المقاربة المباشرة لظواهرنا النفسية التي 

مقدسة والمساهمة  tabousغالبا ما ي{نظر إليها "كطابووات" 

ية العالمية. ومن هنا نعتقد أن الفعالة في المنظومة السيكولوج

السبيل إلى تجاوز مثل هذه الوضعية المتأزمة ال في الحنين إلى 

التنقيب في دهاليز التراث السيكولوجي العربي واإلسالمي وال في 

في  التهافت حول استنساخ المنظومات السيكولوجية الغربية، بل

وقواعد  العمل على إعادة صياغة منظومتنا السيكولوجية على أسس

جديدة يؤطرها من جهة منطق التشبع بخصوصيات الواقع العربي 

ومختلف مشاكله ويوجهها من جهة أخرى منطق االنخراط في سيرورة 

  السيكولوجيا المعاصرة ومظاهر ثورتها المعرفية.

 
 
 

 السيكولوجيا ان إلى نشير
 هي عندنا بها المعمول

 في مستوردة سيكولوجيا
 الكالسيكية صيغها

 دون نستهلكها تجاوزة،الم
 إنتاجها، في نسهم أن
 نمارسها أن دون نتداولها

الواقع أرض في  

 

 
 
 

 إلى السبيل أن نعتقد
 الوضعية هذه مثل تجاوز
 إلى الحنين في ال المتأزمة
 التراث دهاليز في التنقيب

 العربي السيكولوجي
 التهافت في وال واإلسالمي

 المنظومات استنساخ حول
ربية،الغ السيكولوجية

� �
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

  )2022سبتمبر  14("  النفسانيــة العلــوم لتوطيــن السابع السنــوي اليـــوم"
  الدوريــــــات الخاصـــــة بالتوطيــــــــن الصـــــــادرة فـــــي مؤسســـــــــة العلــــــــوم النفسيــــــة العربيـــــة فهرســـــة

 اصدار مؤسسة العلوم النفسية العربية)  –لنفس  (مجلة رقمية محكمـة فـي علوم الطـب و انفسانيـات "”المجلـة العربيـة   -

 اصدار مؤسسة العلوم النفسية العربية)  –(مجلة رقمية محكمـة فـي علوم الطـب و النفس  نفسانيـات "”المجلـة العربيـة   -

  

 )الطب النفساني، تونس( مؤسسة العلوم النفسانية العربية رئيس – د. جمـــال التركــــيإعـــداد: 
arabpsynet@gmail.com  

     
 

 )اصدار مؤسسة العلوم النفسية العربية  – محكمـة فـي علوم الطـب و النفسرقمية  مجلة  (" ـاتـــــــــــــــنفساني” المجلـة العربيـة

 

  2014خريـــف43 العـــدد

  كرى الثانية لإلختفـاء)البروفيسور عمر هارون الخليفة (الذ عدد خاص:

  د. جمال التركياشراف:

  ) ح� ت���ل ( الفه�س واإلف��اح�ة

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ43/apnJ43  

�ق  را��ّ�   لل�(س�ة االل&��وني �ال��# م! الع�د ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=114&controller=product&id_lang=3 

 

  2017  خريف & صيف 55-54   العـــدد  

  توطيــن العلــوم النفسانيــة :فالمل

  المغرب)   الغالي أحراشاو ( :على الملف المشرف

  ) ح� ت���ل ( الفه�س واإلف��اح�ة

d_product=307&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?i  

�ق  را��ّ�   لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! الع�د ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=308&controller=product&id_lang=3 

 

  2017  خريف & صيف 55-54   ملحــق العـــدد  
  

  توطيــن العلــوم النفسانيــة :ملحــق الملف

  المغرب)   الغالي أحراشاو ( :على الملف المشرف

�ق  را��ّ�   لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! الع�د ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=309&controller=product&id_lang=3 

 

 

  2018   ربيع      57العـــدد  

  "  اشكاليــات الترجمـــة فـــي العلـــوم النفسانيـــة   :" الملف     

  بوخميس  بوفولة : المشرف

  ) ح� ت���ل ( الفه�س واإلف��اح�ة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=319&controller=product&id_lang=3 

�ق  را��ّ�لل�(س�ة االل&��وني #�ال�� م! الع�د ت   
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=320&controller=product&id_lang=3 
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

  2018   صيــــف      58العـــدد  

  "  بـــيالعالجـــات النفسانيـــة بالوطـــن العر     :" الملف    

  تغليت صالح الدين : مشرفال

  ) ح� ت���ل ( الفه�س واإلف��اح�ة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=326&controller=product&id_lang=3 

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! الع�د ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=327&controller=product&id_lang=3 

    

 

  2019   صيف      62لعـــدد  ا

ـــــــــــــــــا النفسانيــــــــــــــــــــــة      :" الملف     ــــة العربيــــــــــــــــــــــة واضطراباتهـــــ   "  الشخصيـــــــــــــــــ

  آمال بوروبة : المشرفة

  ) ح� ت���ل (  الفه�س واإلف��اح�ة 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=380&controller=product&id_lang=3 

�ق  را��ّ� لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! الع�د ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=381&controller=product&id_lang=3 

 

 

  2021شتاء   – 69عدد  ال
  التحليل النفسي والثقـافة (الثقـافة العربية بخاصة): 1الملف

 بان حسند. مرسلينا شع - ا. د. رياض بن رجب  :  المشرف

  ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ69/apnJ69-Content.pdf  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�,ة رق��ة ) ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=453&controller=product&id_lang=3  

   

 

  2021شتاء   – 70العدد  
  التحليل النفسي والثقـافة (الثقـافة العربية بخاصة): 2الملف

 د. مرسلينا شعبان حسن - ا. د. رياض بن رجب  :  المشرف

  ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ70/apnJ70-Content.pdf  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�,ة رق��ة ) ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=456&controller=product&id_lang=3 

 

 

  2021ربيع   – 71دد  الع
 النفس وعلومها من منظور الفكراالسالمي الملف (الجزء االول ):

 ـــة زكـــــراويين: حس 1فالمل المشرف على

 ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ71/apnJ71-Content.pdf 

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�,ة رق��ة )ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=469&controller=product&id_lang=3   

 

 

Bassaaer Nafssania: Supplement N° 38 Autumn 2022  :2022خريــــف  38ملحــق الـعــدد  بصائــــــــرنفسانيــــــــة 

14  � �

 



  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

 )2021ربيع  (  72العدد  

 النفس وعلومها من منظور الفكراالسالمي ): الثانيالملف (الجزء  

 ويـــة زكـــــراين: حس 2الملف المشرف على

 ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ72/apnJ72-Content.pdf 

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�,ة رق��ة )ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=473&controller=product&id_lang=3  

         

 

 )2021 خريف(  73العدد  

 الرعاية الصحية النفسانية للمسنين في العالم العربي: الملف
  خديجة زيدي:   الملف على المشرف

 ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73-Content.pdf 

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�,ة رق��ة )ت
lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=488&controller=product&id_  

         

 

 )2022 شتاء(  74العدد  

 قــراءات فـــي سيكولوجيـــة االستعمــــار الملف:
 مصطفـــى عشـــوي  أ. د.   :الملف المشرف على

 ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74-Content.pdf 

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�,ة رق��ة )ت
troller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=505&con  

         

 

  )اصدار مؤسسة العلوم النفسية العربية  - (مجلة رقمية لمستجدات علوم وطب النفس  ة" ـــــر نفسانيـــــ" بصائ المجلة العربية

  2020/ شتاء    27 العدد
 "البروفيسور الغالي احرشاو . . . السيكولوجيا في خدمة االنسان والمجتمع  ": الملف

  المغرب   -عـــدد خـــاص بمناسبة تكريم استاذ علم النفس البروفيسور الدكتور الغالي أحرشاو  
ــر: المشـــرف   أ. د. دمحم الميـ

 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=395&controller=product&id_lang=3  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ� ( ن�,ة رق��ة ) ت

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=394&controller=product&id_lang=3  
    

 

  2021/ شتاء    33 العددملحق  
  "التعريف بــ" كتاب اكسفورد المختص في الطب النفسي

  ) الطب النفساني ( االردن  -   سرحان  وليد  د.ترجمة   
   كل�ة ش,�4ة العام & الفهـــ�س  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33Content-January2021.pdf  

 را�� ت���ل الع�د

      http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33-January2021.pdf 
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

  2022شتاء   /  36 العدد
  مالــك بـــدري... رائــد التأصيــل لالنعتـــاق مــن ُجحـــر الضـــب :الملــف

  صالح ابراهيم الصنيعأ. د. : المشـــرف
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=501&controller=product&id_lang=3  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ� ( ن�,ة رق��ة ) ت

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=502&controller=product&id_lang=3 

 

  2022/ شتاء    36 العددملحق  
  للبروفيســور مصطفـــى عشـــوي - 1االعمــــــال العلميــــــة  

  جمال التركيأ. د.  : المشـــرف
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

March2022.pdf-www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36Content  

 ت���ل ح� م! ال��قـــع العل�ـــي 

March2022.pdf-Jbs36www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/e  
  

 

  2022/ شتاء    37 العدد
ـــــــــــن منظــــــــــــــور إسالمــــــــــــــي… التحليــــــــــــــل النفســــــــــــي   الملــف:  مقـاربــــــــــــــة مـــ

  تهاني هاشم خليل عابدينأ. د. : المشـــرف
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=519&controller=product&id_lang=3  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ� ( ن�,ة رق��ة ) ت

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=520&controller=product&id_lang=3  
    

 

  2022/ شتاء    37 العددملحق  
  للبروفيســور مصطفـــى عشـــوي - 1االعمــــــال العلميــــــة  

  جمال التركي أ. د.: المشـــرف
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

May2022.pdf-http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37Content  

 ت���ل ح� م! ال��قـــع العل�ـــي 

      http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37-May2022.pdf  
    

 

  " نفسانيـة بصائـر"  مجلـة
  النفــــس وطب علـــوم في العربية المستجدات مجلة

 جر االلكتروني  " بصائــــر نفسانيــــة" على المت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3  

 بصائــــر نفسانيــــة" على شبكة العلوم النفسية العربية 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm 

" بصائــــر نفسانيــــة" على الفـايس بوك   
www.facebook.com/BassaaerNafssania-Magazine-259758497705299/  

  " اإلنجازات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22"   للشبكة الحادي عشر السنوي الكتاب من:  2 الفصل
 النفـــس وطـــب علـــوم فـــي دوريــــات و مجــــالت: الثانــي اإلنجــاز

  العربية النفسية العلوم شبكة"  من تحميل 
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf  
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

  )2022سبتمبر  14(النفسانيــة"   العلــوم لتوطيــن السابع السنــوي اليـــوم"
  ة العلـــوم النفسيــة العربيــةفهرســــة االصـــدارات المكتبيـــة الخاصـــة بالتوطيــن الصـــادرة فــي مؤسســ

 في علوم الطب و النفس) رقمية محكمة   مكتبية    (إصدارات  “نفسانـــــي”الكتــاب العربــي  سلسلة   -

 )اصدرات رقمية لمؤسسة العلوم النفسية العربية  -   يـة أفضـل لحيـاة طيبـةان(نحـو لياقـة نفس “وفي أنفسكم”الكتــاب العربــي  سلسلة   - 
   (إصدارات لجنة البحث و الدراسات في التراث العربإسالمي) "الراسخــــــــونكتـاب العربي: "سلسلـة "ال -

  )ســـــتون ،ي  ــــب النفسانـــالطرئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية ( –ي  ـــال التركـــجمد.  إعـــداد: 
arabpsynet@gmail.com  

     
 

  اصدار مؤسسة العلوم النفسية العربية  – في علوم الطب و النفس) رقمية محكمة   مكتبية    (إصدارات “نفسانـــــي” الكتــاب العربــيسلسلة  

 

        2010 - 2009  و ربيـــع   شتـــاء    السابــــع عشــــر /  إلصــــدار  ا

  لميــــنأزمــــة علمــــاء النفـــــس المس  إسم الكتاب:

  د. مالــــــك بـــــــدري  أ.   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=173&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB17/eB17BM2009-Content.pdf 

 

  2011   و صيــف   ربيـع :   العشــرون اإلصـدار

  أ. د. عمر هارون الخليفة  المؤلف: -آفـاق توطين علم النفس في العالم العربي  إسم الكتاب:

  2010النفسية العربية    العلوم جائزة البروفيسور عبد الستار إبراهيم لشبكةالكتاب الفـائز ب

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=185&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB20/eB20OHKC2011-Content.pdf 

 

  2011خريــف    : العشـرون  اإلصدار الواحــد و

  علم النفس في التراث العربي اإلسالمي  :إسم الكتاب

  أ. د. الزبير بشير طه  المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=176&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB21/eB21ZBT2011-Content.pdf 

 

  2014     / ربيـــع    و الثالثـــون    الثالـــث   اإلصــــدار

  المدرسة العربية فـي التحليـل النفسـي  إسم الكتاب:

  زكريا علي زيعور د.   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=56&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل (  فهـ�س وال�ق�مـةال

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB33/eB33ZAZ2014-Content.pdf 
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

  2016     / صيـــف    السابــع و األربعـــون  اإلصــدار

    التمكيـــــــن األخالقــــــي للمعلــــــــم  إسم الكتاب:

  د. محمــد السعيــد أبــو حـــالوة   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=249&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB47/eB47MS2016-Content.pdf 

 

 

  2017     ء/ شتا    التاسع و األربعـــون  اإلصــدار

       الخطاب العلمي والخطاب الديني وانعكاس ذلك على الصحة النفسية؟؟  إسم الكتاب:

  د. مرسلينــا شعبــان حســن   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=262&controller=product&id_lang=3   

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=263&controller=product&id_lang=3 

 

 

  2017  / ربيع      الخمسون  اإلصــدار

       1الخصـال اإليجابيـة في الشخصيـة وقياسهـا في المجتمـع الجزائـري .ج  إسم الكتاب:

  د. البشير معمرية   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة نياالل&��و  ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=272&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=273&controller=product&id_lang=3 
 

 

  2017     / صيف    الواحد والخمسون  اإلصــدار

    2يـة وقياسهـا في المجتمـع الجزائـري .جالخصـال اإليجابيـة في الشخص  إسم الكتاب:

  د. البشير معمرية   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=287&controller=product&id_lang=3    

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=288&controller=product&id_lang=3 
  

  2017     / صيف    الثاني والخمسون  اإلصــدار

   االغتراب الديني: ماهيته ومحدداته  إسم الكتاب:

  د. دمحم السعيد أبو حالوة   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=298&controller=product&id_lang=3    

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=297&controller=product&id_lang=3 
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  وطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة  تحديث ملف العدد الخاص حول: ت -  38ملحق العـــدد  
 

 

 2021 :السادس والستــون  اإلصـدار
  الجزء األول  -  الفـلسفــــُة المحضــــة والفـلسفــــاُت الّنُفسيّــــة والطبيعيــــة  إسم الكتاب:

 علي زيعورأ.د.   :المؤلف
�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=458&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل (الفهـ�س وال�ق�مـة 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=457&controller=product&id_lang=3 

 

 

 2021 :السابع والستــون  اإلصـدار
  الجزء الثاني  -  الفـلسفــــُة المحضــــة والفـلسفــــاُت الّنُفسيّــــة والطبيعيــــة  إسم الكتاب:

 علي زيعورأ.د.   المؤلف:
�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=458&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل (ل�ق�مـة الفهـ�س وا
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=457&controller=product&id_lang=3 

 

 

 2021  :والستــون  الثامن اإلصـدار
  ها قد ُعدنا يا تاْمْبَيه   –تخّطي  اإلسترداد وال  إسم الكتاب:

  أ.د. علي زيعور & أ.د. زكرياء علي زيعور  المؤلف:
�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=484&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=483&controller=product&id_lang=3 
 

 

 2021  :والستــون  التاسع اإلصـدار
  مدخل إلى سيكولوجية الفطرة واللغةإسم الكتاب: 

  د. موسى طه الزعبي المؤلف:
�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=497&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=496&controller=product&id_lang=3 

 

 

 2022  :ـونبعالس  اإلصـدار
َمْعَجمة مفـاهيم ومصطلحاٍت ومفرداٍت تقنية في الفكر الفـلسفي والتحليل النفسي كما  إسم الكتاب: 

  االجتماعي والفَّنيّ 
 علي زيعورد. أ.المؤلف:  

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=512&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=511&controller=product&id_lang=3 
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  ث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة  تحدي -  38ملحق العـــدد  
 

 

 2022 :ـونبعالسالواحد و  اإلصـدار
 وسيكولوجيـــــــــة الشخصيـــــــــة نظريـــــــــات التعلـــــــــم االجتماعـــــــــي المعرفـــــــــي  إسم الكتاب:

  )الجزائر  -علم النفس( مريةالبشير مع  أ.د.   :المؤلف
�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=533&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل (وال�ق�مـة الفهـ�س 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=532&controller=product&id_lang=3 

 

 

 2022  :ـونبعالسالثاني   اإلصـدار
  الجزء الثاني  -  المحضــــة والفـلسفــــاُت الّنُفسيّــــة والطبيعيــــة  الفـلسفــــةُ   إسم الكتاب:

  )الجزائر  -علم النفس( البشير معمرية  أ.د.   :المؤلف
�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=536&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل (الفهـ�س وال�ق�مـة 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=535&controller=product&id_lang=3 

 

 

  )اصدرات رقمية لمؤسسة العلوم النفسية العربية  -   يـة أفضـل لحيـاة طيبـةان(نحـو لياقـة نفس  “وفي أنفسكم” الكتــاب العربــيسلسلة  

 

  األول اإلصــدار  

  دمـاغ أمـة في خطر!  إسم الكتاب:

  أ.د. عمر هارون الخليفة  المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=221&controller=product&id_lang=3 

 ) �ح ت���ل (  الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB1OH2013-Content.pdf 
 

 

  السابـــع  اإلصـدار  

  اللغـة العربيـة وتشكيـل الوعـي القومــيإسم الكتاب:  
 الرخاويد. يحيى  أ.المؤلف:  

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=59&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB7RY2014  

 

 

  الثامــــن  اإلصـدار  

  و علــوم النفــس "العربيــة"إسم الكتاب: 
 د. يحيى الرخاويأ.المؤلف:  

�ق  را��ّ�  ل�(س�ةل االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=86&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB8RY2014-Content.pdf 
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  ــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــ -  38ملحق العـــدد  
 

 

 2021الثالث والعشـــرون:   اإلصـدار
 )2( الجزء    شهادات ...  المدرسة العربية الراهنة بحسب علي زيعور  إسم الكتاب:

 وإشراف: د. جمال التركي  إعداد  المؤلف:
�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

  www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=451&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل (الفهـ�س وال�ق�مـة 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=450&controller=product&id_lang=3 

 

 

  اصدار مؤسسة العلوم النفسية العربية  – (إصدارات لجنة البحث و الدراسات في التراث العربإسالمي) "ونــــــــالراسخ" سلسلـة "الكتـاب العربي:

 

  2013  /مـاي   األول    اإلصـدار

  الحكيم الترمذي و مدرسته في تحليل النفس اإلنسانيةإسم الكتاب: 
 إدريس عبد السالم شاهدي الوزانيالمؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=112&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT1/eBT1WI2013-Content.pdf  

 

 

  2013   /جوان    الثاني  اإلصـدار

  الغزالي و جون ديوي نظرتهما للطبيعة اإلنسانية: إسم الكتاب
 د.كفـاح يحيى صالح العسكريالمؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=113&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT2/eBT2AK2013-Content.pdf 

 

 

  2013   /أوت الرابع    اإلصـدار

  أنموذجا الماليخوليا اسحاق بن عمران و مقـالة في  - نتراث الطب اإلسالمي  مإسم الكتاب: 
 بن احمد قويدر.د المؤلف:

�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=108&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
Content.pdf-/TourathPsy/eBT4/eBT4AG2013http://www.arabpsynet.com  

 

 

  2013  /أكتوبر   الخامس    اإلصـدار
 النفس اإلنسانية لدى علماء النفس الغربين وعلماء النفس المسلمينإسم الكتاب: 

 أ. د. صالح بن إبراهيم الصنيعالمؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=110&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT5/eBT5SS2013-Content.pdf  
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  ــــــوم النفسانيــــــــــة  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــ -  38ملحق العـــدد  
 

 

 2014   /فيفري   السادس    اإلصـدار

  االشارات النفسية عند ابن عطاء هللا السكندريإسم الكتاب: 
 أ.د. حمدي فؤاد مصيلحيالمؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=111&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
  Content.pdf-ourathPsy/eBT6/eBT6MH2014http://www.arabpsynet.com/T  

  

 

  2014   /فيفري   السابع    اإلصـدار
  المدارس النفسية   وبين" ابن فـارس واألصفهاني"تصنيف المراحل العمرية بينإسم الكتاب: 

 عبد هللا الطارقي.أ.دالمؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=68&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT7/eBT7AT2014-Content.pdf  

 

 

  2014  /أوت  الثامـن  اإلصـدار
  السيكولوجيا الحديثة والمنظور االسالمي بين االضطرابات النفسيةإسم الكتاب:  

 أ. أسمــاء بوعــودالمؤلف:  

�ق ّ� ) ةرق�� ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=67&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT8/eBT8AA2014-Content.pdf  

 

 

  2015   /مارس الثالث عشـر  اإلصـدار
  اإلنســان والكمـال في فكـر مسكويه إسم الكتاب:

  د.مصطفـى عشـويالمؤلف: 
�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=27&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل (الفهـ�س وال�ق�مـة 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT13/eBT13AMCont&Pref.pdf  

 

 

  2015   /جوان الرابــع عشـر  اإلصـدار
Psychologie Socio-politique & éthique dans La pensée gréco-arabe & latine 

  (  Ame Société, Etat et Universalisme chez Avicenne) 
AlyY. ZAYOUR 

�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=65&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( لمقدمـةالفهـرس وا
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT14/eBT14ZACont&Pref.pdf 

 

 

Bassaaer Nafssania: Supplement N° 38 Autumn 2022  :2022خريــــف  38ملحــق الـعــدد  بصائــــــــرنفسانيــــــــة 

22  � �

 

 



  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

 2015   الخامــس عشـر  اإلصـدار

  الغضب من منظور نفسي اسالميإسم الكتاب:  
 محمـد عثمـان المحيسـيالمؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( نياالل&��و  ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=227&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـرس والمقدمـة
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT15/eBT15MO2015  

  

 

  2016  /جانفــي الســـادس عشـر  اإلصـدار

 أبو زيد البلخي -مصالح األبدان واألنفس   إسم الكتاب: 

 (نفساني سبق عصره بعشرة قرون)

 مصطفى عشوي -مالك بدري   : يم ودراسةتقدالمؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=92&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـرس والمقدمـة
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT16/eBT16BMACont&Pref.pdf  

 

 

  2016  /مارس  السابـــع عشـر  اإلصـدار

  ــد األصلـيآيــة االستئـذان والمشهإسم الكتاب:  
 أحمــد المطيلــيالمؤلف:  

�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=88&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـرس والمقدمـة
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT17/eBT17MACont&Pref.pdf 

 

 

  2019  ربيع/  عشـر  الثامن  اإلصـدار

  . الُمْصطـَلَــــــُح النَّْفِســــــيُّ والقُـــــــرآُن الَكريـــــــُم  ُكــــــلُّ نَفْــــــٍس .إسم الكتاب: 
  صالح الصنيع  &: جمال التركي  تقديم - د.عبــــد هللا الطارقــــي  المؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=385&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـرس والمقدمـة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=384&controller=product&id_lang=3 

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT18/eBT18AT2019-Content.pdf 
 

 

  2022  ربيع/  عشـر  التاسع  اإلصـدار

  أّمتـــــــــــــــــي أعــــــــــــــــــالمإسم الكتاب:  
 السامرائـــــــي صـــــــادقالمؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�,ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=508&controller=product&id_lang=3  

 ) ح� ت���ل ( الفهـرس والمقدمـة
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=507&controller=product&id_lang=3  

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT19/eBT19SS2022  
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

  
  بيانات شبكة العلوم النفسية العربيةفهرسة الدراسات واألبحاث المهتمة بالتوطين المدرجة في قـاعدة  

  

  

  )ســـــتون ،ي  ــــب النفسانـــالطرئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية ( –ي  ـــال التركـــجمإعـــداد: د.  
arabpsynet@gmail.com  

     
 

 

 ال�C�ع�!و  ال�ف&�B! �عA و@ه�ر االس�قالل ع4� �ع�. 4
�الدهI إلى معهI ح�ل�ا فق� ، الغ��Fة ال�ول ق4�وا والEی! الع�ب
 ال�ي لألسPاب وذلN العل�ان�ة مMها وال�ي ق4�وها ال�ي ال�ول حل�ل
 تلN م! ق�PBة ال�ی�Mة ال��ارسات ی�ون  وألنهI الفق�ة أعاله في وردت
 . لل[�خ م]لقة وسل]ة لل�ادة تق�YZ م!  أورFا في كانX ال�ي

 م! ك_�� ذلN �ع� عاشها ال�ي اله�و�Fة ال�فا^�ة ال��ل. 5
 آخ�ها 4Zلح أولها 4Zلح ما وأن ال�لف إلى ال�ج�ع ��#ة ال�4ل��!

Iا ول�M[فZ ل إلى� أم�ي وفي في ال,�� وال�الم ال4الة عل�ه ال�س�ل ق
 ن�ف الPgارة هEه م! Zق4� وال ال�الم عل�ه قال ك�ا أو ال�ی! ی�م إلى
 ال�Eاهk وما خلفMا إث�اء في سلفMا م! ن��ف�� بل ال�لف �ه جاء ما

 . �ه nE��Z أن k#Z م_االً  إال حl على ج��عها وال�ي األرFعة

 م! وهEا الع4� واقع مع) وال�Mة الق�آن(  الpM إدماج.   6
 الpM أن ح�r ، خاصة الMفY وعلI العل�م عاقX ال�ي ال�ع�قات

 ل&ل ال4الح ه� الpM لهEا مفه�مMا ول�Y ومtان زمان ل&ل صالح
 وأهل م4� أهل كل Zفه�ه أن الpM ع�uة م! أنه بل ومtان زمان

�ن  �الv�ورة ل�Y اإلسالم ص�ر في فال�فه�م. ع4�tZ ا صالحEله 
 الpM ب�! الف�ق  وال�الم ال4الة عل�ه ال�4]فى ب�! وق� الwمان

�ن  مMي أعلI أن�I( الM,ل تأب�C� حادثة في ال_قافي وال�فه�مy]� Iدن�اك (
 ال_قافة هMاك ال�ائ�ة ال_قافة أن ح�r مtة م�}Mه ق�zB م! ل�س�لفا

�ة فال_قافة زراعة أهل هI الEی! ال��یMة أهل عYt على ال�#ارBة  زر̂ا
Iوج ��ع�فة ته��Cالع ال��ة وال��اسI والف4�ل وال]  عMى وق� ، الwر̂ا

 العف� خE(  تعالى ق�له في) ال_قافي ال#انk( ال��ألة بهEه ال&�IB الق�آن
�ن  ال بهEا) ال#اهل�! ع! وأع�ض �الع�ف وأم�tZ ا في خ]أناMم� مفه

 فه�ه ال�E ال�M]لl هEا وم! نف�ه الpM في خ]أ ه� للpM وت4�رنا
 �[�وا( ال��ل��! على ال��س�ع في الفقهي اإلث�اء جاء الفقه أص�ل أهل
��وا تMف�وا والBوا وال و�� ) ع

 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ34-35/OPapnJ34-35Motawa.pdf 
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=6035  

 المطوع العزيز عبد - النفسي   واإلرشاد  العالج في إسالمية نظرية نحو 

 8المجلد  -المجلة العربية للعلوم النفسية 

 2012ربيع & صيف  - 35-34العدد 

 دمحم نM�Cا وعلى وال�الم وال4الة العال��! رب � ال��� :مق�مة
 .أج�ع�! وص�Pه وأله

�Cع�Z Iعل YفMم م! ال� ما �ق�ر العال��ة إلى ت,vع ال ال�ي العل
 هEا وتأصل تقع� أن أمة كل على لwاما كان ولEا لل,4�ص�ة ت,vع

Iالعل k� األمI غال�Cة فعلX وق� ، ال��g[�ة حاجاتها تق��vه ما ح
 ح�r وال�ا�ان�ة وال�وس�ة واألم��tBة كالف�ن��ة به��Bها ته�I ال�ي

 غة��4 في ت�اثها إ@هار في الMفY علI م! األمI هEه اس�فادت
kلة األسال��Cإذا ب�غ�ات�ا أو عل��ا ال�ق Xvإلى ال�اجة اق� �قMال 

�ذی�! كهالوس ك_��ة واألم_لة ، العل�يCال yoga واع��افات  n4ارMال 
Catharsis ، أم�اً  أن ك�ا  n�أخ Xج�اتها أدخل� علI ت&t�Mات في أی�ل

YفMات وما الB�uMخ� ال�ي الwبها ت kك� Iعل YفMا م! الEه �ع�Pب  . 

 بل ت�اثMا م! ن,#ل ال��ل��! ن�! ل�اذا وال���� ال�لح ال�(الو 
Yبل ب��اث ل� � رأسهI وعلى وال��سل�! األن�Cاء ت�ك م�ا ���ة ه

Iالم ال4الة عل�ه دمحم وخات�ه� كل م�ارFة إلى األم� وصل بل وال
 ؟  Taboo ال���مات م! ع� ح�r ال���م ال&wM هEا م! Zق��ب م!

 :ال�الي في �tZ! ال#�اب

.   االس�PMا� وأص�ل �ال[�Bعة الMفY عل�اء �عA  إل�ام ع�م.  1
 علI إلى ان��k م�! ك_�� �عق�ل ع4فX ال�ي الف&�Bة ال��جات. 2
YفMال. 

��  االن�الل. 3F�ال� �Eال Nف� Iي �العالF�م! واإلسالمي الع 
Pالت ن�� وت���� ال�]ه�ة وال�Mة ال�حي مMا�ع ت#��� خالل ŵ,ال 

 في دخلX ال�ي الق�م�ات �عA له ت�وج ما �lB} ع!  وال[ع�ذة
�ن  وق� اإلسالمي العالI حX�t أن إلى وتغلغلX واإلسالمي ال�ی!tZ 

�ر م�اتع إلى س��ها و�سقا� اله�I إضعاف مMه اله�فCات الق�vوال� 
Xي ف#علF�الع Iل� ال�ادة إرضاء في ه�ه z�gZ ال�أس م]أ}أ ال�
  .مMه Z]لk ال� ومMفE فق� م��قCل أنه ح�r ، ال&�ام
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 وح�ى". ب��ا" ،" ألفا" ال�Eاء ات�]ارB ب�I��4 الMفYعل�اء  وت&ل��
��Bة ال]ائ�ة ت�]�X عM�ما 98 سC��C� م]لع في ح�ث آخ�B�� ال

 نف�اني ف�lB ال�س��ة ال#هات اس��عX ال����ة، ال�الZات م! القادمة
 ع�ائل على الMف��ة ال4�مة ت,��� �غ�ض ج���M م]ار إلى

!B�u�Mم!. ال�]ار في ال� Nتل �Cالع pل أنه إلى ن,لvی�تق �ف� 
 ألداء الخ�4اصMا الف�صة مMح أله��ة ال�#��ع في ال��(ولة ال#هات

�اع� ال�E األم� ال�#��ع، في دورهZ في wBwانة تعtا مEه 
 جل�لة خ�مات تق�IZ آخ� جانk وم! جانk، م! وت]�B�ه االخ�4اص

 �ال�ل�ك مPاش�ة ال��تP]ة اإلن�ان�ة }�Cع�ه ��kC ال�#��ع ل��اع�ة
 ��]Pفي. ال !{� ن[ا}Mا ����ودZة االع��اف م! ب� ال ع�Fيال ال
kC�� zال�ه�� kر وال�غ��ى الuM�ة Zع���  ال�E والق4  العل�م دور إل

 داخل ن[ا}ها ح4� إلى ی(د� م�ا ال�#��ع، في ومtان�ها الMف��ة
 روت�Mي وt]Fل وال&ل�ات ال�عاه� في ال�عل�I ع�ل�ة أو ال�gادات
�ث تف�ق� ك�ا. االخ�4اص ل��ارسة�Pان�ةال� ال�ا� ذات �Pاالرت 
lث��ى ال���Mة، ق]اعات و�F,�لف ال�#��ع ب��جهات ال  وج�د إل
 }�ح إلى ی�فع ذلN أن على. إزائها واض�ة مMه#�ة اس��ات�#�ة س�اسة
�Bwفي اإلسهام شأنها م! ال�ي وال�ق��حات األف&ار م! م wBwروح تع 

 س�اتم(  أو أف�اد الMف��ة العل�م في االخ�4اص زمالء ب�! ال��اصل
 بهEا االرتقاء وتعwBw ل�[#�ع وف�صة الع�Fي، ال�}! صع�� على

 : خالل م! وذلN م#��عاتMا في ال�#ال

1-     !B��عk(  الMف��ة لل#��gات ع�Fي ات�اد ت&��Z األف�اد 
 . له أساسي نuام واع��اد) وال��uMات

 على(  االت�اد �اسI دورBة وم#لة م�,44ة عل��ة م#لة إص�ار     - 2
 ) الع�Fي الMفY أ}Pاء ات�اد حال ل�ان – الMف�ي لل]k الع��Fة ال�#لة غ�ار

 . االت�اد ون[ا}ات ال#��gات أخPار ت�Pع ف4ل�ة ن[�ة إص�ار - 3

 وت�ص�فها الMف��ة ال�ه! ل��ارسة ش�ف م�_اق إص�ار     -4
 . الع�Fي ال�}! صع�� على

�ثال�P حق�ل في ال�[��ك للع�ل اس��ات�#�ة خ]ة إع�اد     -5 
 الC�اZة ت&�ن  أن t�Z!(  الع�Fي ال�}! في ال���ان�ة الMف��ة وال�راسات

��l خالل م!Mام ب�! ال�� م! الع��Fة ال#امعات في الMفY علI أق
ى ال#ام�gة ال�سائل م[ارBع خالل  واالن�قال ،"م_ال ال����راه  م�اق عل
��l الMف��ة ال#��gات ب�! أوسع م[ارBع إلىMات مع �ال�yجامعة ه� 

 . ال�ول�ة وال��uMات الع��Fة ل�ولا

�ات، ثالث كل دورBة �4�رة االت�اد م(ت��ات عق�     -6Mس 
 . م,�لفة ع��Fة دولة في م�ة كل وت��uMه

ى نف�ق� زلMا ما والع[�B! ال�اد� الق�ن  ^�[ة وفي إنMا  أو ات�اد إل
  اإل}ار هEا م_ل و��اب الMف���!، لالخ�4اص��! فاعل إ}ار أو ت#�ع

   قـاسم الباري عبد معن  -النفسية للعلوم عربية ويـةه نحو 
  

�نة ال����wة كعادتهt� االخ�4اص مtانة تعwBw في الع�Fي �الهI وال�
 بـ ال��س�مة الMابل�ي، اح�� دمحم. د مقالة جاءت الMف��ة، العل�م حقل في
(  ال�اقع معاناة ل�الم�ة ك��اولة"  م�غ�� عالI في الع��Fة ال[,�4ة" 

 ب�! �ال��اصل ج�ی�ة وف�ص أج�اء وخلl ال#�ل و�ثارة) ج�اعة – الف�د
 . الع�Fي عال�Mا في الMف��ة العل�م في ال�[�غل�!

 جال ما �أن شع�ت ال�قالة، على تعق�Cي في أدخل أن وقCل    
 ال�ارBخ خار}ة في ج�n  ل�ا ال��س�مة لل4�رة ت�اعي م! خا}��  في

kB�اقع الق� األوس� ال]�ق  م[Mقة �صع� على وال�vار�  ال_قافي لل
 ال�اسع الق�ن  أواخ� م! ال��حلة تلN في الPارزة األدوار ت&امل م!

ى الع[�B! الق�ن  وم]لع ع[�  ال�عاص�ة الع��Fة الMهvة رواد ی� عل
 لل#ه�د ت�اصل ال��م واقع أن على تأك�� وم4�، ال[ام أبMاء م!

ى آفاقها وم� �العل�م لل�قي الBwادة، حلقات في وت�سع  أصقاع ىش� إل
 ". أvZا األوائل ال�واد أولNy أحفاد ی� على الع�Fي عال�Mا

" ت���4ا ف�ها أمعXM أن �ع� نابل�ي. د زم�لMا مقالة إلى وأع�د  
 مع واإلن[ائ�ة اإل}الة م! ق�ر وFأقل هEا تعق�Cي في ألتMاولها ،"وت���قا
 أو ال��اؤالت م! ال�Bw� إلثارة إما ف�ها جاء ما �عA أمام وق�في

 . إی�اده تI ما �عA وتأك�� ال�ق��حات �عA ضافةإل

 في ألنف�Mا ال#��ء الMق�� ال��اؤل ذلN م!: األولى ال��]ة
 إثPات في الع��Fة ال[,�4ة ح�ل دراساتMا ف[لX ل�اذا: " ال�قالة م]لع

ى"  ؟ فعال��ها "  - ال�قالة كاتk رأ� ح�k – عل�ها اإلجا�ة م,�4� إل
 اإلجا�ة ل�لN تأك��� إلى إلضافة�ا فإنMي". الف�lB روح ���اب

 كانX وان ال�ي اإلجا�ات، �عA إضافة أود أنMي إال ال�,�4�ة
�ء ت�ل� ر�Fا أنها إال م]�لةvاب على الPأس Nالف[ل ذل . 

�l أن االخ�4اصات، م,�لف م! كأف�اد عل�Mا أن ص��ح  Mن 
 روح نعwز ح�ى أم��ة أو ق�م�ة صPغة ذات م[ارBع في لل�خ�ل
lB�الف  �ى القادر اح�ال ى الuM� ألفX أنMي إال ال�ه�ة، أداء عل  أه��ة إل

�ن  أنtZ kة صاح� تلN أ�عاد إدراك على القادر ال]�ف ه� ال�ع
 أش�� لعلMي ال���Mة، ع�ل�ة صع�� وعلى وال�اقع في وج�واها ال,]�ات

�م�ة(  ال�,�لفة ال�#��ع م(س�ات دور ت��ی� إلى هMاtوغ�� ح 
�م�ةtي في) حM�Cة تZورعا Nامج ال�[ارع تل�Cواع��اد ال�ق��حة وال 

 Z#��  ل�ا وم#اراة  األم_ل ال[tل على بها �الMه�ض ال&ف�لة ال��ازنات
 الMفY علI تارBخ صف�ات في ق�اءة س�Bعة وفي. ال��]�ر العالI في
EMلع م[الق�ن  م !B�]الع �ل أنه ن#vفFاالع��اف و Iع�ل م! والCق 

�Bة الع�ل�ة ل�]�B� �هب�M للعالI الف�ن��ة ال�عل�I وزارةF�واالرتقاء ال� 
 ال�الZات في ال�ال كEلN. لل�Eاء م��اس أول إن#از تI �األج�ال،
�دها العقل�ة ال&فاءة ���ألة ال���Fة وزارة اه��X ح��Mا ال����ة،M#ل   
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�رة دوائ� نابل�ي. د Z#�از أخ�n  م�ة: ال_ان�ة ال��]ةuال�� 
 ص�اع وح���ة والغ�ب ال[�ق  مق�لة م�اجعة في ال�ف&�� ن�]�ة وBق]ع

 الl�v حالة لMا تعYt س]�ره، أغ�ار سC� في ق�اءة إن. ال�vارات
ى ال���د إلى وال�ع�ة �لI ال�وت�Mي ال�ف&�� رتا�ة عل�� سلعة ل�قCل ال�
 إلى ال�ع�ة مع) الغ�ب(  ال�M[أ بل� في لMا جاءت ك�ا ال�علPة ال�ع�فة

 الع�Fي اإلن�ان واقع ل,4�ص�ة واس��عابها ال�ع�فة ت�M4ع إعادة
 إلى اإلشارة أود أنMي إال أعاله، جاء ما مع اتفاقي كامل ومع. و�y�Fه
 م! وم�ض�ع��ها العل��ة األمانة مC�أ على" حفا@ا ال�Eر ت�خي أه��ة
 االن#�ار م! – مMها الMف��ة هMا M4,Zا وما – �العل�م الMأ� خالل
" وفقا شيء كل تP4غ أن ت�اول ال�ي ال��اس�ة، اللPgة م�4�ة إلى

 . ض�قة ومMافع ل�4الح

�Bه ودأ ك�ا    Mم أن إلى ال�� إلى ال�اعي واالت#اه والغ�ب ال[�ق  مفه
 نغ�ق  أن أو ن�P� فإما واح�، قارب في ألنMا وت&املها، ال�vارات تقارب
 شيء كل على ال��امل له#ة ت[�� أن �Z�ث ال[�ی� لألسف ألنه س�Bة،

 في األم� و�EلN رج�I، ش�]ان أنه على ت4�B�ه وB#��  الغ�ب في
 ذلN إلى االن#�ار وI�B واإلسالم، الع�ب ص�رة �Bهت[ ح�r م! الغ�ب
�Bات على�� ل�]��ة س�M#اهلها الخ...ودعائ�ة وس�اس�ة إعالم�ة م

 ه� هMا كPاحZ rعM�Mي ما. خ]�ها ح#I واش�� كC� وان اآلن�ة، مآرFها
Nذل  n��� خ]�رة م! خ[ي وال�E) ال�Mاهج( وال�عل��ي األكاد�Zي ال�

�Bات ل�لN م#اراته�� جغ�ا��ة ل�فه�م تعا}�ه }�Bقة في خ�n األ ال�
 ل��4لة" إج�افا س��_ل ذلN أن اع�قادنا ففي معها، وال�عامل ال�vارات

. الB�]Pة ازدهار س�Cل في الغ�ب إلن�ان والع�ل�ة العل��ة اإلن�ان�ة ال,C�ة
 ال�[�! ال��@�� أو الإلن�ان�ة األفعال إدانة م! Zعف�Mا ال هEا أن ص��ح
 ف�صة أج�ها ال�قابل في ل&MMي هMاك، لإلن�ان �يالعل العقل لع4ارة
 ���اجعة ال�]الPة خالل م! الع�Fي واإلن�ان الع��Fة ال�Zار إلى للع�دة
�ة ج�yBة نق�Zة � ال�عاص�ة أو الق��Zة ال�ارB,�ة ال4ع� على س�اء وم�ض̂
 ال#�انk م! الع�ی� في والع#w والق4�ر االخ�الالت تلN كل وت�Pع

 إن�انMا ك�نX ال�ي الخ،...الف&�Bة االج��ا^�ة، �ة،ال��اس االق�4ادZة،
 وال�B�C� ال��علI الع#w @اه�ة م! ال,�وج م�اولة وFال�الي وم��]ه، ال��م

 االس�4Pار م�احل إلى واالن�قال الMف�ي ال�فاع آل�ات م! الخ... واإلسقا�
  . ال��اة م�غ��ات مع ال�عامل في

 في و}�Cع�ه للوال, الvعف ل�tام! ال�[,�p ت��ی� في إن
 ال�ت��ة بMفY ال�عي ثI ،"ع��ما اإلسالمي" وخ4�صا الع�Fي اإلن�ان

 ل�لN والMاجعة الع�ل�ة ال�,ارج ع! الr�P في ال�C�ع واالج�هاد
 ل&ل" ر��عا" وأخال��ا" ف&�Bا" ان�4ار ��l س��_ل وال�عاناة، الع��ب

 �Fيالع ال�}! خار}ة على أك_� أو بل� في ج�اعة أو" ف�دا ثاب� م!
 العل�م حvارة ر�اب في" ق�ما ال��� ZعMي م�ا. واإلسالمي
�ل�ج�اM&ت�_ل العادة مع وال� Iة ال���F�الع4� ب�وح واإلسالم�ة الع . 

 ���ا الع#w �آخ� أو �[tل تعYt بMا، مل�4قة س�uل وص�ة ��Z lع� 
 وال�vقة ال,اصة ال��ا�ات وت#اوز ال#ه�د ت&اثف وF�ون . ون�ارسه نق�له

 أو أ}لl ما فان ب�MMا، ���ا والع�ائ�ة األنان�ة ومuاه� الEات�ة ع! وال��فع
lادرات م! س�]لPل! م n�ت إرهاصات ی�ع� واقعMا إن. ال�ه� في ت�

 أ� على ال_ق�لة �أنفاسها ت#_I ال�ي ال�uاه� م! �الع�ی� مليء ال��م
 أس�اذنا قاله ما ولعل ال��Eی�، أو ال�]�B� إلى ت�ع� ف&�ة أو م[�وع

��  ال�ح�! عC�.د� ع�ا تع�C� أص�ق نابل�ي. د مقالة على تعق�Pه في ^�
 ب�! �ال�آخي ی(م! الMفY علI إن"  قال ح��Mا ال��م�ة، ح�اتMا في نعان�ه
 األخ�n، االخ�4اصات أرFاب م! ال�عXM م!" ك_��ا یلقى كان وان العل�م
� م! شيء ت�ق�l في Z[�ع عM�ما خاصة�Mسع ال� أق�امه في وال�
 دون  األخ�n  األق�ام قCل م!" ورفvا" ص�ا یلقى الغالk في فانه العل��ة،

�غ أو مC�ر� وأض�� بل"  الع��م�ة لل�4ل�ة الuM� ودون  معق�ل، م
 ح�ى لألسف واإلعاقة ال4� نلقى أح�انا أنMا إلى أس�اذنا قاله ما إلى هMا
 ). هللا سام�هI( أنف�هI االخ�4اص في زمالؤنا م!

 دعI ب�ون  �أنه أخ�n  م�ة أذ�� أن أود ةال��] هEه أغادر أن وقCل
�م�ة( ال�,�لفة ال�#��ع م(س�ات م! رس�ي وت��Bلtم�ة وغ�� ح�tح (
 ال���Zات م�اجهة في الع�Fي لإلن�ان ال���Mة ل�[�وعات اس��ات�#ي وFإدراك
 وس�P4ح وال�[uي، وال��اوحة اإلحPا� م! نعاني سuMل فإنMا القادمة،
  .ال���]ة ب�M�yا م!" اغ��ا�ا أش� Zقuة مأحال م#�د و}��حاتMا م[ارBعMا

" وم�,]�ا وال���� �العwم الMفY" وم(مال ال��]ة هEه" م�#اوزا
 ف�دZة ال�,ل4ة ال#ه�د إلى اإلشارة ��tان. الv�ور�  م! أنه أج� ال�أس،
Xأو كان AعPات ل� ر�k ول�اق ال���د حاجw ل&�� وال��اكw، ال�(س

 ال�راسات م��w جه�د هMا �E��ال أخp ولعلMي. اإلن�ان�ة ال�vارة
 ل�ورهI الMابل�ي، اح�� دمحم. د ب�ئاسة لMCان في ال#��Zة – الMف��ة
wأرشفة، ع�ل�ة إن#از في ��اس�ة ف��ة وفي ال���� �Cم[�وع ��_ا�ة تع� 
!B� ت�ف� ق�م�ة، معل�مات شtPة ل,لl ال��Cل ت�ه� ب�انات قاع�ة ل�&
 م! الع�Fي، ال�}! في 4اصاالخ� زمالء ب�! لل��اصل ال&�C�ة الف�صة
 وجه وعلى ال#�انk، م! الع�ی� في ص�رت ال�ي ال�الئل م#��عة خالل

 إلى اإلشارة هMا تف�تMي ال ك�ا".  الMف��ة ال_قافة"  م#لة ال,4�ص
 إسهامات خالل م! �الع]اء وال����دة وال#�ا^�ة الف�دZة ال#ه�د

 إلى اإلشارة ال�ف�� م! ولعله. م4� في األجالء أساتEتMا و�ب�اعات
�رvال� �]Mاألخ4ائ��! ل�ا�]ة ال !��� وم#ل�ها) رانI( ال�B�4ة الMف
 ال�ور أن على". نف��ة دراسات" " ق�م�ا بها ونف,� نع�w ال�ي األكاد��Zة

 مع الع�Fي ال�}! في الMفY علI تارBخ في س��#ل ال�E ال]ل�عي الق�مي
Iات� الMفY علI ألساتEة ��عال�  �األداء االع��اف ذلN ه� الع[�B!، الق�ن  خ

،!�B�4ة العل��ة لل�سالة ال���Zة ال#امعات م,�لف في واألكاد�F�م! الع 
 الMف��ة االخ�Pارات وتق�M! تع�kB م[ارBع وفي ال����، الى ال,ل�ج
  . ال��اض�ع م! وغ��ها
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. الMفY علI ل�]�B� ال,]ى ع�ل�ة اس�اع في األف�اد �عA بها
 هvا�ه شtل خالل م! الMفY علI ل�[ه� نuM� س�ف ثان�ة وPgFارات

 م[ه�دة ع��uة ب�4P�ات الهvاب هEه ارتفاع ك���ة ع! فvال
 ان�]ا� ح�وث حالة في الهvاب هEه ان,فاض ع! أو الMفY لعل�اء
AعPاه�ات ل� .  األخال��ات أو ال�4P�ات ت�ني ��kC ال�

�ن  ق�tZ اكMل أو اخ�الف ه�ك���ة في ج �uMخ الBل�ار Iهل العل 
Iع�ل�ة ت� �uMا الEخ لهBة ف��ات خالل م! ال�ار�,Bخالل م! أم تار 

 الف��ات خالل م! أم العل��ة ال��ارسة في ك�C�ة أدوار لهI أف�اد
 م! الMفY علI ل�ارBخ الuM� ی�I س�ف ال�ال�ة، ال�راسة وفي. واألف�اد
 الuM� ی�I أخ�n  زاوBة وم! زاوBة، م! وم�ض�عاته أف�عة ت]�ر خالل

 هEه في نفvل ور�Fا. ال��n ق�4�ة حقk خالل م! ال�]�ر ل��احل
 علI تارBخ ألن وذلN عق�د شtل في الMفY علI ل�ارBخ الuM� ل�راسةا

YفMدان في ال�� t�Z! ال�kC ولهEا ق�4� ع��ه عامة �4�رة ال
�ات 10 ف��ة أو عق� مMها كل تIv ل�قk ال�ارBخ هEا ت#wئةMوفي. س 
 و�EلN ال�[ه�دة الف�دZة ال��اه�ات ت4�t�Z �B! ال�قk هEه داخل

�Pة�ال الPارزة ال�]�راتM ات له�اكل�MFو Iعل YفMع�ل�ات خالل م! ال 
Yام ال�أس�� العلI ف�وع م! لف�ع ال�ه�ة وال�]�رات الMفY، علI ألق
�ل�ج�ة االخ�Pارات وتق�M! ت&��� وح��ة الMف�ي، ال��اس خاصةt��. ال
 الMفY علI م[ه� ل�صف عامة خالصة نع�ض س�ف �ع� و���ا

  .  ال�ارBخ هEا م! ال��عل�ة وال�روس
 � في الMفY علI م[ه� تارBخ في ت]�رات 6 هMاك �أن الق�ل سعMاب
 ال[�نة كاتk الMفY علI ماضي ف��ة في اخ��نا ولق�. األل��ة نهاZة

 م! مه�ة ل��حلة ك�(رخ�! و�ن�ا نفY، كعل�اء ل�Y هللا، وودض��
�دان تارBخ م�احل� علI روح ع! ال�عt�Z ��C! كان عMه�ا وع�ضا ال
YفMفي ال Nالع4� ذل �!��نة، ود �� ماقCل ال,����Mات ف��ة وفي ح

�دان اس�قالل��ت م�اه�ة على ال����w كان الtال��اس م#ال في س 
 ال�Pع��Mات وفي ال]Cي، الMفY علI في �اع[� ال����Mات وفي الMف�ي،

Nر�  مال�ادته في بBأسل�ة ل���ة ر Iعل ،YفMات وفي ال�Mال_�ان� ��Fwال 
4�صا تف&�N ل���ة رBادته في �[��Mج�ة ل��لt�� ال��اث في ال

 علI و��اكل ب�Mات �عA ل�أس�Y اخ�Pارنا تI ال��ع��Mات وفي االسالمي،
YفMدة ال�اخ��ارها  تI ال�ي ال[,�4ات أو األس�اء هEه وغ��. ال�[ه
��Cكل روح ع! لل�ع �د م! عق� ك_��ة م�اه�ات هMاك الMفY علI عق
 عل�ها ال�أك�� k#Z یMةم�Pا م�ض�عات وفي الMفY علI في آلخ�B! ومه�ة
 علI م[ه� في تأث�� ع�ل�ة �أكC� عق� أو ح�Pة ل&ل ن(رخ أن أث�نا ول&!
YفMدان في ال�� الع��uة ال��اه�ة تMفي ال االخ��ار م! الع�ل�ة وهEه. ال
 .   و��اكله ب�Mاته ت]�B� في الMفY علI �عA ق�مها ال�ي
 

 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/Archives/OP/eJ25-26OmarHaroun.pdf 
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=5389  

�عMي ال ال��]ة هEه خات�ة في Z أن إال �أع� ���Eال� Nقا� ب�لMال 
 ال#�عي لإلرشاد ك�(ش� مقال�ه خات�ة في الMابل�ي. د ع�ضها ال�ي

 في ال��وف على الMقا� ل�ضع م�فقة ب�اZة اع�C�ها وان والف�د�
 ال��جه في االخ�4اص ألج�ال ال���قCلي لل�4�ر ال��ت&wات ت�ش�!

� . والع[�B! ال�اح� للق�ن  الع��Fة ,�4ةال[ ب�وف�ل رسI ن�

    N� عC� ف�ج. د الق�ی� ألس�اذنا وال�ق�ی� ال[t� جBwل ال,�ام م
 الuM�، ووجهات اآلراء وتPادل لل�عق�k الف�صة هEه مM�Mا على }ه القادر

 والى. الع�Fي واقعMا في الMف��ة العل�م ومtانة دور إعالء شأنه م! ل�ا
 ال4ع�� على ال�C�ع الع]اء م!" مBw�ا نق�ل بل�يالMا اح�� دمحم.د زم�لMا

 م! االخ�4اص زمالء إلى ن#�دها ودع�ة. هللا شاء إن واألم�ي الق�مي
  .الف4�ل م�ار على ب�MMا ���ا اله�م�ني لل�MاغI ال,ل�ج إلى ال����

 
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=3039 

 

 هارون عمر -   األلفية نهاية في السودان في النفس علم مشهد
 أحمد إنعام -   الخليفة

   -المجلة اإللكترونية لشبكة العلوم النفسية  

 2010شتاء و ربيع   –26-25العدد 
  

Eمة ه�اش�ة في مقPرة م�ه ال�راسة ل�اذا �ع� م�ور MMt�Zا ال��اؤل �4
أك_� م! ن4ف ق�ن م! الwمان لk�tZ I �ع� تارBخ علI الMفY في 
�دان؟ ول�اذا لI تق�م أ� رؤ� في ����ة ت]�ر علI الMفY م! خالل �ال
ب�Mاته و��اكله؟ ولI تق�م مMا@�� ح�ل ت�}�! ال�فا��I والB�uMات 

االجا�ة على هEه  وال�Mاهج في ال��Fة ال��ل�ة؟  ت�اول ال�راسة ال�ال�ة
�دان في نهاZة �األسyلة م! خالل ت4�B� م[ه� علI الMفY في ال
األل��ة ومع�فة درجة تأث�� هEا ال�[ه� في علI الMفY في ب�اZة األل��ة. 
ور�Fا t�Z! ال��اؤل ��� t�Z! الuM� لهEا ال�[ه� لالجا�ة على 

لMفY هMاك ن�B�uان في ����ة ت4�B� م[ه� علI ا األسyلة ال�]�وحة؟
)، أو Boring, 1957ه�ا الB�uMة ال]�g�Cة والB�uMة ال[,4ان�ة (

). ت�ت�P 2009والB�uMة االس�ات��tة (ال,ل�فة،  الB�uMة ال�Zال&���tة
 Iعل �عي ل�[ه�C[ال ��Mر أو ال�الB�uMة ال]�g�Cة أو االس�ات��tة �ال�]

لMفY الMفY في ال��Fة ال��ل�ة. ور�Fا ی�I ال��اؤل هل �ان ت]�ر علI ا
ون��ه }�g�Cا في نهاZة األل��ة وهل ته�أت ال��Fة ال��ل�ة لEلN ال�]�ر 
ال]�Cعي؟ ب��Mا ت�ت�P الB�uMة ال[,4ان�ة أو ال�Zال&���tة ب�ج�د عل�اء 
 YفMال Iر عل�نفY لهI م�اه�ات م[ه�دة أو مق�رة Zع#ل�ن ع�ل�ة ت]

م هI م#�د في ال��Fة ال��ل�ة. ور�Fا t�Z! الق�ل �أن عل�اء الMفY العuا
أدوات أو و�االت ل�]�B� م[ه� علI الMفY في الB�uMة ال]�g�Cة أو 
االس�ات��tة. وفقا لهEه ال�ؤBة س�ف ن�اول الuM� ل�[ه� علI الMفY م! 
خالل مع�فة "ماض�ة" فvال ع! مع�فة "تارB,ه" و�F! ال�اضي وال�ارBخ 

في  الMفY علI و��اكل ب�Mات في س�ف نuM� لل,]�ات ال4غ��ة
 �  Zق�م ال�ي ال&�C�ة للقفwات نuM� ك�ا ال��ل�ة ال��Fة في ال]�Cعي رهات]
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 والPالغ الMف���! األخ4ائ��! معIu �أن ن�#��Bا في) 1996( وآخ�ون 
Iده�اً ) 50( عPB�دی! تق� ال#ام�gة، ال�عل���ة ال���[��ات في م�ج
ى ال�راسة ور�wت. الMف��ة وال��4ات الMفY علI وأق�ام  ض�ورة إل
wي األخ4ائي دور ب�! ال����� ووفقا لMف�يا وال]k�C اإلكل�t�Mي الMف

Nراسة ل��أخ4ائي فإن ال Iعل YفMالعالجي ال �Eمع ی�عامل ال ال 
Iلة عل�ال�4 Yح��قي ��عالج فل� .Xدراسة و�[ف Xج��B�2002( ب (
 م#ال في عل�ا و@ائف الMف���! األخ4ائ��! معIu تقل� �اك��ان في

 الMف�ي العالج م�اكw في خاصة الف4ام وتأه�ل اإلدمان

 
 :إرتباط كامل النص

www.arabpsynet.com/Archives/OP/OPJ24Khaleefa&Anaam.pdf  
il.asp?reference=5053http://arabpsynet.com/paper/conspapierdeta  

 

  فرح عدنان -إسالمي   عربي منظور من النفسي اإلرشاد

 22العدد  6الثقافة النفسية المتخصصة  المجلد 
 

 ال��ل��! و الع�ب تارBخ م! ال�عاص�ة و األخ��ة العق�د شه�ت
 ع��l ت��X بل ف��k، ال�ارBخ ج�C! في ل�Y ��4اتها ت��X أح�اثا
 .كtل اإلن�اني ال�#��ع في و نف�ه اإلن�ان في األث�

 أنف�Mا ن#� ال��م، العالZ I[ه�ها ال�ي ال��Bعة ال�غ��ات ض�ء ففي
 ال����wة الع��Fة ه�M�Bا إلب�از جاه�ی! نع�ل ل&ي ال�اجة أمY في

 هEا اح��اه  ع�ا ال&[ف و األص�ل إلسالمي وا الع�Fي ت�اثMا إلح�اء
 العل�م م! �الع�ی ص�ح بMاء في ساه�X ���ة آثار م! ال��اث

 .ال�عاص�ة

 �الف#�ة ال��ل��! و الع�ب ال�ف&�B! م! ال&_�� إح�اس مع و
 ال�اجة أصX�P األخ�n، ال�vارات و الع�Fي عال�Mا ب�! ال�vارBة

 ال[,�4ة ص�اغة إشtال�ة على لل�غلk قCل ذ� م! إل�احا أك_�
 ال�]�ر ت�Mاول ال�ي الغ��Fة ال&�ا�ات اس�ع�ضMا ما فإذا. الع��Fة

 و اآلراء مل��» �[tل تغفل �أنها نالحª فإنMا لعلI الMفY ارB,يال�
 هEا بMاء و ت]�ر في ساه�X ال�ي اإلسالم�ة و الع��Fة ال�راسات

Iا م! و. العلMه �راسات أن ن#�ال,اصة ال�(لفات و ال Iعل� YفMو ال 
 یwال�ن  ما و الع�ب كان و غ��Fا }ا�عا ات,Eت ق� ال�,�لفة ف�وعه
 س�gا و. الMف��ة ال�راسات و �الMفY االه��ام ع! �الPع كل �عC�ی!

�ة ت�ق�l وراء � لل���قة ت�Cانا و العل��ة األمانة على حفا@ا و ال��ض̂
�ء ل��ل� الr�P هEا Zأتيvل على ال� اإلسالم�ة و الع��Fة األص
  .الMف�ي اإلرشاد وه� الMفY لعلI ال�]���Cة الف�وع ألح�

  
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=7325 

  

  -عربي   نفسي معلوماتي مشروع نحو:  العربية النفسية المدرسة 
  التركي جمال

 - المتخصصة النفسية الثقافة

Interdisciplinar Psychology 
 

p,ة على ن�! و:   ال�لPح ال_ال_ة األل��ة ع�Pاما أصwعلى ل 
 و ال�عل�مات�ة عالI ول�ج الع�Fي العالI في الMف��ة العل�م أخ4ائ�ي
Xع و اإلن��نB� ال و االخ�4اص هEا ل,�مة ب�م#�اتها و أدواتها ت]

 اإل}ار هEا في و ال�عل�مات�ة ب_�رة الل�اق ع! ت,لفMا في لMا عEر
 هEا خالل م!. اإلن��نX شtPة لىع م[�وع ل�أس�Y سع�Mا ی�خل
r�Pسائل و لل]�ق  نع�ض ال� �األ}�اف لالت4ال ت�خ�Mاها ال�ي ال
 م! أو) األخ4ائ��ن  و األ}Pاء( االخ�4اص أهل م! س�اء ال�ع�Mة

 أق�ام الM[�، دور ال�#الت، ال#��gات،( الMف��ة �العل�م ال�ه���!
Iعل YفMو ال k[ي ال� االس��Mاجات نق�م ثI ،) الع��Fة �ال#امعات الMف

 ج��ع م! لل�[�وع م��ّ��ة و م[#عة جاءت ال�ي و األول�ة
 ال���_لة واأله�اف لل]��حات  مف4ّلة �4فة نع�ض ك�ا األ}�اف،

 و األ}Pاء اإلل&��ون�ة، دل�ل العMاوB! دل�ل:  إع�اد في أساسا
 دل�ل الع��Fة، الMف��ة ال#��gات دل�ل الMف�ان��!، األخ4ائ��!

 الMف��ة الع��Fة، ال�P�tة دل�ل الMف��ة، الع��Fة ل�ورBاتا و ال�#الت
 األ��اث بNM الع��Fة، �ال#امعات ال]MCف�ي و الMفY علI أق�ام دل�ل

 الع��Fة الMف��ة ال�(ت��ات دل�ل ال#ام�gة، و األكاد��Zة الMف��ة
 الع�Fي ال]الk دل�ل الMف��ة، للعل�م ال[tPي ال�ع#I صف�ة العال��ة،

 دل�ل الع��Fة، ال]MCف��ة االس�[فاء م�اكw دل�ل Mف��ة،ال العل�م في
wة األ��اث م�اك�� دل�ل الع�Fي، الMف�ي ال��AB دل�ل الع��Fة، الMف

 الع�Fي الMف�ي اإلل&��وني الM[� دل�ل الع��Fة، الMف��ة ال�@ائف
   .الع��Fة الMف��ة االخ�Pارات و ال�وائw صف�ة إلى إضافة

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=2999  
  

  أحمد   إنعام -الخليفة عمر -السودان   في النفسيون األخصائيون
  النفسية العلوم لشبكة اإللكترونية المجلة

 2009 خريف –  24 العدد   -
 

XB�أج Aراسات �ع�األخ4ائ��! ال��علقة ال� !�� ح�r م! الMف
p4,د وال�أه�ل ال��ة والعP��ر ون�Eواالناث ال IهMفي م Aع� 
 ال�_ال س�Cل على مMها وال��ل�ة والع��Fة واألس��Bة األف���Bة ال�راسات

 ن#��Bا، في) Peter et al, 1996( وأخ�ون  ب��� دراسة ال�4� ال
Xج��B�Fو )Bridget, 2002 (ان� في�� Abu( وأب�ح]k ، اك

Hatab, 1992  جMو�� )King, 1984 (د م4�، في� وم��
�دان في) ب2009 أ،2009( وأح�� وال,ل�فة) 2002(� م_ال. ال

  ب��� دراسة أ@ه�ت
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ــدد  ملحق العـ
 

 

�ر م! ال�[�ف�!�E92.6( ال .(% Xدرجة ن�ائجو�[ف !�{� علI ت
YفMاس�ة ان,فاض ال� ،%)0( ال&ل�ة ال��ل�ة ال�فا��I في ال_قا��ة ال�

 هMاك ب��Mا ،%)11.6( ال��ل�ة والقvاZا ،%)9( ال��ل�ة وال��اجع
 لI ب��Mا ،%)87( وال_Pات%) 73( ال4�ق درجات ح�اب في ارتفاع
��Eمة ال�عای�� ت�,��% 87 في وال�أص�ل ال��}�! ومفه�م ال�

 ال_قافي عC� الMقاش وغاب. ال��الي على األ}�وحات في% 79و
�ل�وجي والMق�t�� ن�Pة و�انX. ال��الي على% 93و% 95 في ال

%) 18.4( واألج�CMة% 64,1 الع��Fة ل��اجعا على االع��اد
�دان�ة�%) 68.5( ال&�k على االع��اد ن�Pة ب��Mا ،%)11.9( وال
%) 1.5( وال�(ت��ات%) 12.8( واأل}�وحات%) 14.9( وال�ورBات
�Bت ،%)2.3( وال�قار�واع�� Iuة م�اجع على األ}�وحات مع�Z�ق 

 ��ات�#�ةاالس ال�[ارBع �عA ق�مX الr�P نهاZة وفي%). 82.2(
�ل�جي لل�,]��t���دان في الMفY علI ل��}�! ال�  .ال

 

Abstract " Indigenization of psychology in the Sudan" 
This study examines the structural tendencies as well as 

the assessment of the degree of indigenization of 

psychology with respect to the content analysis of master 

theses that were awarded in Sudanese universities between 

1990-2002. Both stratified and simple random sample 

techniques were used in the selection of 60 theses. The 

adapted scale of indigenization of psychology is used in the 

content analysis. The results of the study show that 

Khartoum is the preferred place for data collection (86%), 

majority of the studies were carried out in the field of 

educational psychology (45%) and general applied 

psychology (88%) . The descriptive method and 

psychological scales were employed in 76.6% and 85% 

respectively. It shows that the percentage of students sample 

was (56.5%), and most of the sample was small in number 

(76.6%). It shows that majority of researchers were females 

(63.3%) however, the majority of supervisors were males 

(92.6%). Regarding the degree of indigenization, the study 

shows low level of cultural sensitivity in local concepts 

(0%), local references (9%), local issues (11.6%), however 

there is high documentation of the level of validity (73%) 

and reliability (87%).  Norms and similar concepts of 

indigenization are not mention in 87% and 79% of the 

studies, respectively. There is lack of cross-cultural 

discussion and psychological criticism in 95% and 93%, 

respectively. The percentage of reliance on Arab references 

(64.1%), foreign (18.4%), and Sudanese ones (11.9%). It 

shows that the reliance of books is (68.5%), periodicals 

(14.9%), theses (12.8%), conferences proceedings (1.5%), 

and reports (2.3%) and majority of references were old 

(82.2%). Finally, many strategic projects for the 

indigenization of psychology in the Sudan were cited. 
 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/Archives/OP/TopicJ17Khaleefa3.pdf  
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=4751 

 بنت فـايزة -االجتماعي   النفسي والتوافق الهوية أزمة بين العالقة 
  هامل   وهيبة - بعيبن نادية - الحمادي صالح

 -   ةالنفسيـ للعلـوم  ةالعربي المجلـة

 51-50 العدد -عشر الحادي المجلد

 

p,مل r�Pة �اللغة ال�F�اول: الع�Z r�Pع! ال&[ف ال�الي ال 
 م! ع�Mة ل�n االج��اعي الMف�ي وال��افl اله�Bة أزمة ب�! العالقة
 تI ��4ل، ال�لN �#امعة اآلداب �tل�ة االن#ل�Bwة اللغة ق�I }الPات
Iقة اخ��ارهB�[� ا� لإلجا�ة االرتPا}ي ال�صفي ال�Mهج �اس�,�ام ئ�ةع[

 :ال�ال�ة ال��اؤالت على

 �#امعة اآلداب �tل�ة االن#ل�Bwة اللغة ق�I }الPات Zعاني هل.  1
Nة؟ أزمة م! ��4ل ال�لB� ه

 واالج��اعي الMف�ي وال��افl اله�Bة أزمة ب�! عالقة ت�ج� هل.  2
n�ات لPال{ I� ��4ل؟ ال�لN �#امعة داباآل �tل�ة االن#ل�Bwة اللغة ق

ى الr�P مقای�Y ت]l�C وFع�  كانX }الPة 200 ق�امها ع�Mة عل
 :كال�الي الr�P ن�ائج

 �tل�ة االن#ل�Bwة اللغة �ق�I ال��اس م�ل ال]الPات تعاني -1
 .م��س]ة ه�Bة أزمة م! ��4ل ال�لN �#امعة اآلداب

 ل�n عيواالج��ا الMف�ي وال��افl اله�Bة أزمة ب�! عالقة ت�ج� ال
 اآلداب �tل�ة االن#ل�Bwة اللغة �ق�I ال��اس م�ل ال]الPات ع�Mة

 .��4ل ال�لN �#امعة

 إرتباط كامل النص:

dfContent.p-51-51/apnJ50-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ50  
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=8341  

    

  الخليفة   هارون عمر -   السودان في النفس علم توطين
 

-  النفسية العلوم لشبكة اإللكترونية المجلة

   2008شتاء 

Xف�راسة ه�ل على لل&[ف ال� ت�}�! درجة و��اس الMCائ�ة ال��
Iعل YفMت�ل�ل خالل م! ال  n� أج�wت ال�ي ال�اج���� أ}�وحات م��
�دان�ة ال#امعات في� 60 على الع�Mة واش��لX). 2002-1990( ال

 ت�}�! م��اس واس�,�م. ال]��Pة الع[�ائ�ة �ال]�Bقة أخ���ت أ}�وحة
Iعل YفMال ��tت�ل�ل �ةلع�ل ال�  n� ال���ل ن�ائج و�[فX. ال���

 ،%)86( ال�Cانات ل#�ع ال�فvل ال�tان هي ال,�}�م �أن الMCائ�ة
Xة و�انP���  الMفY �علI الPاح_�! اه��ام نF�ال� Iوعل YفMقي ال�C[ال� 
 ال�Mهج اس�,�ام ن�Pة و�انX.  ال��الي على%) 88(و ،%)45( عامة

. ال��الي على%) 85(و %)76.6( في الMف��ة وال�قای�Y ال�صفى
 ال�#I صغ��ة والع�Mات ،%)56.5( ال]الب�ة الع�Mات ون�Pة

 معIu ب��Mا%) 63.3( االناث م! الPاح_�! معIu و�ان ،%) 76.6(
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

 علىً   ق�رة وً◌   عل�ا أك_� ال��رس كان كل�ا ال��(ول�ة تwداد و
 إلى وصل ك�! ل�Y العل�ا �[هادته �ال�,�ج العه� ف��یr. ال�أص�ل

 الMفY علI اتنB�uّ  م! ك_�� ز�B ك[ف في تعl�ّ و األس�اذZة درجة
 عل�اء ب�! األف&ار تvارب و االن�قادات على ا}لع و م�ارساته و

YفMال !��F�الغ Iه��اع�ه ��ا أنفZ م�اس! إب�از في االج�هاد على 
Iعل YفMو. اإلسالمي ال �Eال p4,في ت Iعل YفMال �نال أن �ع 

 لI ك�! ل�Y ال�ی! أص�ل و اإلسالم�ة ال�راسات  في األولى درج�ه
 تعالى أ¯ م�Mه ال�E و. دیMه أص�ل مع�فة على دراس�ه ت�عفه
��]�عً◌  إدارBاً◌  مP4MاZ أن �ه �ع�Z اهج ص�اغةMأن أو ال�  E�]Z 

    .ال��اض�ات إلقاء على ع�له اق�4� ك�! ل�Y األساتEة ه�I �ه
arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=5903http://   

  الخليفة   هارون عمر -النفس؟  علم توطين يكون كيف
 

  -  النفسية العلوم لشبكة اإللكترونية المجلة

 17 العدد المجلد الرابع

!t�Z ��M4أدب ت Iعل YفMي الM�{� ألرFعة ال_الr العالI دول في ال�
 في الMفY علI ب�ض�gة ی�علl أدب هMاك والأ.  م#��عات أو م�اخل

 ,Le Compte) ت���ا ، م_ال ، ال_الr العالI دول م! واح�ة دولة

1980)، �Mاله (Sinha, 1985, Sinha & Hotzman, 1984)، 
!�Cالفل (Lagmay, 1984)، دان�� وفي ، (Khaleefa, 1997b) ال
Iد إقل��ا م_ال، ، م���B�أف (Wober, 1975)، اtB�ةال أم�F�M# (Ardila, 

1982, 1993)، Iي العالF�الع )� Khaleefa, 1999; 1993 ح]k، أب

Ahmed & Gielen, 1998,). اك: ثان�اMأدب ه w��ل ی� ك���ة ح
 ب�X�M  أع�ال م_ال ، ال_الr العالI ن�� في ال��یr الMفY علI م�اه�ة
 وال�4ة ال�عاZة ع! (Bennett & Watangia, 1983) ووتان#�ا
�لي وأع�ال األول�ة،#M) ك�Kingsley, 1983ع! ( kBر�ي، ال�Mال�ق 
 ثال_ا  .(Badri, 2000 ب�ر�،( االی�ز أزمة ع! ع! ب�ر�  مالN وأع�ال
 العالI في الMفY علI وض�gة لMق� نu��  إ}ار تق��Z IZاول أدب هMاك

،rم ، م_ال ال_ال�م ق�وت�ل� مق (Moghaddam & Taylor, 1985) 

�"و ،"جال�wدو  اإلدراك" مفه�مي�Mاز�  ال� الMفY علI أن على للC�هMة" ال�
 ال�قل��� الق]اع ع! وFع��ا ال��یr الق]اع في مق4�را ال_الr العالI في
 (Khaleefa, 1997a) اإلمB�Cال�ة مفه�م  ال,ل�فة وق�م. ال�#��ع م!

- ال��رو الMفY لعلI (Khaleefa, 1997b) "ال�أزق " مفه�م ع! فvال
 تق��I تIv األدب م! أخ�n  م#��عة: را�عا. �Fةغ�  غ�� ثقافة في أم�tBي
�للي،( ال_الr العالI ل�ول فعال�ة أك_� نفY لعلI نق��Mن� ,Connolly ك

 .... .(Moghaddam, 1987 مق�م، ،1985

 إرتباط كامل النص:

rchives/OP/TopicJ17Khaleefa.pdfwww.arabpsynet.com/A  
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=4747 

 الخليفة، عمر -السودان   في العالي التعليم في النفس علم بنيات 
  أحمد   إنعام

   -  النفسية العلوم لشبكة اإللكترونية المجلة

   2010   خريف و صيف – 28-27 العدد

Iاه� Aم(رخي �ع Iعل YفMات في الZال� وأوروFا األم��tBة ال����ة ال
 ال&�k م! ك_�� في ع�ضX وال�ي الMفY علI ب�Mات ب�راسة و�س�ائ�ل

 �#�CBيال الMفY علI تارBخ ال�4�، ال ال�_ال س�Cل على مMها، وال�راسات
)Boring, 1957(، Iعل YفMي الtB�ي األمFواألورو )Berlyne, 1968(، 

Iعل YفMي الtB�األم EMال_ان�ة العال��ة ال��ب م )Gilgen, 1982(، Iعل 
YفMا في الtB�أم )Hilgard, 1987(، ات#اهات � الMفY علI ووضع ن�

)Rosenzweig, 1982(،  ل��عة األصMر ال��� في الMفY علI وت]
tB�اأم )Rozenzweig, 1994  .(ات في ف�_الZال� األم��tBة ال����ة ال
EMح1980 عام مMالي ت���Bا، الMفY علI في د���راة  شهادة 3000 حMس 

. م#��عة العالI دول ���ة في ت�Mح ال�ي ال����راة  أع�اد م! أك_� وهي
 �االض]�ا�ات ت�أث� لI الMفY عل�م في ت]�ر ع�ل�ة أكC� ال����ة ولل�الZات

 عالI 580 ح�الي هMاك ال����ة، ال�الZات ففي. األخ�n  ال�ول مع قارنةم
Y140 و نف rفي �اح Iعل YفMن  ل&ل ال� الM4ا^�ة ال�ول وفي. ن��ة مل�

 n�ات غ�� األخZال� علI في �احr 82 و نفY عالI 347 هMاك ال����ة، ال
YفMن  ل&ل ال� 3 ,6و نفY عالI 84 فهMاك الMام�ة ال�ول في أما ن��ة، مل�

 أرFعة ح�الي الM4ا^�ة ولل�ول.  ن��ة مل��ن  ل&ل الMفY علI �اح_ي م!
�Pة. الMام�ة �ال�ول مقارنة الMفY عل�اء أضعافMالFاد و�اح_ي ألع� Iعل 

YفMال Iن  فه� �ال�ول ال�#ال هEا في الPاح_�! م! ضعفا ع[�t]Z !Bل
 الMفY علI وت]�ر لل�ولة والM4ا^�ة االق�4ادZة الق�ة ب�! والعالقة. الMام�ة
�n  على ق�Bة عالقة�� �أم�tBا، مقارنة). 1994 ، روزونwوBج( العال�ي ال�
�ن  ر�Fا الMام�ة، وال�ول الM4ا^�ة وال�ولtZ اؤل� عل�اء ع�د ماه� ال�
YفMدان في ال�� كل مقابل الPاح_�! ع�د ه� وما ن��ة مل��ن  كل مقابل ال
 ن��ة؟ مل��ن 

 إرتباط كامل النص:

28Khaleefa&ANaam.pdf-28/OPapnJ27-www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ27  
onspapierdetail.asp?reference=5661http://arabpsynet.com/paper/c  

  

  بدري   مالك - الجامعية؟  النفس علم  مقررات أسلمه إلى السبيل كيف
 التعليم مؤسسات في النفس علم أقسام ندوة

 ) المستقبل إستشراف و الواقع(السعودية العالي

 

 وأنّ  م�لI نف�اني كل على ف�ض الMفY لعلI اإلسالمي ال�أص�ل
 ق� للع��Fة ت�ج��ها أو الغ��Fة ال&�k م! مادته ف��رس �ه یه�Iّ  ال م!

�ن tZ اٍ◌   آث�ا�Fی��ّ�ل ور Iا م! إث��kC }ال�ه م! ال��Cل vZل� 
Iي �الف&� تأث�هF�العل�اني الغ �Eمه ال�قّ Iا له�Eإ}ار فيً◌  ك Iالعل 
�Eال �اته تأكPإث.  
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 ك�ا ال#امعات وأساتEة واالعالم��!، ال�[ار��!، م! 300 ح�الي
�ف كPار م! 35 ح�الي خاصة �4�رة ال#ل�ة هEه في شارك�vال 

 في األمام�ة ال4ف�ف في ال[ارقة Iحاك ب�فقة وال���[ارB! ال[��خ م!
 ال[ارقة ض�افة في ال�(ت�� و�ان ال[ارقة، �#امعة فارهة قاعة

 وناص� والعلI، ال_قافة رجل ض�افة وفي االسالم�ة، ال_قافة عاص�ة
 في ال[ارقة حاكI قام وق� ال[ارقي،" ال��tة ب�X" خالل م! ال�ع�فة

 ون��#ة. ال��ل��! عM� العل�م تارBخ م(ت�� ب�عاZة كEلN 2008 عام
 العال��ة ال�ا�]ة قامX االسالم�ة ال_قافة خ�مة في ال#Pارة ل#ه�ده
 القاس�ي سل]ان لل[�خ ت�Eار�  درع ب�ق�IZ ال��ل��! الMفY لعل�اء
 وفي. ال�(ت�� رحابها في عق� ال�ي ال[ارقة ل#امعة درع ع! فvال
 م! ال�[ار��! م! 100 ح�الي شارك والعادZة ال�ئ��ة ال#ل�ات ���ة

 م#اورة عل�م وم! الMف���! واألخ4ائ��! والPاح_�! ال#امعات أساتEة
Iلعل YفMال .Xات و�ان��ر ع�د في ت�فاوت ال#لv80 ب�! ما ال� 
�ات م! إعالم�ة تغ]�ة هMاك و�انX. م[ارك 120 إلىMائ�ة قvف 

 .االف��اح�ة لل#ل�ة خاصة وص�ف

 وتI ال��}�! �ع�) أ( هي رئ��ة أ�عاد 5 على ال�(ت�� شعار اش��ل
 الMفY علI ت�}�!" ع!) 2009( ال,ل�فة ك�اب في مt_فة �4�رة نقاشة

 في م����vة �4�رة نقاشه وتI ال�أص�ل �ع�) ب(و ،"الع�Fي العالI في
 �ع�) ج(و االسالمي، الع�Fي ال��اث في الMفY علI) "2009( }ه ك�اب

 Zق�I �ةالMف� للعل�م ال�ولي االت�اد ت4ان�� وح�k ،"الMف��ة العل�م"
Iعل YفMال Iلعل Yنف X�� ،قي�C[وت Iوعل Yاذ نف� وعلI وللعادی�!، لل[
Yجي نف� International Union of( واج��اعي ب��ل

Psychological Sciences .(و)) د�ع� wBwات تعEا ال�Mب� �عPال 
Yال,ام ��ل هCی��، وفي. اآلخ� ق�ال�ه�ة ال�(ت�� م�اور ب�! م! تق 

 اإلسالم�ة ال�ؤn ) ب( ال�عاص�B! ال��ل��! YالMف عل�اء جه�د) أ(
 ال��اث في الMف��ة ال�فا��I) ج( الMفY علI م�ادی! في الr�P ل���قCل
 اإلسالمي العالI �#امعات الMف��ة ال�Mاهج تق�IB ،)د( اإلسالمي الMف�ي

lة وفBة رؤBارvة) هـ( إسالم�ة ح��Mة ال�B�]Pفي ال Iاإلسالمي العال .
 ال�(ت�� شعار في ال,��ة األ�عاد ت�ق�l تI هل ال��اؤل t�Z! ر�Fا

 في ال�ق�مة األوراق خالل م! لل�(ت�� ال,��ة ال��اور ع! فvال
�Pة الحقا االجا�ة ت�I س�ف ال�(ت��؟ جل�اتMال �ال)� في ال�]�وح لل

 .ال�ق�B�Bة ال�راسة هEه ثMاZا

 ال��ل��! الMفY لعل�اء العال��ة لل�ا�]ة ال��ش�Mي ال�(ت�� كان
 ع�ل�ة رائ� ب�ر�  مالN ب�وف��� رئاسة ت�X 1997 عام ل�Bwا��ا

 مق� ان�قل �ع� وم!. االسالمي العالI في الMفY علI وت�}�! تأص�ل
�ر م! ال�F]ةCال��   ال#��gة عق�ت ح�r 2003 عام في لل,�}�م ك

 عبد فرج  -العربي   الوطن في العربي النفسي المصطلح قضايا 
   طه القـادر

 21العدد  6المجلد   - لمتخصصة الثقافة النفسية ا
 

 �الغا أم�ان تع�Mه ما ح�ل االتفاق و علI أ� م4]ل�ات ت��ی� إن
 بها ی�فاهI ال�ي ال�[���ة اللغة ف�صة ی���ان ح�r للعلI األه��ة

�ن  أو Zق�ل�ن  ���ا ال�عاني ت��ی� و ال�,�4�ن،C�tZ .أنه�ا ك�ا 
 ی���ان ذلN ىعل عالوة] Zع�Mه ما ح�ل االتفاق و ال�4]لح ت��ی�[

 ذو�  غ�� ب�! مPادئه إشاعة و ج�ل، إلى ج�ل م! العلI نقل
��ح ��ا االخ�4اصZ !م Iه، تع���ائ� ان�فاع و الت#اهه، ن[� و لف

 .ب_�اره ال,اصة و للعامة

 و اللغ�Bة ال��س�عات و �ال�عاجI الق�IZ مEM االه��ام كان لهEا، و
 ما ت[�ح و العل��ة اتال�4]ل� و اللغ�Bة ال&ل�ات ت��د ال�ي العل��ة
 أخ��ا الع�Fي ال�}! في تM[� ب�أت أvZا لهEا و. مMها كل تع�Mه
� و االس���ار لها رجائMا مع ال��س�عات و ال�عاجI تأل�� ح��ة�Mال 
 .األج�CMة اللغات في سPق�نا ��! نل�l ح�ى

 و الPارزة، ال�[tالت و للقvاZا الr�P هEا في ح�ی_ي أخp4 و
 م�س�عات ن[� و ب�أل�� نق�م عM�ما الع�Fي ل�}!ا في ت�اجهMا ال�ي
   ... الMف��ة ال�4]ل�ات معاجI أو

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=7344  

   ىمصطف عادل -والعلم   والفكرة اللغة عن
Iقل بلغ�ها األمة تعل�Mی Iل��ه العلt� ،اه تعل��ها أما إل�هاZبلغة إ 

 ی�سف  علي ال[�خ" العلI إلى مMها أف�ادا یMقل فإنه غ��ها

 و ع�ضها و كB�Cاؤها و وع�ها، هي األمة لغة:  لغ�ها األمة ش�ف
 شيء لها یPقى ل! ال��لل و العrC م! لغ�ها ت4�ن  ال ال�ي األمة

 .ت4�نه

�ا ف��ل� الف&� ج�M! إال..  عارBة األجMة كل ت�ل�Pاللغة م�ل�  
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=2775  

 

  الخليفة   هارون عمر    -بالشارقة   األمة نفس علماء
 

  -إللكترونية لشبكة العلوم النفسية  المجلة ا

 2009شتاء و ربيع  – 22-21العدد 

 

 ال_اني ال�ولي ال�(ت�� ال[ارقة جامعة رحاب في عق�: مق�مــة
� صاحk ب�عاZة ال��ل��! الMفY لعل�اء العال��ة لل�ا�]ة�� ال[�خ ال
� القاس�ي دمحم ب! سل]ان ال����رvع Yى ال�#ل  ال[ارقة حاكI األعل

 العل�م وت�}�! تأص�ل" شعار ت�X 2009 فC�ای� 4- 2 �ةالف� في
�ال للEات تعwBwا الMف��ةCة وش�ف". لآلخ� وق�  لل�(ت�� االف��اح�ة ال#ل
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  الخليفة   عمر - العربي؟ العالم في النفس علم توطين لماذا
 

النفسية العلوم لشبكة اإللكترونية المجلة
 17 العدد المجلد الرابع  -

  

pف: مل,ـــ�راسة ته�ال على لالجا�ة ال)� !ت�}� ل�اذا: ال�الي ال
Iعل YفMفي ال Iي؟ العالF�الع Xراسة ك[ف�ة ع! ال�اب عPأو أس 

 ان�#�ه، ال�ي �ال_قافة ی�أث� الMفY علI أن ب�Mها م! لل��}�! مC�رات
� م[tلة الMفY علI وB#ا�ه. العالI دول ل��Pة ص�ر أم��tBة @اه�ة وه

lاق��ه ت�عل�اخل�ة ��4�اق��ه ال�ال,ارج�ة، وم4 w��Bا على وZاvق 
 وهMاك. العالI في الغال�Cة م[tالت و�B#اهل ال����ة ال�الZات في أقل�ة
. الع�Fي العالI في ال�]l�C وy�Fة الغ�ب في ال��رkB ب�yة ب�! تMاف�

 الغ�ب في الMفY عل�اء رؤBة على الMفY علI اس���اد م�ضة وتعwز
�ن tBو kBر�عل�اء ت YفMاغ�ا الع�ب الMة ال�#��عات مع م��F�وال. الغ 
 إن�ا ال�ع�لي وال�Pv ال�#�CBي ال�I��4 الع�ب الMفY عل�اء Zفvل

 ال�راسة ك[فX ك�ا. االرتPا}�ة والعالقات ال�ص��ة ال�Mاهج Zفvل�ن 
 لEلN الع�Fي العالI وفي الغ�ب في ال���ي الuMام في اخ�الفات ع!

k#Z ن  أن�tZ اكMر هEفي ح l�C[ت Iعل YفMة في الy�Cال��ل�ة ال .
�ل�جي �ال���ر الMفY علI �!ب��} ال�ع�ة ت�ت�P وع��ماt�� م! ال
�B� الغ��Fة لل_قافة العقلي األس�[�Fو Iعل Yنف k�#��Z اس�ة� لل�
 مفا���هI خالل م! األف�اد وفهI الع�Fي العالI في لل#�اعات ال_قا��ة
  . ...  الMف��ة

ttp://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=7897h  

  الخليفـة هــارون عمـر -    النفس؟ علم توطين ماهو
 

 تI فق�. الMفY علI" ت�}�!" مفه�م ل���ی� ال�ال�ة ال�راسة ته�ف
r�� م� مفه�م ب�! ال����w وتI واألج�CMة الع��Fة الق�ام�Y في ال�فه

"Iعل YفMال {� ومفه�م ،)M) "indigenous psychologyيال
"!�{� وتindigenization of psychology  (I". (الMفY علI ت

 أس�اء ص�غ وم!  الPMات�ة ال��اة م! ��فا��I" ال��}�!" مفه�م مقارFة
 في الy�Cة دور ك[ف وتI. األخ�n  ال�عارف ع! فvال الع��Fة ال�ول
 ال��}�! ع�ل�ة ب�! ل����wا ع! فvال العقل�ة واألسال�k ال�ل�ك ت��ی�

 الMفY علI عالقة ف�p تI ك�ا.  ال,ارج م! وال��}�! ال�اخل م!
 وعلI والفل&ل�ر ال_قافي االن�ان علI خاصة ال�#اورة �العل�م ال�}Mي
YفMال �Cوأخ��. ال_قافي ع Iع�ض ت Aع�  nخل ال��علقة ال�ؤ��� 

Iعل YفMي الM{� الMفY علI دمغ t�Z! و���  الع�Fي العالI في ال
�رد��   �ال�مغة الع�Fي للعالI خاصة ال����ة ال�الZات م! ال�

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=7870    
 

�دان�ة الMف��ة ���l ال��ش�Mي م(ت��ها الMال ع�ل�ة مع �ال�Pاس�� 
 م�اصلة األمة نفY عل�اء جه�د و�انX. ال,�}�م ���یMة ال�ا�]ة
 مMه العC� وأخE االسالمي �ال��اث االرتPا� في األمة عل�اء ل#ه�د

 ال�ا�]ة م(ت�� انعق� ولق�. الMفY في ثقة الPاحr أو العالZ Iع]ي ألنه
 م�ةاالسال األمة تارBخ ف4�ل م! ح�ج تارB,ي @�ف في �ال[ارقة

�ل�ج�ة م�غ��ات @ل وفيtالغة س�� �اجه ال�عق�� م! ال&_�� األمة وت
 ت]�ق  الvا��ة االف��اح�ة كل��ه وفي. وال�اخل�ة ال,ارج�ة ال���Zات

Yال�ا�]ة رئ� ��� ال�M]�ة االدراكات ل��ض�ع }ه �[�� ال�Fw� ب�وف
 ال��ب نهاZة مEM ب�أت وال�ي ال�(ت�� في ال�حي ق]Cي ت�_ل ال�ي

 وتلC�ت. واالش��اك�ة ال�أس�ال�ة ب�! لل�Mازالت ساحة ت�_ل ال�ي الPاردة
 ،1992 عام ال�ارBخ نهاZة ع! ف��اZاما أ}�وحات �ع� ج�ی�ة غ��م

�ن  ال�vارات وص�اع�M�M،1993 عام له �زت وقwما ال4�اعات تع 
ى القاس�ة اله#�ات في أوجها وFلغX سC��C� 11 �ع� . غwة ق]اع عل

 م�ادفا ل�Y ال�vارات ب�! االخ�الف إنف ال�ا�]ة ل�ئ�Y ووفقا
AاقMارات ب�! لل�vال� .Yة ال�ا�]ة ول�ئ�Bة رؤ�ی�ص س�4,� 

   .  األمة نفY علI تأص�ل ع�ل�ة
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=4969  

 

 هارون عمر -السمبر   طائر وعش الضب جحر مابين النفس علماء
  الخليفة  

 

النفسية العلوم لشبكة اإللكترونية المجلة
   2010   خريف و صيف – 28-27 العدد   -

 الMفY عل�اء أزمة" ب�ر�  مالN ب�وف��� ك�اب ت�ش�! ��MاسPة
�ر 2010 املع الع��Fة الMف��ة العل�م شtPة ب�اس]ة" ال��ل��!]Mوال� 

) The dilemma of Muslim psychologists( �االن#ل�Bwة أوال
�ان أب�ق�جة مMى ب�اس]ة للع��Fة ت�ج��ه ت�X وال�E 1979 عامMع� 

 ن[�ه إعادة وتI ،1989 عام" ال��ل��! الMفY أخ4ائي م[tل"
" ال��ل��! الMفY عل�اء أزمة" �اسI ال��C� }ائ� م#��عة ب�اس]ة

 ،1989 ،1979( ب�ر�  م�اه�ة �أن الق�ل سعيب�  2009 عام
 م! أج�ال ولع�ة ك�C�ا تأث��ا ت��X ال�ي الع�القة) 2010 ،2009
 م! األول والعق� وال��ع��Mات وال_�ان��Mات ال�Pع��Mات في الMفY عل�اء
 ج�� في ال��ل��! الMفY عل�اء ب�خ�ل ال��علقة أ}�وح�ه هي األل��ة
kvوأول. ال Xه ماع�ضEاالج��اع في ةاأل}�وح ه  n�M� ال�ا�ع ال
�ات 4 قCل 1975 عام �أم�tBا ال��ل��! االج��اع عل�اء ل�ا�]ةMس 

 . 1979 عام لM�ن في ك�اب في ن[�ها م!

 إرتباط كامل النص:

28Khaleefa.pdf-28/OPapnJ27-nal/apnJ27www.arabpsynet.com/apn.jour  
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=5654  
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-   Iل !tاء ات�اد ی��P{األ !��� م! أك_� ج�ع م! الع�ب الMف
 .  }P�Cاً  120

 أ� تق�IZ !ع ال��م لغاZة الع�Fي الMف�ي ال]k ع#w لق�    -
�n  إلى ت4ل عل��ة م�اه�ة�� .  ال���ان هEا في العل�ي ال�lC م

-  w#ا تعMاد إن�اج ع! جامعات�اخ�4اصي م! الالزمة األع 
k[ي ال� .  الMف

 م!% 5 م! �أك_� تفي ال م�4اتMا في ال���اف�ة األسّ�ة إن  -
 .  الفعل�ة ال�اجات

 م! أك_� على ت�هاب��  الع�ب االخ�4اص��! ب�! العالقة ت��از   - 
�ة خالفات في جه�دهI یPع_� ال�E األم� صع�� :  ال�ال�ة هي أسPابها ف̂�

 ب�! ال�MافY - 2  وال��رّس�! ال��ارس�! ب�! ال4�اع-1
 - 4  ال�اح� الCل� اخ�4اصي ب�! ال�MافY -3  ال��ارس�!

YافMان اخ�4اصي ب�! ال��لCة ال�F�اع -5  ال�,�لفة العwMال 
 ال4�اع - 6  القائ�ة وال�(س�ات ��gاتال# على لل��]�ة

 الMفY علI في ال��,�44! و�F! الMف��! األ}Pاء ب�!
  . ال4�اعات م! الخ…
  

-w#اء عP{األ !��� ال]k ت�M4فات تع�یل ع! الع�ب الMف
���Pع م�ا ، الع�Fي ال_قافي - الy�Cي ال�اقع مع ی�الءم ��ا الMف�يZ 
w#ي دل�ل إن�اج ع! العF�ةا لالض]�ا�ات ع�� .  لMف

 في كلها تr��� k4 ال���ان هEا في الع��Fة ال�(لفات ض�الة -
�ث أما ال�عل���ة ال&�ا�ات خانة�Pادرة العل��ة الMفي فهي ال 

 �اللغة للM[� م�Mف�اً  لها ت#� وال األج�CMة �اللغات تM[� غال��Cها
 .  الع��Fة

ى ال��ل - �م�ة إل#Mال ��Cال�� n�ل Aالع�ب االخ�4اص��! �ع 
  .  ال#اد العل�ي اإلن�اج في لق4�رهI تع�AB �أنهو 
 

 العالI في االخ�4اص أوضاع واقع م! كل م! �عA هEا          
ى لل�ع�ف ص��Bة مMاق[ة تق�vي ال�ي الع�Fي  و�لى خل��اتها إل

 الMف���! األ}Pاء م! ال&_��ون  ی�فl ق� وال�ي إل�ها ال�(دZة األسPاب
 وعلى الع�ض أسل�ب على يمع Z,�لف�ن  ق� ل&MهI.  ح�لها معي

 أن الC�اZة مEM أوضح لEلN.  له ال�4احPة ال4�احة ج�عة
 وت#�Fة رأ� ع! تعC� إن�ا هMا في أس�قها ال�ي واآلراء ال�الحuات
 ع! ح�ى أو الwمالء كل رأ� ع! �الv�ورة تعC� ال وهي ش,��4!

ى أن�قل ال��ض�ح هEا �ع�.     مMهI م#��عة رأ�  مع�قات ع�ض إل
 .  الMف�ي ل]kا ت]�ر

 

 -العربي   العالم في النفس علم توطين عملية رائد بدري  مالك 
  الخليفة   هارون عمر

  
-المجلة اإللكترونية لشبكة العلوم النفسية  

 2009شتاء و ربيع  – 22-21العدد 

�دان 1932 عام في ب�ر�  مالN ب�وف�� ول�� اس�قالل قCل �ال
�دان� في الMCات تعل�I رائ� ب�ر�  t��ا� اب! وه�.  عاما 24 ب ال
�دان��س شهادة ب�ر�  نال. الB�الtPرجة ال�ال#امعة م! االم��از ب 

�دان ��ه اس�قل ال�E العام وه� 1956 عام ب�C�وت األم��tBة� م! ال
 في ام��از ب�رجة ال���Fة في دبل�مة ع! فvال. الB�C]اني االس�ع�ار

 نال 1958  ذلN م! عام�! وFع�. ال�Mة نفY وفي ال#امعة ذات
 ب�ر�  واصل ب��وت م�]ة وFع�. نف�ها ال#امعة في ال�اج���� درجة

 الMفY علI في ال����راه  درجة نال ح�r بB�C]ان�ا العل�ا دراساته م[�ار
 ج��gة مق� �أن القارµ  ون�E�.  1961 بB�C]ان�ا ل��� جامعة م!
Iعل YفMان�ة ال[B�Cه��ة ال]ال �ج� نال �يال الع�Bقة ل��� م�یMة في ی
 علI في شهادة ب�ر�  ��Zل ذلN إلى �اإلضافة. شهادته ب�ر�  ف�ها

YفMي الt�Mم! اإلكل� I� وفي. 1967 لM�ن �#امعة الMف�ي ال]k ق
. 1971 عام الMفY علI في األس�اذZة درجة ب�ر�  نال عاما 39 ع��
EM1977 عام وم � 12 وFع� الB�C]ان�ة، الMفY علI ج��gة زم�ل وه
 م! م�خp نفY عالI 1989 عام ب�ر�  أصPح الةالwم هEه م! سMة
 العل�ي والr�P ال�ل��ي العالج ج��gة في زم�ل وه�. ال#��gة ذات

 . 1985 مEM ال����ة �ال�الZات ت��Cل �#امعة ال�ل��ي

  
r/conspapierdetail.asp?reference=4970http://arabpsynet.com/pape  

  

  النابلسي   أحمد دمحم -ي  العرب مالعال يف يالنفس بالط عواق
 

ورقة مقدمة إلى مؤتمر اإلتحاد العربي 
 للعلوم النفسية

  الع�Fي العالI في االخ�4اص أوضاع ع! ل��ة -1   

      lا ال�#ال ض�Mفع�ع�ض إلى س� lه حقائEرها األوضاع ه�4� 
 وال داعي ال إ}الة Zق�vي ال4�ر هEه ت#��ل ألن الق��Cة �g�Cةال]

 ال4�ر في و�B#لى ل���الى الق�Cح هEا ون��ك ال�قام هEا في لها م#ال
 :  ال�ال�ة

 ال_ام! ال�ولي ال�(ت�� في ال�[ار��! الع�ب األ}Pاء ع�د كان    -
k[ي لل� في م[ارك آالف سPعة أصل م! }P�Cاً  ثالث�!) 1(  الMف

�Pة هEه أن ك�ا.  ال�(ت�� هEاMال Xv2( ال�اسع ال�(ت�� في ان,ف( 

 أ� ، }k�C ال,���ائة الع�ب الMف���! األ}Pاء ع�د ی�ع�n ال     -
  . ن��ة ألف أرFع�ائة ل&ل واح� }k�C ��ع�ل
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 أه��ة على م�ف�قة ح�ى أو م�ازBة أه��ة له الMف�ي العالج إن -
 .  الع4اب�ة ال�االت في ال�وائي العالج

 }P�Cه على ABال��  نق�ة p��Z أن شأنه م! الMف�ي العالج إن- 
 وM�Fاول ال]�Cة �ال�عل��ات ال��AB ال�wام ی�عI أن Mt�Zه ك�ا ، ال�عالج
 .  العالج ن�ائج وB�عI ال]k�C على م�Mvة جه�داً  ی�ف� م�ا ، األدوBة

 ذلN ومع ، بها وBع��ف�ن  ال�قائl هEه Zق�ون  األ}Pاء ج��ع إن
Iن  ن�اه� االخ�4اص��! م! زمالئهI م�اع�ة دون  الع�ل Zفvل

 الMف�ي لل]k معاد ت�ار ��ادة إلى به(الء ی�فع م�ا ، ال�gادی�!
 ال�عارضة هEه �Zارس�ن  وهI.  الMف�ي -  ال�وائي للعالج وخ4�صاً 

�اً Bر�فإن ، ال�قابل في.  و�عالماً  وص�افة و��ا�ة ت kال]ل �ائwعلى ال 
 تاماً  ت#اهالً  ال�عارضة هEه ت#اهل إلى �األ}Pاء ی�فع ال]MCف�ي العالج

.  لل��AB وال لالخ�4اص ال مف��ة أو ص��ة ل��X ال�ل�Cة هEهو . 
 فأن.  ال4�اع هEا معالI ت�ض�ح �Zاول ع�Fي }k�C أول هMا لعلMي
 nادة أن أر�gان هي الtعي ال��C[ي لالخ�4اصي ال� .  ال�gاد� الMف

 القان�ن�ة ال��اصفات ت��د لI الع��Fة الCل�ان غال�Cة أن و�Fا
 vZع�ا أن ذاك أو الCل� هEا أ}Pاء حl م! ل�Y فإنه ، الMف�ي لل�عالج

 أن ثان�اً  نف���! و�أ}Pاء أوالً  كأ}Pاء حقMا م! ل&!.  الق�ان�! هEه م_ل
kة ن]الZا ���اMvB�عة م! م� فC�ون .  واألخ]ار ال�آزق  م! م#�

.  ت�رB]هI في ن�اهI أن أو م�ضانا ن�ر� أن MMt�Zا ال ال��اZة هEه
 األم_لة نع]�ه فإنMا وال�,ا}� ال�آزق  تلN ىعل أم_لة القارµ  أراد فإذا

 :  ال�gادZة م�ارس�Mا واقع م! ال�ال�ة

�جk نف�ي }k�C لقk إن  ·��Z ن  أن�tZ اً  حاملهP�C{ درس 
k[ال p4,في وت k[ي ال� وح4ل بها مع��ف }k كل�ة في الMف
 م! كل فإن وعل�ه.  ��ه Zع�ل ال�E الCل� في ال]k ���ارسة إذن على

�في أن دون  نف�ي k�C} صفة ی��Mل��Z هEن  ال[�و� ه�tZ �ق 
k&لالً  فعالً  ارتvم AB�ا وألهله لل�Eاالن��ال وه k#Z أن Iت� 

 .  قان�ن�اً  ومالحق�ه م�اك��ه

 ال�ر��ة الغ�ة إف�از �ق4�ر م4اب�! أل}فال ال�االت ع[�ات  ·
Iة �ال]�ق  عالجها ی����ات الMفM� م! ه(الء ی���ل ح�ى }�Bلة ل

��B! م�ضىvن ( ع� عقل��! م�,لف�! إلى)  ه�م�ني لعالج ��Zاج
n�أال.  ال��اة م �Cه م_ل تع�Eأال ؟ ج�م�ة ال��ارسة ه l��� ت

 الMف�ي لل]t�Z k�C! ك�� ثI ؟ ال��ارسة ع! الق���  وال�Mع العقاب
�لCأ ق�Cي معالج مع ال�عامل م� �Z�د وال Zالحl ال القان�ن  كان إذا نف

 اإلشارة مع ؟ العالج�ة األخ]اء Eهه م_ل أص�اب م�(ول�ة/  م�ارسة
 قائ�ة ی�ع�اها إلى بل ال�ر��ة الغ�ة ق4�ر على Zق�4� ال األم� أن إلى

  الMف�ي ال]k ت]�ر مع�قات -2 

 إلى ال,#ل ی�فعMا ق� وال�ي الق��Cة ال4�ر ت�الي ن[ه� أvZاً  هMا   
 :  ال4�ر هEه م!.  ت#��لها

�ن  األ}Pاء ی��زع:  الع�Fي العل�ي ال�عاون  انع�ام  -   أ    �� الع�ب الMف
� على الع��Fة ال�ول على�Mا:  ال�الي الBر� لMCان ،) P�C{)3اً  38 س
 ع�د إج�الي أن ��عMى ، الخ….   أ}Pاء 10 األردن ،)P�C{ )4اً 20

 العامل�! األ}Pاء ع�د ی�ع�n ال الع��Fة ال�ول �عA في العامل�! األ}Pاء
 أوضاع س�ء م! ع�ی�ة نقا}اً  Zف�� عال�اق هEا.  واح�ة أج�CMة م�4ة في

 عل�ي تعاون  خالل م! إال ت#اوزه MMt�Zا وال.  �الدنا في االخ�4اص
 ق�Mا فإذا.  الع�ب الMف���! األ}Pاء جه�د ت&امل على Zع�ل جامع ع�Fي
 في ح�ى ال�عاون  هEا م_ل وج�د �انع�ام ال�It أمMMtا ب�Mائ#ها األم�ر
 األ}Pاء دل�ل إص�ار ع! ال#ام�gة تال�(س�ا ع#wت فق�.  ال�ن�ا ح�وده

!��� ه(الء وعMاوB! أس�اء إلى ال�ع�ف م#�د ی��ح ق� ال�E ، الع�ب الMف
 -  والMف��ة الMف��ة ال�راسات م��w ت#�Fة أس�د أن أود هMا.  األ}Pاء
 الع�د م!%  60 الـ ح�الي إZاه مM�vا ال�ل�ل هEا اص�ر ال�E ال#��Zة
 نقا�ات إلى ال�سائل ال���w وجه فق�.  بالع�  الMف���! لأل}Pاء الفعلي

 الع��Fة ال#ام�gة وال�عاه� ال���[��ات و�لى ال�4ة وزارات و�لى األ}Pاء
 ال#هات هEه م,�لف م! واح�اً  رداً  ی�لl لI ل&Mه ال���ان هEا في ال�ع�وفة

 .NلEإدارة ل#أت ل w��ائه االس�عانة إلى ال�vأس�ة ، �أعFو �B�م#ل�ه ت� 
 ال�[�وع لهEا ت��Y ح�r ، ال�عل�مات هEه على �للل�4 الع�ب م!

 ال�اضي وأسامة ،)  ت�نY(  ال#�اZة أن�ر:  ال��ات�ة خاص �[tل
 سام� الMف�ي واالخ�4اصي ،)  م4�(  العwاIZ أب� وج�ال ،) ال�ع�دZة(

 م!300 أس�اء IvZ ال�E الع�Fي الMف�ي ال�ل�ل ف&ان) . س�رBا( رض�ان
 �ال&I ف�ا األس�اء صع�� على Eاه.  ع�Fي نف�ي }k�C 500 أصل

�PةM؟ الفعلي لل�عاون  �ال! 

 العالج }لPات إن:  الMف���! االخ�4اص��! مع ال4�اع -ب    
 م!.  ال]لPات بهEه ال�فاء على األ}Pاء ق�رات ك_��اً  تف�ق  ال]MCف�ي

 ال�ام إدراكهI مع ، اآل�اء له(الء ال�ئ��ي ال��جه هي ال�gادة كانX هMا
 الMفY علI اخ�4اصي م! زمالؤهI لهZ Iق�مها أن t�Z! ال�ي لل�ع�نة
 العل��ة ال��ل�ات م! ع�داً  تاما إدراكاً  ی�رك الMف�ي فال]k�C ال�gاد�

 :  ومMها ال�#ال هEا في

 على قادرة وهي ، هامة ت[,��4ة أداة  ه� الMف�ي االخ�Pار إن -   
 �pالف أمام م����ة تPقى ق� ال�ي لل�الة ال,��ة ال#�انk إنارة

  .  ن��Cاً  ال��Bع ال]MCف�ي
 الEهان�ة لل�االت ال���اف� ال�ح�� العالج ه� ال�وائي العالج إن -

�! أن شأنه م! الMف�ي العالج مع العالج هEا تvاف� ل&!. �Z 
  .وB�ع�ها العالج�ة ال�Mائج
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 ال�gادة ت��ی� في وح�سه إح�اسه على ال��Z ABع��� -
 إلى ت�جه �]Mه في أل�ا أحY فإذا.  إل�ها ی��جه ال�ي االخ�4اص�ة
 أو العائلة }k�C مC�أ رافvاً  اله�vي ازال#ه في اخ�4اصي

 اض]�ا�ه إن له ق�ل ما إذا �اإلهانة Y�Z وه�.  ال�اخل�ة األم�اض
Yاً  ل�B�vال�ف�4ل و@���اً  بل عFإنه أك_� و  "k�4تع "NلEه فإن لEه 

�ات �vع م�أخ�ة الMف�ي ال]k ^�ادة إلى ت4ل االض]�ا�اتMس  . 

ى الع�Fي اإلن�ان م�ل إن -  �عA وارتPا� اتال�اورائ� إل
 العالج هEا }لk إلى ی(دZان ، �ال�ی! ال�قل��� العالج م�ارسات

�لهCالً  وقZ�ي للعالج بC[ة إن ح�ى.  ال�Cعلى تع�ض ال�االت غال 
 .  الMف�ي ال]k�C على ع�ضها قCل ال�قل��� ال�عالج

ى الع�Fي ال����Z ABل -  ، أسPاب ل#�لة ال�وائي العالج رفA إل
 ال,ل��ة ذو ال��F ومMها ، الMف�ي االض]�اب أمام تهدفاعا }ل�ع�ها في

(  ال���مات تأث�� و�F! ال�عي على األدوBة هEه تأث�� ب�! ال�ی�Mة
 ).وغ��ها م,�رات ، ك��ل

 م��wة جامعة جه�د

�Pة مق�رة ت]�رات م#��عة االخ�4اص شه� األخ�� العق� فيMال� 
ى  إدراك ع! رةصاد ك�نها في هي ال,]�ات هEه وأه��ة ، م��قCله إل

 لهEه ع�ضMا في.  ت]�ره ول[�و� االخ�4اص ألزمات ش��لي
�CBها نفvل ال#ه�دCت lها وفMل  م�ادی� :  فMق

 :  فyات ع�ة إلى ب�ورها وتق�I:  ال�عل���ة ال#ه�د) أ

 ، الMف���! األ}Pاء ل��رkB ج�ی�ة ج��gة ب�امج اس���اث    -
Nان في وذل�ة بل�F�ة ع�ی�ها عMة مZد� . وت�نY ولMCان 4�وم ال�ع

) 7( ال#�k مع#I �ال�E� ون,p:  الMف�ي ال]k مع#�ات    -
، I#وال�ع Y��M8( ال(، I#ة ال_قافة ومع�� ) .9(  الMف

 .  م��ودة كانX و�ن ال����� ال�عل�I وسائل   -

 Z[ه� ال��ل�ة ال�(ت��ات إلى إضافة:  وال�(ت��ات الM�وات) ب
Iي العالF�داً  الع�ال�ي ال�(ت��ات م! ع �على تعق �وهي شامل صع�  :
 .  الع�ب الMف���! األ}Pاء ات�اد م(ت�� 

 .  ال#��Zة -  والMف��ة الMف��ة ال�راسات م��w م(ت��  -

 .  ال&�XB - ال4�م�ة عقk ال[�ة اض]�ا�ات م(ت��  -

 على الMف�ي لل]k ال��ل�ة ال#��gات تع�ها ال�ي الM�وات  -
 .  ع�Fي صع��

 ال�ا�قة ال��اوالت ع! ت��از وهي:  44ةال��, ال�#الت) ج
 :  وهي االس���ار على �ق�رتها

 األ}Pاء ات�اد -)10( الMف�ي لل]k الع��Fة ال�#لة        -
!���  ) . �اإلن#ل�Bwة( الع�ب الMف

 ال�ما��ة واألورام األ�vZة االض]�ا�ات) ( 5(األم�اض م! }�Bلة 
 ) .  الخ…. الع�C4ة واألم�اض

 معاداته في ی�]�ف نف�ي معالج م! القان�ن  م�قف ه� ما  ·
)  خاصة ف4ام��!(  ذهان��! عالج ت�MCه إلى وص�الً  ال�وائي للعالج
 أدو�Bه تMاول م! ال��AB مMع على اإلص�ار مع نف��اً  عالجاً 

 ی��M�ون  ل��ضى حاالت رأیMا ه(الء ��kC! . للEهان؟ ال�vادة
!B�ن  وآخ�C&ی�ت Iاألهل ق�ل ج�ائ ، Iوغ��ه #�Z ن� م,�لفة أشtاالً  ل

 هEه في ال��(ول ه� ف�! الخ……. القان�ن  على ال,�وج م!
  ؟ �Zاك�ه وم! ال�االت

 ب�! خالفاً  ل��X ال��ألة أن لMا ی��C! القل�لة األم_لة هEه خالل م!
�}ة م#��عة ب�! االخ�الف ل&Mه ال��ارسCvم ال��ارسة مwها تل�� ق
�عةم#� و�F! م�ارس�ها م�(ول�ات وت���ل ال]Cي  n�أخ �ق Ivاص� تMع 
�نة ول&Mها والفعال�ة االل�wام �الغةCمغ kC� ضا�]ة ق�ان�! وج�د ع�م �

 ت#اهلهI س�n  األ}Pاء �ZلN ال م�ع�! و�F! ب�Mها �ال�ف�lB ت��ح ومعای��
 األ}Pاء ب�! ع��قة ثقة أزمة ال��M#ة ف�&�ن  ، ت�اك�هI ال الق�ان�! كانX إذا

 . أخ�n  جهة م! وأهال�هI ال��ضى و�F! ءه(ال و�F! الMف���! وال�عال#�!

 ال]k خ�مات نقp ی�فاوت:  ال����ة الMCى ق4�ر -ج    
.  ج��عها Zع�ها الMقp هEا ل&! ، آخ� إلى ع�Fي بل� م! الMف�ي

 والPقاع ال[�ال م�اف�uي في واح� س�B� وج�د ع�م نالحª لMCان ففي
 ع�د لىإج�ا أن ح�! في لMCان سtان ن4ف ح�الي ت�vان أنه�ا مع

 نف�ي }k�C وهMالN.  ال�ائة ی�ع�n ال اللMCان�ة ال�[افي في األس�ة
 مائ��! ل&ل فإن س�رBا في أما.  ن��ة ألف وخ���! مyة ل&ل واح��
 .  عل�ه وقY ، واح�اً  نف��اً  }�Cاً  ن��ة آالف وع[�ة

���Pع أن ال]�Cعي وم!Z pات نق�C,مات ال�ا وال,Eه pاق� ن
 الMف�ي ال]k اخ�4اص ��اب م! حuهنال ما مMها ، أخ�n  ع�ی�ة

 كانX فإذا.  الع�Fي عال�Mا في وال���AB ال]k كل�ات غال�Cة في
ى الع��Fة ال&ل�ات أسlC ال�B�4ة ال]k كل�ات  نف���! أ}Pاء ت,�Bج إل

). 6(ل���ر�Fها ال�الئI ال��رkB ت(م! أن ت��]�ع ال م��[��اتها فإن. 
�Bاً  ت,�ج فإنها سع�د ال�لN ل#امعة ال�ا�عة ال&ل�ة أماMداً  س�ال ع 

 ح�! في هEا.  اللMCان�ة ال&ل�ة وم_لها ، ال�اح�ة ال�� أصا�ع ی�#اوز
kغ�Z ان جامعات ب�امج ع! االخ�4اص�ة بل�F�ة ع�ی�ع  . 

 ال�4ي ال�عي Zعاني:  الMف�ي -  ال�4ي ال�عي ثغ�ات - د
�اهI وال,ل� ال�[�ش م! حالة الع�FيZ في ال�,�44! خالف 
 4Z� ح�r ، الMف�ي -  ال�4ي ال4ع�� على 4�صاً خ ، تع��قها
Aاالخ�4اص��! �ع !��� ت���n عالج�ة نB�uات اع��اد على الMف

�ض ، ال#�اعي الع�Fي الالوعي,Bو Iهvة ح�الت اآلخ� �عZدعا 
 هEا ع!.  ال�قل��ی�ن  ال�عال#�ن  ذلN في ی�ع�هI ال�وائي للعالج مvادة
   : ومMها ج�ه�رنا ل�n عللف وردود ال��اقف م! م#��عة تI#M ال�اقع
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 ال�E ال�واء ح�ل ف��k أشه� لvPعة دورة تا�ع ال�E(  مM�وFها ت�سل
�Bقه في Zع�ل� الع�Mات �عA وBع]�هI ^�اداتهI في األ}Pاء ل�wور)  ت
��,�م�نه دواء وف�ائ� م��wات لهI وB[�ح ال]�CةZ EMات ع[� م�Mعلى س 
 آثاره اخ�Pار ی�I لI دواء �اس�,�ام ال]k�C إغ�اء �Zاول ه� أو!  األقل

 م�قف ت�عI ق� ال[��ات هEه إن بل.  وم]�Myة ةكا�� �4�رة ال#ان�Cة
�ق�ها� .  ال]عام مآدب وأح�اناً  ال&����ل ل�فالت �إقام�ها م

 هEه ك�ن  واقع م! الع�Fي ال]k�C وتأك� بل ، إح�اس إن) د
 لها ی���Y ال Z#عله األج�CMة لل[��ات ف�وع م#�د الع��Fة الM4اعات

 معها لل�عا}ف �رمC أ� Z#� ال ألنه ال[��ات ك�ائ� وBعاملها
�ن  أن Zف��ض ال�E ال�ع� ل#هة ح�ى وال(  ول�ف�vلهاtZ أدنى  . ( 

 أصMافاً  ی�Mج أن م�اولة م#�د �Zاول لI ال�4انع م! أZاً  إن)  هـ
"  ع�Fي نفY علI ن��"  م(ت�� في اق��حMاه ما ذلN م_ال.  �ه خاصة

��  دواء إن�اج إمtان�ات ع!��Z خالصة على n�األع[اب إح 
 ال�Cالدونا:  ال��! سX ن�Cة م_ل( االع��اد في ت��kC ال ال�ي ةال�ه�ئ

 ، صغ��ة �#�عة ���� مه�µ أو م_�P مه�µ و�F! ب�Mها وال#�ع) 
r��� م� غMي الع�Fي ال�4�الني ت�اثMا إن.  األخ�n  ب�عI مادة كل تق

) 15(فعال��ها ال��یr العلI أثXC ال�ي �الPMاتات العالج�ة �ال�صفات
 هي لفائ�تها ال��اث هEا ت���n  وأن ت�رس أن نعMام4ا واجk وم!

 .  اإلن�اني العل�ي الr�P ولفائ�ة

  ال�ل�ل اق��احات -4

 ال�عالج أو ال]k�C ل�هMة ما ش,p اخ��ار أن إلى األ��اث ت[��
�ن  ق� اخ��ار ه� الMف�يtZ د عالقة ذا� ل�n كامMة عuام�ة عالئI ب�ج

 عالقة على ل�MعYt �ف#�ت ال���ل هEه أن وCB�و) 16( ال[,p هEا
 خالفاتهI ل�مي كا��اً  سPCاً  ت[tل فM�رتهI.  �عA �عvهI اخ�4اص��Mا

.  ن�ر�  ال ح�r م! ال,الفات هEه ض��ة وقعMا فق� ، ول�عاونهI جانPاً 
 ت�اره له أن وج�نا ما ع�Fي بل� م! ما اخ�4اصي مع تعاونا ما فإذا

 والMف��ة الMف��ة راساتال� م��w م�(ولي تعامل ال��ارات ���ة وأن ال,اص
 على قائI الع�اء هEا.  أع�اء كأنهI الMف��ة ال_قافة وم#لة ، ال#��Zة - 

 في زمالء ب�! قائI ه� ك�ا ، وال��ارس�! ال��رس�! الwمالء ب�! أش�ه
 .  ال��رس�! و�F! ال#ه��! ب�! كEلN ، الPاح_�! و�F! ال��ارسة

 الCل� داخل ال�عاون  �اتإمtان �ع_�ة في ت�ع! ال�ي ال,الفات هEه أمام
 أ� اق��اح MMt�Zا ال ، نف�ه ال���[فى أو نف�ها ال#امعة وداخل ال�اح�

 ال�,�لف�! ب�! وتف4ل ال��ارسة تIuM جامعة م(س�ة ب�ج�د Zق� ال حل
 ال��ود ووضع ، ال��ارسة هEه ��Pv ال&ف�لة والق�ان�! األسY ب�ضعها

 �عA ب�! العالقة تال,الفا وح�I ، ال�[�وعة غ�� ال��ارسات أمام
 م! �الع�ی� ت4�رها t�Z! ال#امعة ال�(س�ة هEه.  اخ�4اص��Mا
  : مMها ال�4اغات

 )  �الف�ن��ة)( 11( الMف�ي لل]k ال�غار�Fة ال�#لة  - 

)  �الع��Fة(  الMف��ة ال�راسات م��w) 12( الMف��ة ال_قافة م#لة  -
 &املت ل��ق�l ال#ه�د ت�Mامى): 13( وال��اكw ال#��gات) د

 :  ال#ه�د هEه م!.  الع�ب الMف���! األ}Pاء وخC�ات ت#ارب

 .  الع�ب الMف���! األ}Pاء ات�اد        -

 .  الMف��ة لل�4ة الع��Fة ال#��gة        -

 .  الMف��ة لل�4ة العال��ة اإلسالم�ة ال#��gة        -

-        w��راسات م�ة ال�� .  ال#��Zة - والMف��ة الMف

  الع��Fة الMف��ة وBةاألد -3

 في وهي ، الع��Fة ال�ول في ناشyة صMاعة هي األدوBة هEه صMاعة
 ما غالPاً  ال[��ات وهEه. ال&n�C  ال�وائ�ة �ال[��ات وم�تP]ة ت��Bل�ة م#�لها
 ال���ان هEا في.  األخ�n  الع��Fة ال�ول إلى اإلن�اج ت4�ی� ع�م ت[���
 ال�ع�دZة تأتي ثI ، فال��! ردنفاأل لMCان یل�ها ، ال]ل�عة في م4� تأتي
 تعاني الM4اعة هEه إن.    ال�واء صMاعة حقل في �ق�ة م(خ�اً  دخلX ال�ي
 :  مMها الع��Fة ف�وعها ج��ع ب�! م[���ة وأزمات م4اعk ج�لة

 ال�ي األول العالI دول م! مPاش�ة ال�ق�Mة نقل على اإلص�ار) أ
�Pة قاس�ة تع�C� ش�و}اً  ش��اتها تvعMه @�وف إلي �الEاعة هM4ال 

 ت�Mج ك�رBا م_ل �الداً  أن ل�ج�نا الuM� أمعMا فل�.  الMاشyة الع��Fة
 ل�ق��Zها م��ع�ة وهي ، ت�M4عها تق�Mات وت�لN الMف��ة األدوBة غال�Cة
 على قادرة إنها بل.  أدنى وFأسعار م#�فة ت#ارBة ش�و� ب�ون 

 ). 14( الM4اعة لهEه ع��Fة ق�اع� إرساء في ال��اع�ة

 }�lB على خ]�ة كأنها الع��Fة ال�وائ�ة الM4اعة تC�و) ب
ى العال��ة ال[��ات س�]�ة اس�&�ال  ال�ي ال��]�ة هEه.  أس�اقMا عل
 إذ ، اإلن�ان�ة الق�اع� أ��� ت,الف �4�رة ال[��ات �عA ت�ارسها
����Z هاvفي �ع lB���حة غ��(  أدوBة ت�� الCل� في االس�ع�ال م
 اآلخ� �عvها أما.  إج�االً  الMام�ة وال�ول �ةالع�F ال�ول في)  ال��Mج

 دوائ�ة س�اسة و��اب.  ت��uMه وانع�ام االخ�4اص ف�ضى ����غل
�lB ، ع��Fة��lB ذلN م_ال.  عل�ها ال�#ارب ت��&�ل لI أدوBة ل�� ت
Aة ال[��ات �عBألدو Iل Iی� �ع� �ی�ار ت��أو ، العالج�ة ج�ع�ها مق 

 أدوBة أو ، م��ع�ل�ها ل�n االن��ارBة ال���ل ت[#ع أنها یC�و األدوBة
 n�أخ Iل Iی� �ع� �ی�اس�ع�الها جهة ت� ، r��� �ة ال[��ة تغ�#�Mال� 
 ) .  سMة كل م�ة ��ع�ل(  م�ات ع�ة ال�واء اس�ع�ال وجهة

�عها الع��Fة ال�4انع ارتPا� إن) جvالعال��ة ال[��ات ل[�و� وخ 
 مMها جwء ت,t�Z p�4! ال�ي األرFاح م! ال&_�� ال�4انع هEه Zفق�

�B� االرتPا� هEا.  م#اله في الع��Fة األ��اث ول�عI االخ�4اص ل�]
YtعMال یtة �أش�ی�ها.  عMس�اسة م lB��فال[��ة:  مه�Mة تع�C� ال�ي ال�
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  : ال�ال�ة للMقا� ال�]�ق  إلى
ى �ال�أك�� ال��قف هEا و�Bل,p:  الMف���! األ}Pاء م�قف - أ  عل
 ج�لة إلى اس�Mاداً  وذلN ، الMف��ة ال,�مات ألور����ا ال]k�C ��ادة
 :  أه�ها اتمع]�

�}ة دراسة هي ال]k دراسة إن) 1Cvاً  م��Zولة أكاد)� قان�ن�اً  وم
�ا@Pة سMة ع[�ة اث�Mي م�n على ت���� وهي.  نقاب�اً  وم�uMة�� 
 إلى لل�ع�ف م���� تعل�I بC�امج ت���� أنها ك�ا.  ی�م�ة دراس�ة

 ). 18( االخ�4اص م��#�ات

 الخ�Pار القابل ح��ال�  الMف�ي العالج ه� ال]MCف�ي العالج إن) 2
�}ة - ت#��CBة راسات خالل م! فعال��هCvك�ا.  و�ح4ائ�اً  عل��اً  م 

ى القادر ال�ح�� العالج هEا أن ) 19( ال]MCف��ة ال]�ارµ  م�اجهة عل
 أل� ال�#ال ی��ح ال ��ا واآلخ�B! ال��AB ح�اة �عvها یه�د ال�ي

 �اضاألم م! الع�ی� في عل�ه وقY ن�عه كان مه�ا }Cي غ�� ت�خل
 وم�اوالت اله�اج وحاالت ، االن��ارBة والP]Mة أن�اعها على كالEهانات

 .  الخ.. اآلخ�B! إیEاء

�ث ت]�ر إن) 3�Pة ال�C[أسق� ال �ی�ة ال]�وحات م! العB�uMال 
� أ��اث ت]�ر أن ذلN م_ال.  مMها ال�Bw� إسقا� إلى }�Bقه في وه

) ( 20( مالف4ا ع! م�(ول صPغي خلل وج�د ع! ك[ف ق� ال#�Mات
 م�ا) أخ�n  نف��ة أم�اض ع! م�(ولة أخ�n  اخ�الالت وم#��عة

�ن  أص� ال�ي الB�uMة ال��CCات ج��ع أسق���ى الMف  }�لة }�حها عل
 الB�uMة ال�غMا}��ي �ال�ن�! ال�4�B� تق�Mة أسق]X ك�ا.  عق�د

ى ال��M! ع[�ات م�n على أص�ت ال�ي  ال�ل���ة  ال�ماغ معاملة عل
ى  Zع�الن وال�]�ر الwم! فإن عل�ه بMاء.  �دأس صM�وق  أنه عل

�I أن شأنه م! ��ا ال]�Cة الuM�ة ل�4ل�ة�Z في ال4�اع Xوق kB�ق 
 ی�فع" ^�اد�-  نف�ي اخ�4اصي"  مهMة تI�uM انع�ام إن) 4

k�C[إلى ال kM#اً  االخ�4اص @ل }ال�ا معه ال�عامل تwع! عاج 
 .  ةال��ارس لهEه والق�ان�! األ}� ووضع م�ارس�ه ت[�Bع

5 (w#كل�ات ع Iعل YفMة ال�F�ج ع! العB�,الب ت{ !Bعلى قادر 
 .  فعال��هI إثPات

 Zع�C� ح�r.  ال�وائي والعالج الMف�ي ال]k معاداة  م�اقف) 6
 م�Mق�� أن إذ ، ال��Pة الع�ائ�ة ن�ع م! هي ال��اقف هEه أن األ}Pاء
 ع�م هMا م! األدوBة لهEه ال&���ائي ال����k ح�ى Z#هل�ن  ال�وائي العالج
 nو�ج Iاق[�هMات واالك�فاء مPة الفعال�ة �إثZاد�gه العل��ة الEالعالجات له 

 ). 21( األدوBة لهEه ال#ان�Cة لآلثار ال�����ة الMق�Zة ال��ا�عة مع

 ال��قف هEا و�Bل,p:  الMف���! االخ�4اص��! م�قف -ب
 ال,الف ع! �ع��اً  فعال��هI إلثPات لهI الف�ص ب��ف�� �ال�]الPة
 م! ��#��عة للMقاش Z]�ح�ن  وهI.  األ}Pاء و�F! ب�MهI العقائ��

  :  أه�ها الMقا�

 إدخال مع ال��ج�دة ال#امعة ال�(س�ات م! نM]لl أن -1 
 هEه م!. ال�ور بهEا تق�م أن ت��]�ع كي عل�ها ال�الئ�ة ال�ع�Zالت
 :  ن�E� ال�(س�ات

-   Yالع�ب ال�4ة وزراء م#ل  . 

 .  الع�ب ف���!الM األ}Pاء ات�اد   -

 . الMف��ة للعل�م الع�Fي اإلت�اد  -

 .  الع��Fة ال#امعات ات�اد   -

�ن  وال_قافة لل���Fة الع��Fة ال��uMة   -Mوالف  . 

 كل ال#هات هEه م! جهة كل على ال�هام ت�زBع ی�I أن -2
k�  اخ�4اصها ��

�ث أعلى ع�Fي م#لY إن[اء ی�I أن - 3�Pة لل�� على) 17( الMف
 .  كافة ال�ع�Mة لل#هات اخ�4اص��! م�_ل�! IvZ أن

 ال,�مات ت]�B� إلى ال�(دZة لل,]�ات ال[,4ي ت4�رنا ع! أما
:  یلي ك�ا فهي الع�Fي العالI في عامة الMف��ة -  وال��4ة ، ال]MCف��ة

  الMف��ة ال��4ة ل�4غة الC�یلة ال�4غ اع��اد -1

rح� ��Mفعات ال��اسي ال�ي العائلي ال#هاز لF�إلى ی(د� الع 
 ت��v! ال�ي العائالت و�F! االخ�4اص��! ب�! كل�ة شPه ق]�عة

 ت,لX الEی! لل��ضى دائ�اً  مأوn  ال��4ة تP4ح ���r ، م�ضاها
IهMع Iقى عائالتهPBن  ال��ضى و��لCالعالجي اإل}ار خارج عائل�اً  ال�ق 

�Pة ول� م�ج�دة ال�فاعات هEه م_لMال�#��عات في ، أقل ب 
 :  مMها ب�یلة ص�غ ع�ة �ح} تI ح�r الغ��Fة

 إلى وBع�دون  صPاحا ال��ضى Zأتي ح�r:  الMهار�  ال���[فى  -
IازلهMاء م� .  م

 في الMف�ي لل]لk ق�Z Iف��ح ح�r:  العام الMف�ي ال���[فى  -
 . العامة ال���[��ات

 ورشات ��wMلة ال�ور هEه ت&�ن  ح�r:  وال�أه�ل ال�عاZة دور  -
 .  �الع�ل للعالج

 ل#هة س�اء م#��عMا في ال��ارسة واقع مع ت��اشى �غال4 هEه
 وال��AB العائلة ح�ج م! ت,��فها ل#هة أو ، ت&ال�فها ان,فاض

 الMف�ي ال]k�C ب�! ال�عاون  تف�ض ك�نها ل#هة أخ��اً  أو ، ودفاعاته�ا
!�Fي االخ�4اصي و� عالجي ف�lB إ}ار في ت&امل�اً  تعاوناً  الMف

" ال[�]ان" ل&!.  ب�قة ت��ی�ها مع هأعvائ على ال�هام ی�زع م�&امل
!�tZ ا تفاص�ل فيEال�عاون  ه . 

2- lB�ي العالج ف� :  الMف

EMة مZا�Cا الMاجه� م�]�فة وم�اقف تMاقvات �#�لة ال��ض�ع هEا ی
Iادلة وتهPم� r��� �_ه ت�عEة هZا�Cال�,اض ل&!.  ال ��� ل�]�B� الع

 ال��ض�ع هEا في ال,�ض م! له الب� الع�Fي عال�Mا في االخ�4اص
 یلى ما في سMع�� لEا.  الMقاش هEا ���I ال&ف�لة ال��اقف ات,اذ وم!
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�ن )   3�Mن  ال�ق��� الMف�ي العالج ل�هMة ال��ة ال��ارسة إن:  الMف
 مع��فاً  تأ��الً  ال�(هل�! الMف���! ال�عال#�! وعلى األ}Pاء على تق�4�

 ت�X إال ت�I فال ال�ق��M! م�ارسة أما.  ��ه �Zارس�ن  ال�E الCل� في �ه
 .  }Cي إش�اف

 كل ب�Mه�ا ال��(ول�ات ت��زع:  وال�عالج ال]k�C ب�! ةالعالق)   4
lلى أن على ، اخ�4اصه وف� وات,اذ ال��ادة م�(ول�ة ال]k�C ی�

 .  ال]�ارµ  حاالت في الق�ار

5     (�Cع�Z اولة إذنwي ال��ل�ل م� ال�ول�ة ال#��gة قCل م! الMف
 .  م(هل معالج ل[هادة معادالً  الMف�ي لل��ل�ل

  ائ�ةال�و  ال��اسة -3

 ال�4ة وزراء م#لY م�(ول�ة هي ال��اسة هEه معالI رسI إن
 صMاعة م#ال في ال�عاون  ت�ق�l على الع�ل ی�r��� I ، الع�ب

lB��ى الع�ل كEلN ، األدوBة وت  م! الع�Fي ال��AB ح�اZة عل
 ت,�C� لI ال�ي األدوBة وم! أخ�n  دول في االس�,�ام م�u�ة األدوBة
 ).23( م�ث�ق  �[tل فعال��ها

  الMف�ي ال]k في اخ�4اص��! تأه�ل -4

 عامة @اه�ة ، أعاله أش�ت ك�ا.  ه� الMف���! األ}Pاء نقp إن
 على الع��Fة ال]k كل�ات ع�ل ض�ورة هMا م!.  الع��Fة ال�ول في

 القائI وت]�B� دعI مع ، الMف���! األ}Pاء ل�,�Bج تأه�ل�ة ب�امج إن[اء
 .  الC�امج هEه م!

:  ال�#ال هEا في الع��Fة ال�#ارب �عA �ادتع ال�هI م! ن#� هMا
 ناشyة ت#�Fة ه� وF�نام#ها:  �ال�Bاض سع�د ال�لN جامعة    -
ى ال�ع��I إلى ال]�lB في ل&Mه  عC�(  أخ�n  سع�دZة جامعات عل

 ) .  6رقI م�جع ال��� ال�زاق

  لل�أه�ل ج�ی�ا ب�نام#اً  }�رت وق�:  ش�Y ع�! جامعة     -

 )24( لالخ�4اص مع�ب ب�نامج ول�یها:  ت�نY جامعة     -

  الMف��ة ال�ه! في للعامل�! نقا�ة إن[اء -5

rم ح����l على تع�ل ع�Fي بل� كل في نقا�ة تقMب�! ال� 
 ال�(س�ات و�F! وM�FهI ال��ادی! م,�لف في الMف���! االخ�4اص��!

�Bة ال��4ةF�اً  ، العامة وال�vZوأ IهMب� !�Fو wاالخ�4اص�ة ال��اك 
 )25( واألج�CMة والع��Fة ال��ل�ة

  الMف��ة ال�4]ل�ات ت�ح�� - 6 

 ح�ل�ة ن[�ة إص�ار( العل�ي الM[� ع�ل�ة على اإلش�اف -7
 )  الMف��ة لإلص�ارات تق���Bة

8- Iات تق��Mارة رسائل م! ع��ة واأل}�وحات ال#�ا في ال�عEه 
   الع��Fة ال#امعات في ل�#ال

 م�قفهI ت�^�I لهI ی��ح م�ا ال�gادZة لل�اجهة األ}Pاء اح�الل)  1 
 في یPMع ال االح�الل هEا.  الMف���! االخ�4اص��! ت#اه ال��عالي

Iي العالج فعال�ة م! رأیه� العالج هEا ان��اء م! یPMع ما �ق�ر ال]MCف
� ال]k�C مع ی�عامل ال�E ال]Cي ال�قل إلىvفي كع I� ال]Cي  ال#

 على دخ�ال ك�نه مM]لl م! الMف�ي االخ�4اصي مع ی�عامل ب��Mا ،
 .  �األ}Pاء ال��4�ر اإلشفاء م��ان

 ال األزمة هEه.  وج�د أزمة وأخ��اً  أوالً  ه� الMف�ي ال��ض إن)  2
!tى الع�ل ��#�د م#ابه�ها ت� .  لل�ماغ ال&���ائي ال��ازن  إعادة عل

 لل4�فة الق4�n  األه��ة ت�رك أن k#Z الفاعلة العالج�ة فال�Mه#�ة
 إلى ال�(دZة األح�اث أو ال��ث ��kC الMف�ي زال#ها تI�uM والخ�الل

 الMف�ي االض]�اب عالج فإن آخ� و�FعMى.  الMف�ي االض]�اب
k#Z أن Nل�Z ة�uام�ة نMاً  دیPها ما غال�ف�قZ اءP{ن  األ��� .  الMف

 ع�م إلى Zع�د الMفY علI أق�ام خ�B#ي تأه�ل نقp إن)  3
 .  االخ�4اص هEا ت�رس ال�ي ال&ل�ات مع الMف���! األ}Pاء تعاون 

 ال_قة �أزمة ألذ�� أع�د ال,الف لMقا� ال��جw االس�ع�اض هEا �ع�
 إن.  الف4ل هEا م]لع في إل�ها أش�ت وال�ي ال]�ف�! ب�! الع��قة
 إلى م���Mاً  ك�ني خالل م! ی�ع�ه ما Z#� ال4�اع هEا حل اق��احي
 لحاص فإني ، الMف�ي ال]k د���راه  إلى �Pاإلضافة.  معاً  الف�ع�!

 إع�اد على أش�فX ح�r الMف�ي العالج في األس�اذZة درجة على
Aمالء �عwل ال�Mي العالج في العل�ا االخ�4اص شهادة ل�) 22( الMف

�ل }�حي ی���ع أن أرج� لEاCوأن ال]�ف�! �ق �#Z قهB�{ إلى l�C[ال� 
 :  ال�الي ه� ال]�ح وهEا.  الع�لي

 ال�عالج وم! يالMف� ال]k�C م! العالجي الف�lB ی�&�ن )   1
 أعvاء م! ال�ق��M! على مMه�ا كل Z[�ف ���r ، ال�(هل الMف�ي
lB�ي اخ�4اصي(  الف� ال�ق�Mات اخ�4اص�� ، اج��اعي م�ش� ، نف

 ) .  ال���دة العالج�ة

 م]�وح�! أسل��F! ن#� ح�r:  ال�(هل الMف�ي ال�عالج)   2
 :  اللقk هEا على لل�4�ل

 ال]k كل�ات في ال��رI� YBی ح�r:  األم���ي األسل�ب)   أ
�v�Bو kل ال]ال�Mارة شهادة ل�ج Iراة  شهادة ث� العالج في د��
 لل�راسات الع�Fي ال���w في ت]�Cقه ب�أ األسل�ب وهEا.  الMف�ي
 .  �ال�Bاض وال��رkB األم�Mة

 علI في ال����راه  شهادة حامل ی�ا�ع ح�r:  األورFي األسل�ب)   ب
YفMاد� ال�gة تأه�ل�ة دورة ال�ات ثالث ل��Mال سMها ی�شهادة �ع 

 .  م4� في م�Pع الuMام وهEا.  الMف�ي العالج في االخ�4اص
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)8 (Iع�ار سل� �اب وأح�Zر ذ� ، الY��M ال�ع#I:  ال#�اZة وأن
Yن��رات ، ت]Mم I1994 ، ج�  . 

 الMف��ة ال_قافة" (  الMف�ي ال]k مع#I: "  الPاح_�! م! م#��عة) 9(
" و ،)  12 الع�د الMف��ة ال_قافة" (  الMفY علI"  ومع#I ،)  11 الع�د ،

I#ي ال��ل�ل مع��س�مات�N الMفt��Pة ال_قافة" (  وال��) .  15 الع�د ، الMف
 -  الع�ب الMف���! األ}Pاء ات�اد ع! �اإلن#ل�Bwة ت4�ر) 10(
Yرئ� �B�نان. د ال���ي ع�B�&ال�  

 رئ�Y - الMف�ي لل]k ال�غار�Fة ال#��gة ع! ت4�ر) 11(
�B�د:  ال�� .YBساو�  إدر� .  ال�

 -  ال#��Zة - والMف��ة الMف��ة ل�راسات م��w ع! ت4�ر) 12(
Yرئ� �B�دمحم. د:  ال�� �ي أح�� .  الMابل

)13 (�uات دل�ل"  ان�g�#ة ال�� ال_قافة م#لة في"  الع��Fة الMف
 .  1994 ی�ل��/  ت��ز ، 19 الع�د ، الMف��ة

 العالI في األدوBة صMاعة واقع: "  الMابل�ي أح�� دمحم) 14(
�رة -"  ع�Fي نفY علI ن��"  م(ت�� في م�اض�ة -"  الع�Fي]Mم 

 .  1992 إب�Bل/  ن��ان ،10 الع�د ، الMف��ة ال_قافة م#لة في

)15 (�Cار�  الف�اح عtع  " :I#ة معBة األدو�� - "  الع[�Cة الMف
 .  1994 ی�ل��/  ت��ز الMف��ة ال_قافة م#لة م! 19 الع�د ملف

)16 (Donnay - Richelle -Jetal "Etude des 

motivations du Choix Vocationelle en Psychiatrie" . 

in Acta Psychiat, Belge, 1972,N 72, pp. 345 - 365                                                                                               .
��  ال�ح�! وعC� الMابل�ي أح�� دمحم) 17(��^ �Cار لف�احا وع�Bدو 
 " :��ث أعلى ع�Fي م#لY إقامة ن��Pة لل�� الMف��ة ال_قافة ،"  الMف

 .  1994 أك��F�/  أول ت[�B! 20 الع�د ،

 األدوBة م#ال ت]ال االخ�4اص م��ان في ال���#�ات) 18(
.  إه�الها الMف�ي لل]t�Z k�C! ال ���r ، والع�C4ة ال]�Cة والف��صات

 ، ال��ی_ة ال�ل�مات هEه على ال�4�ل يف ال,اصة }�Bق�ه }k�C ول&ل
Nة ب�امج ��اب في وذل�F�ة ع�uMم Iلل�عل� ���� .  ال�

�ارµ : "  الMابل�ي أح�� دمحم) 19({ k[ي ال� الع�د ملف"  الMف
 .  1994 یMای�/  ال_اني كان�ن  ، الMف��ة ال_قافة م#لة م! 17

)  ف�وزاس�  كافالي ال#�Mات عالI مع لقاء: "  س�ف�وزا كافالي) 20(
 .  1994 یMای�/  ال_اني كان�ن  ، 17 الع�د ، الMف��ة ال_قافة م#لة

 ج�B�ة ،"  ال�ه�ئة األدوBة أخ]ار: "  الMابل�ي أح�� دمحم) 21(
 . 1990 أغ�]Y/  آب 25 ، األن�ار

)22 (Nوذل lب�نامج وف �ال�ا�ع العل�ا االخ�4اصات معه 
  .  ب�دا��X في ال�#�Bة لألكاد��Zة

  ال����� Iال�عل� -9 

Z#عل م�ا وم�الحقة س�Bعة عل��ة ت]�رات االخ�4اص Z[ه�
 ه�yة إن[اء تI فإذا.  مل�ة م�ألة الخ�4اص��Mا ال����� ال�عل�I م!

 ع�ی�ة ت�ه�الت تق�IZ م! س���t! فإنها لالخ�4اص جامعة ع��Fة
Iلل�عل� ���� :  صع�� م! أك_� على وذلN ، ال�

 )26( واألج�CMة الع��Fة الr�P كwوم�ا ال#امعات مع �ال�عاون )   أ

 .  الMف�ي ال]k ف�ع -  العال��ة ال�4ة م�uMة مع �ال�عاون )  ب

 .  واألج�CMة الع��Fة الMف��ة وال��ارس ال#��gات مع �ال�عاون ) ج

 ال�ول�ة �ال�(ت��ات ال�ل�قة ال����� لل�عل�I خاصة ب�امج �إقامة) د
�هل 4اصاالخ� ل���#�ات تع�ض ن[� وس�لة �إZ#اد) وBو 

 .  عل�ها االخ�4اص��! ح4�ل

  الMف��ة لالض]�ا�ات الع�Fي ال�ل�ل -10

 حvارBة عC� ع��Fة نف��ة ت#ارب ع! ال&الم ��ال MMt�Zا ال
 خ4�ص�ات ع! وتال�اً (  الع��Fة ال�gادة خ4�ص�ة ع! أو) 27(

 الع�Fي ال�ل�ل إص�ار إلى ن��صل لI ن�! إذا)  الع�Fي اإلن�ان
 ت�ق�l �ع� إال ی��قl ال ال�ل�ل هEا فإص�ار.  ��ةالMف لإلض]�ا�ات

 مع�قات كل تع�قها وال�ي ، أعاله إل�ها ال�[ار ال,]�ات ج��ع
 .  الع�Fي العل�ي ال�عاون 

 ع! ع#wنا اإلدراك ت�ام ی�رك االخ�4اص ل�اقع ال��Pع إن
.  مMها القائ�ة خ]�ات وتع_� جامعة ع��Fة اخ�4اص�ة ه�yة إنهاض
 العالI في االخ�4اص هEا م��قCل ح�ل ال��اؤالت Z]�ح ال�E األم�

 ع�Fي م#لY إن[اء إلى حقاً  ن��صل فهل.  أدمغ�ه ون�Bw الع�Fي
�ث أعلى�Pة لل���ن  الMفtZ  ًعلى قادرا lه م_ل ت�ق�Eات ه� ؟ ال,]

 ال��اجــع 

 .1989 عام أث�Mا في عق�) 1(

  1994 عام الC�ازBل عق�) 2(

)3 (lةال ال�4ة وزارة إح4اءات وفBر�� انu� - 1993 للعام 
 علI إلى م�خل م(ت�� -" ع�Fي نف�ي }k ن��: " ح#ار ح��� دمحم

Yي نفF�ع ، Yان - }�ابلMC1994 ، ل  . 

)4 (lاء دل�ل"  وفP{األ !����ر"  الع�ب الMف]Mم#لة في ال� 
 .  1992 ی�ل��/  ت��ز ، 11 الع�د ، الMف��ة ال_قافة

 ملف ،)  لل�ل�ك إلح�ائ�ةا األسY: ( الMابل�ي أح�� دمحم) 5(
 . 1993 یMای�/  ال_اني كان�ن  ، الMف��ة ال_قافة م#لة 13 الع�د

"  القاه�ة في الMف��ة ال_قافة ن�وة: "  العwاIZ أب� ج�ال أح��) 6(
 .  1994 إب�Bل/  ن��ان ، 18 الع�د ، الMف��ة ال_قافة

 ل�4]ل�ات ال#�k مع#I:  ح#Mة أب� ونuام س�حان ول��) 7(
k[ي ال�  .  الع�ب الMف���! األ}Pاء ات�اد ، ع�ان ، الMف
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�ل�ج�ا ال#�ه�� t���ل�ج�ا إلى Z[�� ال�E الC�ادZغI ��عMى. للt�� ال
ى القائ�ة  نB�uة اس�,�ام إلى وB�ع� الEه�Mة، �ال��اة خاص ن��ذج عل
ال�ع�في االش�غال دراسة م#ال في أساس�ة ك�عامة ال�عل�مات معال#ة

n�ان ل�  ).Pellissier، 1995 ؛Barrs، 1986( اإلن
ى ن�Mقل ال��ض�ح، هEا �ع�  وش�و� @�وف ع! ال��یr إل

IغZاد�Cجي ال�قل في تغ���ال��لt�� الC�ادZغI @ه�ر ع�امل وع! ال
 .وم�اصفاته ومق�ماته ال�ع�في

  
 إرتباط كامل النص:

d.com/index.php?id_product=78&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfoun  
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=8042  

  

 ارونه عمر -  العربي؟ العالم فـي النفس علم توطين بدأ متى
  الخليفة  
 

 المجلد -  ةالنفسي ومللعل  ةالعربي ةالمجل

 17 العدد -الرابع 

 م! ال��}�! لع�ل�ة ك��خل" ال��اث" م4]لح أس�,�م س�ف
 وفي. الع�Fي العالI في الMفY لعلI ض�! م! ال��}�! أو ال�اخل
Xق� علI على: أوال لل�اللة ص�رت�! في ال�4]لح  اس�,�م نف�ه ال
YفMي ال��اث في الF�وثان�ا اإلسالمي، الع :Iعل YفMال��اث في ال 

 ال�اد� للق�ن  األول أح�ل تارB,�ة، ناح�ة وم!. الفل&ل�ر�  أو ال[عCي
 الع[�B! الق�ن  في ل�أث��ه األخ�� أح�ل ب��Mا ت��ی�ا  ال��الد� ع[�

 في الMفY علI جEور �أن الق�ل t�Z! وع��ما). 2001 ال,ل�فة،(
Iي العالF�الع �Pنة �فة�ال�ع ت�تw�,ال� n�في وال#�اعات األف�اد ل 

 واألسا}�� والM_�، واألدب ال�ی! و��k الق��Zة، الع��Fة الفل�فات
 م�اد على ال�4ادر هEه وت���n . الفل&ل�ر و��k ال[ع�Cة وال��ارسات

. االج��اعي وتفاعله وش,��4ه الع�Fي اإلن�ان �]�Cعة ت�ت�P هامة
 واإل�Zاءات وال�أمالت �الC�اهة n أخ�  ناح�ة م! ال�ع�فة هEه ت�ت�P ك�ا

 مMها ال��قt�Z l! عل��ة مع�فة �أنها الق�ل 4Zعk ر�Fا ول&!
 . الMفY لعلI ال��یr �ال�عMى

 س�اقه خالل م! الع�Fي ال�#��ع ی�رس أن k#Z الMفY علI وفي
 ل�ا ونق�ه وه�vه ث�_�له و����ة وال�وحي والy�Cي وال_قافي ال�ارB,ي

��رد ه�� الق�ن  في م_ال، وال��ل��!، الع�ب العل�اء ق�ن قCل وم!.  م
�ها ال��نان�ة العل�م ، ال��الد� ع[� ال�اد�Cع��ها واس��vوم! وه 

Iاء ت#اوزوها ثMCات بB�uفي صارمة ن Iعل YفMة  م_ال، ، الB�uن 
�ل�ج�ا ونB�uة س�Mا، اب! عM� ال��ي االدراكtاع اإلدراك س��وال, 
 ��4Pال �Mاب! ع I_اله� )�u2001 ال,ل�فة، ،1995 }ه، أن .(
�سعMاFاؤل و� الB�uMات هEه الع�ب الMفY عل�اء وأد ك�� ال�
�ل�جي ال��اث في ال4ارمةt��  اإلسالمي الع�Fي ال

 )23 (Aه �عEة هBع األدو#]Z ل��kC وFعvها االن��ارBة ال��� 
 .  الv�Cاء ال&�Fات غ�Pة

 ،"  ب��نY الMف��ة العل�م تع�kB م�اوالت: "  ال#�اZة أن�ر) 24(
 . 1994 ، لMCان -  }�ابلY ، ع�Fي نفY علI إلى م�خل م(ت��

)25 (Xه كانEه n�ص�ات اح�"  ع�Fي نفY علI ن��"  م(ت�� ت
، Yان - }�ابلMC1992 ، ل  

 .  الغ�ض لهEا دراس�ة م�Mاً  ال#امعات هEه �عA تع]ي) 26(

�ث تلN حvارBة عC� ع��Fة نف��ة ب�#ارب ال�ق4�د) 27(�Pال 
 ب�! ال�[���ة والع�امل االت#اهات وتأك�� ت�س�خ إلى ه�فت ال�ي

�]Pمع كآدم��! ال �uMاس�ة ال� لل�#��عات ال���wة ال�ف�وقات إلى ��
 وع! ال�vارBة ال,4�ص�ات ع! الMاج�ة الف�وقات هEه ، ال�vارBة
   .ال�#��عات هEه م! ل&ل ال#��gة ال[,�4ة

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=3032  

 

 الغالي  -المعرفي   البراديغم ظل فـي النفس علم وآفـاق واقع
  أحرشــاو
 

 المجلد -  ةالنفسي ومللعل  ةالعربي ةالمجل

 46 العدد -العاشر

 الC�ادZغI ب�غ��� ال��علقة األساس�ة ال�قائع م#�ل إلى ال�]�ق  قCل   
�ل�جي ال�#ال في العل�يt�� الC�ادZغI @ه�ر وش�و� وuF�وف ال

 :ال�ال���! الف&�ت�! على ن(�� أن بMا Z#�ر وم�اصفاته، و�Fق�ماته ال�ع�في

�ل�ج�ا ان]الق أن ال�اقع* t�� م! ال,����Mات أواخ� في ال�ع���ة ال
. الMفY علI م#ال في وع��قة جEرBة ت��الت واك�Cه ق� الع[�B! الق�ن 

�اه�uال�ي فال Xرج كان�Mض�! ت rاحPرة ال��vال�� Xهي أض� 
�ل�ج�ا الMا�A القلk ت[tل كانX ال�ي وتلN األساس�ة،t�� ال��ی_ة لل
X�Pات االت#اهات هي ف&_��ة. وم�#اوزة مه�[ة أصB�uMقة وال� ال��م

. ج�ی�ة Bاتونu�  الت#اهات ال�tان ل���ك وان��رت ت�اجعX ال�ي
�رات هي و�_��ة]Mال�ي وال�#الت ال� Xأو أه�ل Xقف� م�لها ل��ل ت

 االس�ع�ال ح�ی_ة ومفا��I �ألفا» تعج ج�ی�ة عل��ة ومMاب� م(لفات
�ل�ج�ا أن ل&�ن  �اهvا ال_�! كان لق� �اخ�4ار. وال��اولt�� ال
 في فعلي ت��ل في أساسا ت�_لX ح����ة عل��ة ث�رة ع�فX ال��ی_ة
 الC�ادZغI إلى ال�ل��ي الC�ادZغI م! ان�قل ال�E العل�ي هاب�ادZغ�

 ).Le grand، 1990( ال�ع�في

 نق4� فLe cognitivisme !�M ال�ع�فان�ة ع! ن���ث ح��Mا* 
ى �ال�رجة  في الEه! م! ی�,E ال�E العل�ي الC�ادZغI م! ن�عا األول

 Bاتوال�E�  وال�قاص� وال��_الت األف&ار ذلN في ��ا ال�اسع، معMاه
   ال��ض�ع وال4�ر،
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 الع�Fي، العالI في الMفY علI ت�}�!" ،)1998 وج�ل�!، أح��" (
- ال_قاف� األ�عاد �عA ح�ل ومالحuات" ،) أ1999 ال,ل�فة،(

 في). ب 1999 ال,ل�فة،( الع�Fي العالI في الMفY لعلI اج��ا^�ة
 مMا@�� م! الMفY علI لقvاZا الع�ب الMفY عل�اء نu� لق� تق�ی��،
 وت,�لف. �اءالعل ه(الء اه��امات أو ت�جهات ح�k م�ع�دة وزواZا
 وفي وضعفها، ق�تها وفي وس]���ها، ع�قها في ال�راسات هEه

 اخ�الف ومع ت#��yBwها، وفي كل��ها وفي وهام[��ها، م���Bwها
 أو م[tل أو معvلة أو أزمة ع! اتفاقا هMاك ل&! والwواZا، ال�Mا@��

 إضافة ال�الي الr�P و�Bاول. الع�Fي العالI في الMفY علI مأزق 
Aا �عZاvمه ل�ا ف�ها ال�ف�4ل أو ،الق�العل�اء ه(الء ق. 

�Pة ال��gPة م! ن�عان هMاك تق�ی��، فيMال� Iلعل YفMرد ال��� م! ال�
Iي العالF�الغ Iي، للعالF�ة: "وه�ا الع�gPال�  n�C&ة"و 3ال�gPال�  n�ال4غ ."
 ل�فا��I الغ�Fي األس� م! اإلنف&اك م! الق�رة ع�م األولى وتعMي

 علI �أن ال_ان�ة تعMي ب��Mا أم���ي،- ال��رو الMفY علI ومMاهج ونB�uات
YفMال Iع ل[��Z رة�الق]اع في األقل�ة م! اإلنف&اك على الق rی�ال� 

 ��vفي وال� Iي، العالF�الع Yا ول�Eله Iعة عالقة العل� م! ك�C�ة ��#�
 م! واح�ا إن. والC�و�  وال�Bفي ال�قل��� الق]اع في وال#�اعات األف�اد
�ذج تا�ع علI أنه الع�Fي العالI في الMفY علI مآزق �Mي، للF�وال  الغ 

��]�عZ ه، اإلنف&اكMأ م� م! ك�C�ة م#��عة شع�ر ع�م ذلN م! واألس
. للغ�ب  الMفY علI ومMاهج ونB�uات مفا��I ب��gPة الع�ب الMفY عل�اء

 م! مMاق[�ه t�Z! ال�راسة هEه في نق�مه ال�E" ال&n�C  ال��gPة" مفه�م إن
 العالI في ن��ه ح��ة أمام عائقا ت[tل الMفY لعلv IاZاق ع�ة خالل
��Mة، ت�ت�P جادة م�اولة وأ�. الع�FيPراع، أو بwأو اس� ،!�{� علI ت
YفMفي ال Iي، العالF�الع �Pاق[ة ت�تM�� هEا هZاvالق  n�C&ا. الMسع�Fو 

p�,تل Aه �عEا هZاvی�: "في الق�ة"و ،"واإلس��اد ال�4�gPال� 
�ة  ،"وال�خ� ال4لk: الMفY علI"و ،"واألس�اذZة ال�ل�Eة: �تقةالC"و" واإلب�̂ا

 نMاقz وس�ف". وال���Mة واالق�4اد الr�P" وعالقة ،"وال�جعة ال�عاص�ة"و
 وأدب العام، األدب على ال�Mاق[ة هEه في ونع��� ح�ة، على ق�vة كل
Iعل ،YفMات وعلى الuمالح rاحPال.   

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=4636  

  

    الخليفة هارون عمر -العرب   النفس علماء عند الطفـل نفس علم
 

 المجلد -  ةالنفسي ومللعل  ةالعربيـ ةالمجل

  7 العدد -الثاني 

p,راسة مل�ال  :pي ال��اث ءعل�ا أن إلى ن,لF�ا اإلسالمي الع� ق�م
 م! ذلN وv�Bح. ال]فل نفY علI ومعالI مالمح بل�رة في ك�C�ة م�اه�ة
 ال�عار�B ق�مX وال�ي ال]ف�لة ع! ال��,44ة العل��ة ال�(لفات

 .ال�]�وحة للقvاZا وال�عال#ات وال�[,�4ات وال�ف���ات وال��M4فات

 t�Z! و��� الع�ب؟ أح�اه م��ا كان وت�اث نB�uات واس���اد  ح�ة 
 ونف&tه ن#�عه أن t�Z! و��� نف�ه؟ اإلسالمي الع�Fي ال��اث ت#اوز

   أعلى؟ إلى �ه ون�تقي ونه�vه

 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/Archives/OP/TopicJ17Khaleefa2.pdf 
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=4749 

 

  الخليفة   هارون عمر -العربي   العالم في النفس علم قضايا بعض
 

INTERDISCIPLINAR PSYCHOLOGY 

 67 العدد 17 المجلد -

r�Pه تEراسة ه�ال Aا �عZاvق Iعل YفMفي ال Iي، العالF�الع �وق 
Xاك �أن اف��ضMع�! ه� ال��gPة" ه�ا الMفY، لعلI ال��gPة م! ن

 n�C&ة" و" ال�gPال�  n�ال4غ"، Iی�: "خالل م! نق[ه�ا وت�ال�4 
�ة ال��gPة"و" واإلس��اد �تقة"و ،"واإلب�̂اCة": الEة ال�ل�Zواألس�اذ"، Iوعل 

YفMال :kوا ال4ل،� ال�راسة ناق[X ك�ا". وال�جعة وال�عاص�ة ل�خ
�اهI لI و�ذا. وال���Mة واالق�4اد الr�P ب�! ال���اخلة العالقةZ Iعل 
YفMر في ال� العالI في ال&n�C  القvاZا دراسة وفي االق�4اد� ال�]
 أه��ة هMاك �أن ال�راسة وخلX4. ت#اهله ی�I ما غالPا الع�Fي

 ول�راسة ال��ج�دة، ال�راسات �سعةوت ل�ع��l الحقة كn�C  ل�راسات
�ل�ج�ة كال��غ��ات أخ�n، قvاZاt�� العل�ي ال�أس�Y في ال�(ث�ة ال

Iلعل ،YفMا الZاvوق r�Pجي ال��لt�� في الM[� وقvاZا ال��لي، ال
�ل�جي ال�#�ع وقvاZا العال��ة، ال�ورBاتt�� علI ت#Eی� وقvاZا ، ال

YفMي ال��اث في الF�ق  اإلسالمي، الع� أو"  تy�Cة" قvاZا ذلN كل وف
 .الع�Fي العالI في الMفY علI" ت�}�!" أو" اس�wراع" أو ���Mه؟"

 ال�فـــ� لعلـــ� ال��ـــ�  الق�ـایــا

 في ال&n�C  الMفY علI قvاZا ناق[X ال�ي األ��اث م! م#��عة هMاك
Iي، العالF�الع !t�Z ح4�ها k� م[tل: "الwم�Mة األس��Pة ح

 في الMفY علI م[tالت"و) 1989" (�!ال��ل� الMفY اخ�4اص�ي
Iالعال rحالة: ال_ال !{� ت�ل�ل" ،)1993 ح]k، أب�( الع�Fي ال

 علI" ،)1993 مBwان،" ( ال�M4عة غ�� ال�ول في الMف��ة ال�ع�فة
YفMفي ال Iي العالF�اقع م!: الع�ى ال�اه! ال �ة إل " ال�@���ة ال�[�̂و

�ل�ج�ة ال�#�Fة واقع" ،)1993 ح#از� (t��" الع�Fي ال�}! في ال
�ل�ج�ا ن��" ،)1994 أحارشاو،(tة س��F�ي،" (ع� ،)1995 الMابل
 ال,ل�فة،" (غ��Fة غ�� ثقافة في أم�tBي-ال��رو الMفY علI مأزق "

 غ��Fة غ�� ثقافة في أم���ي - ال��رو الMفY علI إمB�Cال�ة ،) أ 1997
 الB�]Pة ال���Mة خ�مة في الMفY علI دور" ،) ب 1997 ال,ل�فة،" (
)� م#لY دول في الB�]Pة وال���Mة الMفY علI" ،)1998 حk[، أب

  الع��Fة ال�ول في الMفY علI" ،)1998 ح#از�،" (ال,ل�#ي ال�عاون 
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  صالح   حسين قـاسم -السالم   وثقـافة.. الهويات صراع
 

-   النفسية العلوم لشبكة اإللكترونية المجلة

 2011  ربيع و شتاء –30-29 العدد ملحق

 وال��ار لل�أمل أسyلة

 �ع�د ه�Bات أم واح�ة ه�Bة �دالف ��ZلN وهل اله�Bة؟ تعMي ماذا-
 وت�اخلها، الف�د ه�Bات تع�د حالة وفي لها؟ ی��Mي ال�ي ال#�اعات

�ن  ه�Bة ألZةtZ ور�ال �Cفي األك �ی�افه ت��ه؟ اه�� وسل

 واالج��ا^�ة؟ الق�م�ة؟ ال�}�Mة؟ ال[,�4ة؟:اله�Bة تعMي ماذا-
 ص�اع وج�د حالة في وال#�اعات الف�د ��ل�ك ت��It ال�ي اله�Bة وما
�نات ب�!tاالج��ا^�ة؟ ال� 

 أن t�Z! ،هل)2003(الع�اق في وFع�ه ال�غ��� قCل ح�ث ما كل �ع�
 مMهI واح� كل وPBقى واح�ة و}�Mة ه�Bة في ع�اقي مل��ن  ثالث�ن  ی��ح�
 وال&ل االج��ا^�ة، به�Bاتها مع�wة وال#�اعات ال[,�4ة، به��Bه مع�wا
z�gZ الم ثقافة أن أم وئام، في��Bة؟ اله�Bات تEوkB ت�]لk الyالف. 

 

 إرتباط كامل النص:

30QuassimHousinSalah.pdf-30/OPapnJsup29-www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ29

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=5682  

  

  رجب   إبراهيم  - قضية دراسة في اإلسالمي التأصيل منهجية تطبيق
 

 - النفسية للعلوم العربية المجلة

 صيف&  ربيع - 35-34 العدد ملحق  8 المجلد

2012  

" ل�Mه#�ة" م��دة" ت]�Cقات" أ� ع! ال��یr أن عل�Mا Z,فى ال
 م! �ع�Mه م�ض�ع أ� دراسة في االج��ا^�ة للعل�م اإلسالمي ال�أص�ل

 Zع�C� ال��حلة هEه في العل�م تلN إ}ار في تM�رج ال�ي ال��ض�عات
 إن�ا" ال�Mهج" �ه ی���w ما أخp أن ذلN ما، ح� إلى ألوانه سا�قا أم�ا

����ل ال�E األم�...  واالن�uام وال��ا�ع اقاالت� في ی��_لZ معه 
wق  القف�ى ال��احل م! م�حلة أ� ف  أو عل��ة مC�رات دون  یل�ها ما إل

 م! ال�[�وع ل�قّ�م ال&ل�ة ال4�رة م�اجعة ل&!...  كا��ة مM]��ة
 ال�غاضي م! ش�yا تC�ر واق�gة @�وفا أح�انا ت�ج� ق�" الع�ل�ة" الMاح�ة

 ح��ة ل��]لPات اس�#ا�ة ال�Mه#�ة الف&� ةح�� م�]لPات �عA ع!
 ق� م�قفا ال��م ن�اجه ف�M!.... الB�]Pة الMاح�ة م! �الف&� ال�[ار��!

 اإلسالمي ال�أص�ل م[�وع في ال�[ار��! م! ال&_��ون  ��ه أصPح
   �ع�؟ وماذا … ی��اءل�ن    االج��ا^�ة للعل�م

 
 إرتباط كامل النص:

35Ragab.pdf-35/OPapnJsup34-www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ34 

 �Cاه�ة وتع�� وأنvج أك�ل م! ، خاصة ، والCل�� ال#wار اب! م
 نفY علI مالمح ال��اث عل�اء ك�ا�ات أرسX لق�. ال�P_�ة ال��اه�ات

��Mوصف خالل م! ال �ی�وت� Iال�فا�� ��M4وال� lق��ل��احل ال ��Mال 
� ج�انk �عA ومعال#ة الwم�Mة الMاح�ة م!�Mال�,�لفة ال ��Mال���ي كال 

 ول&!.  الف��ة تلN في م�اح ه� ل�ا وفقا والعقلي واالج��اعي واالنفعالي
 ت��ی� في م�اه��هI وال��ل��! الع�ب للعل�اء الPاه�ة ال��اه�ات م!

.  عالجها و����ة أسPابها ومع�فة �األ}فال ال,اصة Mف��ةال االض]�ا�ات
Iرة العل�اء ه(الء واه�� الMف��ة وال�4ة ال��ب�� ���ض�ع خاصة �4

 األجMة ن�� ح�ل األولى ال�راسات كانX ، ال���ی� أردنا إذا.   لأل}فال
 ب��Mا ،) 1983( رو�ل! تارBخ ح�k ع[� ال_ام! الق�ن  في الغ�ب في
 مقالة" ه� اإلسالمي الع�Fي ال��اث في األجMة علI في م(لف أول كان
 ع! م�E�ات" ش�! ك�اب اع�Pار تI لق�.  ماس�Bه ب! ل��حMا" ال#�M! في

 الMفY علI تارBخ في الف�د ت]�ر ع! الهامة ال&�k م!" ال]فل ت]�ر
 نفY  الCل�� اب! عالج ب��Mا ،) 1988( فل�جل تأرBخ ح�k على الغ�Fي

 ك�اب اع�Pار تI الغ�ب وفي.  ال��الد� اسعال� الق�ن  في ال��ض�ع
 ال]ف�لة أم�اض و��اب" ل�Cارد" وال�ضع ح�ی_ا ال��ل�دی! األ}فال أم�اض

"wارتPة ال&�ا�ات أوائل م!" ل�F�ع! الغ k{ على األ}فال k� تأرBخ ح
 األ}فال أم�اض في رسالة" ال�از�  م(لف كان ب��Mا ،) 1988( تات�ن 

 الع�Fي ال��اث في األ}فال }k ع! �لم�t م(لف أول" بهI والعMاZة
� اس�C! الحª لق�. اإلسالميt�Fال ال4�ع اخ�فاء وB� وجع �[tل }

��� في ال�الحuة نفY ال#wار اب! ق�م ب��Mا ع[� ال�اسع الق�ن  في �
 أن نالحª تارB,�ة، ناح�ة وم!.  عام ألف �فارق   ال��الد� ال�اسع الق�ن 

Yتأس� Iعل Yوأح�ز ع[� ال�اسع الق�ن  يف كان الغ�ب في ال]فل نف 
 تارBخ ول&!.  ال�راسة هEه مق�مة في ذ��نا ك�ا الع[�B! الق�ن  في تق�مه
Iعل Yالغ�ب في ال]فل نف Yل� � ل�اذا وال�(ال.  الB�]Pة كل تارBخ ه

 م�اه�ة ت�#اهل أن الMفY علI ب�ارBخ ال��علقة الغ��Fة ال���Bwة ت�اول
 لق�  ؟ إن&ارها أو ت���Mها أو غفالهاإ  أو العلI تارBخ في األخ�n  ال�vارات

� نفY وعلI ال]فل نفY علI ومعالI مالمح أن  ال�راسة أ@ه�ت�Mال �ق 
X� ال��الدی�! والعاش� ال�اسع الق�ن  في اإلسالمي الع�Fي ال��اث في تأس
 تارBخ في مه��! تارB,�! ب�! الفاصلة ال��افة وهي ق�ون  ع[�ة �فارق 
Iعل Yال]فل نف :Iعل Yي ال��اث في لال]ف نفF�اإلسالمي الع Iوعل Yنف 

 اإلسالمي الع�Fي ال��اث ق�اءة في ال�قة ت��MBا إذا.  الغ�ب في ال]فل
�ن�ا لI ال]فل نفY علI رواد إن �أمان الق�ل ب�سعMاtZ "�ائ��" و" ب�ای� "

�ن "و" ب�اج�ه"و" هاف#ه��سX"و� اب! هI إن�ا" ك�ل�C�ج"و" هارل�ا"و" ار�
   .والPغ�اد� وال]C��  وال�از�  والق�}Cي ماس�Bه !واب والCل�� ال#wار

  
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=7679  
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

 رابط شـــراء الكتــــاب
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=182&contr

oller=product&id_lang=3  

 الفهـــرس والمقدمـــة  
-oks/eB26/eB26CHM2012http://www.arabpsynet.com/apneBo

Content.pdf  

 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppJournals&Books.pdf 
 

 جمال التركي   - اتــــــلخصم بحثيــــــــة ودراســـــات ... أعمـــــــال
 

 – 35 العدد ملحق - مجلة بصائر نفسانية

 2021خريف 
 

  العنـــف واالضطرابــات النفسانيـــة التاليــــة للصدمــــة
 عبــد العزيـز موسـى ثابــت

2018شتاء   56العدد  «:  نفسانيات  « المجلة  العربية    
http:/arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=8779 

 

  المقـاربة المعرفية البيولوجية الضطرابات الشدة التالية للصدمة
 سليمان جار هللا

12عدد   –مجلة شبكة العلـوم النفسيـة العربية    
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=4610  

  

االتجاهات الحديثة في منظور الطب النفسي لألبحاث حول  
  لطفي الشربيني -اضطراب الشدة عقب الصدمية

 الثقـافة النفسية المتخصصة
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=2367 

 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppPapers.pdf   
 

  "الثقـافــــــــــــــــة النفسيـــــــــــــة بين اليــــــــــــــــأس والتيئيـــــــــــــــــس...؟! "
 )العــــــــــــــراق  –أمريكـــــــــــــا  ( صــــــــــــــادق السامــرائــــــــــــــي  الدكتور

 – 35 دالعد ملحق - مجلة بصائر نفسانية

 2021خريف 

لقد عانينا في هذا     ...  
الميدان, وقرر أن يترجل م|ن قرر, 
وهذا خطأ حضاري, ألن قوة المجتمعات 
البشرية تتحقق بالتواصل والمواظبة 
وعدم اليأس, ويبدو أننا نتهاوى في 
وديان اليأس بسبب الدق المتواصل 
على نفوسنا حتى يضعف إصرارنا 

رأينا شعلة وكم   وتنطفيئ عزيمتنا.
متوقدة وإذا هي تخمد من كثرة ثاني 
أوكسيد الكربون الذي يتدفق من صدور 
اآلخرين حتى يحرمونها من أوكسجين 
التوهج والتنوير 

  .............."والنماء.

  العربي ناإلنسانأفضل   وفكرية نفسانية لياقةوما زلنا نكدح معا نحو   
  

 – 35 العدد ملحق - مجلة بصائر نفسانية

 2021يف خر

 

م(س�ة العل�م الMف��ة الع��Fة " في، 2021اك��F�  6ن,�فل ال��م 
��  بــ" ال��م"M�: الل�اقة الMف�ان�ة والف&�Bة لإلن�ان الع�Fي "، ال�ادس ال

م! خالل ع�ض االص�ارات ال,اصة �الل�اقة الMف�ان�ة ال4ادرة �[tPة 
��ر دمحم الMابل�  يالعل�م الMف��ة الع��Fة وأع�ال الC�و��

��  ال    M�، م�wامMا مع اح�اء �ادسZأتي االح�فال بهEا ال��م  ال
�ر دمحم اح�� الMابل�ي"، ال�ي سMق�م �الn��E ال�ادسة ل�ح�ل الC�و��

في حl ال�احل وفي حl مw#Mاته العل��ة، خاصة مMها "شهادات" ف�ها 
م#لة ال_قافة الMف��ة ال��,44ة"، وم[�وعه في م��w ال�راسات 

Z��#��عة اع�اله ال�P_�ة الMف�#�� �B�ة،  مع ال�ع�F�ة الع��ة والMف
  وم(لفاته ال��C�tة م! خالل ال���M�ات ال,اصة ال�ال�ة :

�ر دمحم اح�� الMابل�ي وم#لة ال_قافة  -�شهادات في حl الC�و��
 الMف��ة ال��,44ة 

 ال�M[ـــ�رةال��C�tة  قائ�ة ال�(لفـات -
 قائ�ة ال�Pـ�ث األكـاد��Zة -
 ال&ــاملة ل�#لة ال_قافة الMف��ة ال��,44ة األعــ�اد  -
�م ص�ر   -Cأل 
 

 إرتباط كامل النص:

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppTurky.pdf  
 

 جمال التركي   -إصدارات ومجالت رقمية
 – 35 العدد ملحق - جلة بصائر نفسانيةم

 2021خريف 

التاســـع و العشـــرون /  اإلصــــدار   - " سلسلة الكتاب العربي " نفســـــــــانـــــي
    2013  صيــــف  

بعالج إبطال التحسس   آفـاق جديدة: معالجة االضطرابات التالية للصدمة
  ــد عبــد الحميـــدد. وليــد خال -وإعادة المعالجة بحركات العين

 رابط شـــراء الكتــــاب
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=179&contr

oller=product&id_lang=3  

 ةوالمقدمـــ الفهـــرس
-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB29/eB29WA2013

Content.pdf  
  

و العشـــرون /   السادس اإلصــــدار   -" سلسلة الكتاب العربي " نفســـــــــانـــــي  
    2013  صيــــف  

 د. مصطفـــــى شكيــــــب - دليـــل الدعـــم النفســي فـي الكـــوارث
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  م النفسانيــــــــــة  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــو  -  38ملحق العـــدد  
 

 

Pاء إص�ارها على م�n اث�M! وع[�B! عاما دون  ...ت��لMا ̂أ
 Xا �انMا الع�ل عل�Eاسات هtات وال�فاص�ل وانع�ج�وn. ال�ال�
مع�Pة، وم�عاة لل�#اهل،  م! مM]لl ال��یr ال[��B " ال&�IB م! 

 ك�I إهان�ه".
 

وال Mt�Zه أن  ... ال�#لة العل��ة ل��X م[�وعا ت#ارBا ناج�ا،
�ن �EلN، وهي دون ج�ال م[�وع ال ی��خى ال�Bح، ل&Mه ��Zاج إلى tZ
ت��Bل. ولعل م! ال�ف�� ع�ض ت#�M�Fا في م#االت ال�4�ل على 
 rال، ح�P����ر مMال n�ت �هة ق�Cة ش�F�ع عBم[ار �ل علها تف�B�ال��

�ات ال���Bل ال�ي ت�فª للع�ل ��ام�ه....Mاد ق��  تف�� ت#�M�Fا �ان
 

 ال_قافة الMف��ة ال��,44ة : الع�د األخ�ـ� –دمحم اح�� الMابل�ي 
هي مMارة }MCف��ة وعل�Mف��ة أش�قX ن#�ة سا}عة في س�اء 
�ف، �انX ب�ای�ها أول ال��ع�Mات و �ان لقائي �االخ�4اص زم! ال&
األول بها في "ع�دها ال�Fع" على هامz مع�ض ت�نY ال�ولي 

الغ و انا ال��یr ع�دة م! ف�ن�ا، لل&�اب، �XM تلقف�ها �اه��ام �
 Nاالخ�4اص... م! ذل n���ال��لهف ل&ل ما ه� ع�Fي على م
ال�ارBخ،  ب�ات رحل�ي مع ال�#لة و رئ��ها، تا�ع�ها على م�n �امل 
�� اث�اء ���ات ص�ورها، أع��ف �فvلها ال&�C� علّي، س�اء على مMس

�n زاد� ال�ع�في واللغ�� الع�Fي في العل�م الMف��ة او ��على م
ا}العي على واقع االخ�4اص في الPالد الع��Fة، وIt�F وعالق�ي 
ال���wة  ب�ئ�Y ت��B�ها، �XM م�ر�ا العXM ال&�C� ال�E یلقاه ب�اZة �ل 
ف4ل الص�ارها في م�ع�ها،  و�XM على ا}الع  بPعA ال4ع�Fات 
و ال�ع�قات ال�ي تع��ضها/ اع��ض�ها،  و ما 4Zله م! نق� ق� 

انا ال��ض�عي الي ال�#�Bح ال[,4ي ال���P،  و ال�E ی�#اوز أح�
أع�ق� انه بلغ م�اه عM� دع�ته الى تأس�Y "ال��رسة الع��Fة للعل�م 
�ل�ج�ا الع��Fة t��الMف��ة" م! خالل اب�از ال,4ائp ال���wة لل
ان]القا م! ال��ارسات الMف��ة في الPالد الع��Fة، �ان ذلN زم! 

" ن�� علI نف�ي ع�Fي" و ثاني "  تأس��ه ل�(ت�� أول ت�X شعار
م�خل الى علI نف�ي ع�Fي" ب�عاZة " م��w ال�راسات الMف��ة و 
الMف��ة ال#��Zة "،  ولtZ I! ذلN ل��ه! م! عwمه و اص�اره، ف��اه 
 �Eأه��ة م[�وعه ال� lان ع���Zا �اM4ؤوب م���اصل ع�له ال�ی

ال�لI والC4� ی(سY له، م��ل�ا ��ا انعI هللا �ه عل�ه م! ق�رة على 
  وال�4اب�ة و اإلص]Pار...

 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf   
 

�عات , وال�عي الMف�ي ال_قافة الMف��ة ع4M� مهI في بMاء ال�#� 
اإلج��اعي له دور فّعال في فهI ال�ل�ك الP[�� ووضع ال,]� 
والC�امج واإلج�اءات الالزمة إل}الق أق4ى ما في اإلن�ان م! 
}اقات إZ#اب�ة وتهEیk }اقاته ال�ل�Cة وتB�4فها وفقا لل�4ل�ة 

  العامة.
وق� عان�Mا في م#��عاتMا م! األم�ة الMف��ة ألسPاب مق4�دة 

مع�وفة , ففي م�ارسMا ع[Mا أع�اما وعق�دا في هEا ال#هل ال�E و 
�ات م�B�ة وضارة �ال�#��ع. وأذ�� في ال��حلة  ت�تXC عل�ه ت�̂ا
 kرس �ت#اوز العاش�ة م! الع�� وق Eا تل��Mائ�ة , �ان مع�األولى اإلب�
في ال4ف األول اإلب��ائي أرFعة م�ات , وال أح� في ال��رسة ق� أدرك 

م! ت,لف عقلي ���� وع�م الق�رة على ال�علI , و�ن�ا �ان  �أنه Zعاني
  ال�علI ی�عامل معه و�أنه م_ل غ��ه ف��لقى مMه العق�Fة �ل ی�م.

أت�E� هEا ال�_ل ال�ي ال�E رافقMي في ال��حلة اإلب��ائ�ة وغ��ه 
م! األم_لة ال�ي �ان ض���ها ال�الم�E ذو� الق4�ر الEهMي والع�ق 

�ع, وأقارنها ��Mي ال���ا أراه في العالI ال��ق�م , ح�r لل��ش� الMف
ى ال_قافة  وال_قافة الMف��ة دور ��C� في ال��رسة , وI�B ال����w عل
الMف��ة وال�عي الMف�ي �4�رة م��اصلة , وتق��I ال�االت ب�قة وت�ضع 

  الC�امج ال&ف�لة �إس��عاب حاجاتها وال�عامل معها.
ومEM }ف�ل�ه له األه��ة وذلZ NعMي أن الMCاء الMف�ي لإلن�ان 

  الPالغة في صMاعة ال�#��ع الق�� وال��رك أو العارف.
و�Fا أن اله�ف في بل�انMا ر�Fا ه� إضعاف ال�#��ع ودفعه إلى حالة 
�عة ومه�لة , Mن م�اَص�ة أو م��اإلض]�اب , فأن ال_قافة الMف��ة ت&

�ل�ك وuMBُ� إل�ها �ع�! اإلزدراء. وهEا ال��قف ال�لCي یM]لl م! ال
ال��اسي القائI في ال�#��ع. فال�_��� واإلرشاد الMف�ي وغ��ها م! 

الMف��ة واإلج��ا^�ة ال ت�uى إال �قل�ل م! اإله��ام الM[ا}ات 
�مي وت�I �#ه�د ف�دZة في أك_� األح�ان , وال ت�ج� م[ارBع tال�

�Bة في هEا ال��vار. وخ]� م��قCل�ة�Mة تBورؤ 
 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf   
 

 تتعطـل الكفـاف علـى علميـة الخذالن . . .  مشاريـع زمن

(تونس)  رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية –التركي   د. جمال
 – 35 العدد ملحق - مجلة بصائر نفسانية

 2021خريف 

بهEا الع�د ت&�ل  (ال_قافة الMف��ة ال��,44ة)عامها ال_اني 
والع[�B!،  م�,ل�ة ع! }��حات ثXC ال ج�واها �ع� هEه ال�#�Fة ال�ي 
عاX]Z �ل مuاه� اإله�ال، و�ل تMاقvات ال�اقع�! اللMCاني 

عC� یMاب�ع الغkv ال[عCي، �غA  والع�Fي، وأزماتها ال�ي تف#�ت
  الuM� ع! تقM�Mها في ال��ارات ال��4ة، أم ال...
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  ــــوم النفسانيــــــــــة  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــ -  38ملحق العـــدد  
 

 

جال في خا}�� م! ت�اعي لل4�رة ال��س�مة ل�ا ج�n في خار}ة 
ال�ارBخ الق�kB لل�اقع ال_قافي وال�vار� على صع�� مM]قة ال[�ق 
األوس� م! ت&امل األدوار الPارزة في تلN ال��حلة م! أواخ� الق�ن ال�اسع 

Mرواد ال �على ی !F�]ة ال�عاص�ة م! ع[� وم]لع الق�ن الع�F�ة العvه
أبMاء ال[ام وم4�، تأك�� على أن واقع ال��م ت�اصل لل#ه�د وت�سع في 
حلقات الBwادة، لل�قي �العل�م وم� آفاقها الى ش�ى أصقاع عال�Mا الع�Fي 

 على ی� احفاد أولNy ال�واد األوائل أvZا".
وأع�د الى مقالة زم�لMا د. نابل�ي �ع� ان أمعXM ف�ها ت���4ا" 
وت���قا"، ألتMاولها في تعق�Cي هEا وFأقل ق�ر م! اال}الة واالن[ائ�ة 
مع وق�في أمام �عA ما جاء ف�ها اما الثارة ال�Bw� م! ال��اؤالت أو 

 الضافة �عA ال�ق��حات وتأك�� �عA ما تI ای�اده.
 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf   

 
 أعرفه كما النابلسي احمد دمحم الدكتور

المصري العلمي المجمع عضو - طه القـادر عبد فرج البروفسور
 – 35 العدد ملحق - مجلة بصائر نفسانية

 2021خريف 

ال]k الMف�ي �ال#امعة اللMCان�ة وجامعة ب��وت اس�اذ علI الMفY و 
ن�ف�C� عام  15الع��Fة. ول� دمحم اح�� الMابل�ي في }�ابلY بلMCان في 

1954 .Yارس }�ابل�في م ��. وتلقى تعل��ه االب��ائي وال�&��لي وال_ان
وق� حفª �عA اجwاء الق�آن ال&�IB م! حلقات ال#امع ال&�C� في 

، ساف� الى 1973شهادة ال�عل�I ال_ان�� عام }�ابلY. وFع� ح4�له على 
ل�C�أ دراس�ه ال#ام�gة �tل�ة ال]k ف�ها،  1974م�یMة ب�ردو �ف�ن�ا عام 

ول�C�أ ف�ها اvZا ال��ل�ل الMف�ي ال�عل��ي. ثI ت��ها الى م�یMة ��ای�فا 
ب�ومان�ا �ع� انق]اع ق�4� ع! ال�راسة اثMاء ال��ب اللMCان�ة. وقي عام 

�ان نال د�� 1984Mا}�وح�ه �ع Xفا، �ان��راة ال]k م! جامعة ��ای »
}�ق غ�� دم�Bة  - اث� صادات ب��ا في عالج ارتفاع الvغ� االنفعالي 

 p�,]لل� « p4,تا�ع دراس�ه لل� Iها درجة م��از. ثMنال ع rح�
�X �ال�#�، Zدا��ال]k الMف�ي في معه� االخ�4اصات العل�ا في ب

�ان 1988ح�r نال شهادة ال�,p4 عام Mرسال�ه �ع Xرهاب «، و�ان
�س�مات�ة  - ) ال�قاوم للعالج Agoraphobioال�اح (tة ت�ل�ل�ة س��uن «

ونال عMها درجة م��از. وتا�ع في الف��ة ذاتها ال��رkB على العالج 
ال��ل�لي. ونال شهادة ال��ص�� ��عالج نف�ي م! ال#امعة نف�ها عام 

عام ال�ي نالها ب�ق�ی� م[�ف  اvZا. اما ا}�وح�ه ل����راة الفل�فة 1988
�س�مات�ة  1992t���ل�ج�ة وال��tات�Bة والt��ف&انX ع! اآلثار ال

 ح�r �انX ال��ب اللMCانة ن��ذج دراس�ه. - لألوضاع ال4�م�ة 

 الرضي يجابه النفساني 

اللبنانية (لبنان) الجامعة في استاذ/  زيعور علي البروفسور
 – 35 العدد ملحق - مجلة بصائر نفسانية

 2021خريف 

تعج ال�#��عات الع��Fة ال��م ��vاZا ال4�مات وال��وب. 
وخاصة ض�اZا الع�وان االس�ائ�لي واالس�n ال�عEب�! في س#�نه وفي 
مع�قالته ال���ا��ة مع العMف الMاز� ���ارسات ش�ی�ة العB�4Mة. 
 Iافقه�وه(الء ال�4�وم�ن 4Zاب�ن �vعف فعال��هI وMBعYt س�ء ت

عائالتهI وم#��عهI. هMا ت�خل عل�م الMفY ،في وت�ت�هI على 
م�رس�ها الع��Fة، مع��ك الvMال. ف�ضع ال��ود ل�عاناة ال�4�وم�! 

 وم��]هI �فاح داعI ل�#ابهة ال�ضي.
ال����ر دمحم اح�� الMابل�ي ،االم�! العام لالت�اد الع�Fي للعل�م 

�وان" الMف��ة، ی��It في م�ض�ع "العالج الMف�ي لالس�n وض�اZا الع
�ان ��ا�ه ال4ادر ع! م��w ال�راسات الMف��ة �Mع �). ثI 2001 1(وه

ان ال�(لف w��Z ذلN ال��ض�ع  داخل ن]اق عل�م الMفY ،عM� الع�ب، 
 تلN ال�ي اس�vافX مEM ال_�ان��Mات ف�عا" ج�ی�ا" ه� "علI نفY ال4�مة".

وهEtا فان م��ان رعاZة االس�n وض�اZا الع�وان ه� م��ان ت&افح 
�ه ال�4ة الMف��ة ،او العالج الMف�ي لل4�مة وما �ع� ال4�مة في �

ى ال��It بEاته  ��ع�� ال�4�وم ق�رته علZ ال[,�4ة، م! اجل ان
 وس�]�ته على م[tالته وأفعاله وانفعاالته.

 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf   

 

 العربي بالهم المسكون النابلسي

اليمن – عدن جامعة/  قـاسم معن البروفسور
 – 35 العدد ملحق - مجلة بصائر نفسانية

 2021خريف 

 

�نة �الهI الع�Fي في تعwBw مtانة االخt��4اص كعادته ال����wة وال�
في حقل العل�م الMف��ة، جاءت مقالة د. دمحم اح�� الMابل�ي، ال��س�مة بـ 
�رة في م#ل�Mا الغ�اء " ]Mم�غ�� " وال� Iة في عال�F�ال[,�4ة الع "

 �، ���اولة ل�الم�ة معاناة ال�اقع ( الف�د  97دراسات نف��ة " ع�د ی�ل�
ب�!  ج�اعة) واثارة ال#�ل وخلl أج�اء وف�ص ج�ی�ة بل��اصل –

ال�[�غل�! في العل�م الMف��ة في عال�Mا الع�Fي. و�انX مق�مة األس�اذ 
ال����ر ف�ج عC� القادر صه أولى االس�#ا�ات ال��فwة على تعwBw روح 
ال��ار، م! خالل ال�[#�ع على اتاحة الف�صة لM[� ال��ض�عات ال�ي 

 س�غ]ي م�احة ال��ار ال�ق��ح.
  لة آنفة ال�E�، شع�ت �أن ما وقCل أن أدخل في تعق�Cي على ال�قا
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 واالنثربولوجيا السيكولوجيا بين العربية الشخصية

عالجي استشاري  -الحجار حمدي دمحم البروفسور
 – 35 العدد ملحق - مجلة بصائر نفسانية

 2021خريف 

 Iة في عال�F�ال�#ار على ورقة ال[,�4ة الع ��رد أ.د. دمحم ح�
ال�ي ن[�تها م#لة " دراسات نف��ة " عي ع�دها ال4ادر في  –م�غ�� 
 ��ر دمحم اح�� الMابل�ي. وال�ي ألقاها في م(ت�� �ل�ة لل�� 1997ی�ل��

 1997ال���Fة �#امعة دم[l العام 
ی����ر ال��یr في هEه ال�رقة للMایل�ي ح�ل مق�لة ص�اع 
ال�vارات وأسل�ب تعاملMا مع ن�� ف&�� t]Zل راهMا" أساس�ا" Z#عل 
م! ت�قع ص�ام ال�vارات اح��اال" م��قCل�ا" م�,�ال". ان أول ما 

(�� عل�ه ال����ر الMابل�ي ه� خ4�ص�ة أسل�MFا في هEا ال�عامل، ی
فق� اس�أث�ت ال�ول ال��ق�مة ی�4�ی� مMاهج وم�اض�ع العل�م االن�ان�ة 
ى الCل�ان األقل ت]�را". ولعلMا �أمY ال�اجة ال��م الى م�اعاة  ال
ى ال�Mاهج  خ4�ص��Mا ال�vارBة وما تف�ضه م! تع�Zالت عل

���� في وم�اض�ع العل�م االZ ام العال�يuMأن ال Nان�ة �افة. ذل�ن
 �اس�غالل ��اب الق]k ال_اني في سعي ل���Bل ال_قافة واالق�4اد ن�
الع�ل�ة، ال�ي ت�عى الى ف�ض ما تع�C�ه نuام�ا" ���ا" عال��ا" على 

 ح�اب ال_قافات واله�Bات ال�vارBة ال��ل�ة.
 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf 
 

 1999 ثقـافية عاصمة بيروت بمناسبة تكريمية كلمة

العالي والتعليم الثقـافة وزارة عام مدير -ماضي دمحم األستاذ
�اMة م�ور ع[� سPاسM�� ة��ت على ص�ور م#لة " ال_قافة الMف

 ال��,44ة"، رئ�Y ت��B�ها ال����ر دمحم أح�� الMابل�ي،
وذلN في قاعة ج�ال عC� الMاص� في جامعة ب��وت الع��Fة 

 23/11/1999ال�اعة ال_ان�ة �ع� الuه� ی�م ال_الثاء ال�اقع ��ه 
�B�ي، �ان مقاال" في ج�ة آخ� ما ق�أت لل����ر دمحم أح�� الMابل

، في زاوBة " قvاZا 1999ت[�B! ال_اني  20األن�ار ال4ادرة ب�ارBخ 
�ان " (م]العة في "     اللعk وال��_�ل")... لف�Mي ��ه Mثقا��ة " �ع
�#I وت�جهات م��w ال�راسات Mراسة ت�ه الEإن ه ... " :kل ال&ات�ق
الMف��ة (م�ن) ال�E �ان لي ش�ف ارسائه ورئاس�ه. هEه ال��جهات 

ى آن�Mة علI الMفY واخ�اجه، م! أب�اج عاج�ة وه��ة وم! ته�ف إل
 "... Yنف Iعال �أس�ار أكاد��Zة مM[4عة، خ4�صا" " أن ال�C�ع ه
إلى أن Zق�ل: "... إن ال]فل یPقى �امMا"  في نفY الPالغ، م���tا" 
�ه...(ألZ Iقل ف�وB� إن ال]فل ه� اب� ال�جل)...م! هMا ا�Pال  �ال ̂و

م#الت األ}فال، ح�ى ��k ال���ر على غالف  الPالغ�! على ق�اءة
 سMة". 70غلى س!  7إح�n هEه ال�#الت : م#لة لل#��ع م! 

خالل هEه ال��ة تا�ع ع�ة دورات ت�ر�CBة وورش ع�ل، مMها دورة  
�ر ب�ار ��س�مات�N، ح�r تع�ف على الC�و��t��في معه� �ارYB لل

�ان " ال�لI وال��ضMله ��ا�ا ن[� �ع Iي"  مارتي، وت�ج�الMف�ي والMف
�ي بPارYB، وت�جI ل��ی�ه M#ال k[ال �في معه n�ا دورة اخvZها اMوم
��ة " ��ا M#ان " ^�ادة االض]�ا�ات ال�Mغ ��ا�ا ن[� �ع�Cجاك وان
�س�مات�N اله�����Bا "ح�r ق�م له tفي الف��ة ذاتها ��اب " س� Iت�ج

ى الف�ن��ة ون[�ه في ال�#لة  �ف4ل اضافي }لk مMه مارت! ت�ج��ه ال
��ة لل�#ل�ل الMف��ي عام BارP1991ال. 

 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf 
 

                                السيكولوجي النابلسي فكر في رحلة

اإلسكندرية جامعة/ العيسوي الرحمن عبد البروفسور
 – 35 العدد ملحق - مجلة بصائر نفسانية

 2021خريف 

�ن  ان t�Z! ال ال�vارة، ب��k لل�اق انفاسها تلهr ام�Mا انtZ د� جه
 ابــ�اجهI فــي عل�اؤهــا Z#لــY ان او العل�ــي ال�ــ�ف مــ! ضــ�Fا عل�ائهــا
 و�_�ـ�ون  Zفعلـه، ما وهEا. ال�#��ع في ال��اة مع��ك ع! �ا�ع� العاج�ة
ى غ�ــ�ر وع�Fــي مــ�قl وFاحــr ك�Cــ� عــالI غ�ــ�ه،  وو}��Mــه ع�و�Fــه علــ
ى  عـــام مـــ�ی� الMابل�ـــي اح�ـــ� دمحم الـــ����ر هـــ� العل�ـــي ت,44ـــه وعلـــ
w��راسات م�ة ال�� جهـ�ده tZ�س وه� قل�ل غ�� وقX ف�EM, بلMCان الMف

 وال��t[ـفات وال�M#ـwات والB�uMـات �ـاتوال�ع] ال�قـائl وضع اجل م!
 م�ضـع وضـعها وال���Fـة، الMف�ـي وال]ـk الـMفY علـI م#ال في العل��ة
 م��]ـه مـ! كله الع�Fي عال�Mا على والMفع الفائ�ة ل�عI وال�]l�C، الMفاذ
 .خل�#ه الى

 وج�عها وFل�رها ال���ة ال�سالة لهEه جه�ده الMابل�ي ال����ر ك�س
�انه ��Zل ب��وت، في ل]ل�عةا دار ع! ص�ر ك�اب فيMع Iاس 

ى ال�ع�ة  ن��( ال��ع��Mات م]لع أ}لقها ال�ي ع��Fة نف��ة م�رسة ال
�ل�ج�اtة س��F�ا اع#ابي �الغ وم!). عEه، ال&�اب بهPان اث�ت وصاح 

 ب�! t�Z! ما وم�ل��ا ودع�اه  وف��اه  ل�ادته شارحا ت�ل�ال له اق�م
�ر[� تMاد�، ال�ي ال�ع�ة تلN... ... ال�ائ� العل�ي الع�ل هEا في ال

�ه ون[�ه الMفY علI ب�]l�C اوال،Bر�ات كل في وت� ال�عل���ة ال�(س
�ث واج�اء�Pان�ة ال�ا في ال��Eال�#ال ه  �� عال�Mا ام��اد على ال��

 الع�Fي، االن�ان ت��Mة في الMف��ة ال�Pادµ م! لالس�فادة الع�Fي،
 ت&�فه وت�ق�l �ة،والعقل الMف��ة �ال�4ة وت��عه ت&�MBه واعادة

 �االم�اض االصا�ة م! وح�ای�ه وت]�ره، وتق�مه ورفاه�ه وسعادته
  .ال�Fائي ال�� الى االZام هEه في ان[ارها یwداد وال�ي والعقل�ة، الMف��ة

 إرتباط كامل النص:

w.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdfww    
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  النفسانيــــــــــة  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم   -  38ملحق العـــدد  
 

 

ال�#��CBة ل�قائع ال��اة الMف��ة وق�ان�Mها، بل هي ال�قام األول 
ل�راسة امtان�ات الMفY، اب�غاء مع�فة ما��ة االن�ان ؟ وماذا ن��]�ع 

 أن ن&�ن وماذا ن��]�ع ان نفعل ؟
م! هEا ال�M]لZ l]ل عل�Mا ال����ر دمحم اح�� الMابل�ي م! خالل 

لفاته ودراساته واص�اره م#لة " ال_قافة الMف��ة" ، م#��عة م! م( 
ض�! ا}ار عل�ي عC� اخ�4اصي ، ولق� ذ��ني أسل�Fه هEا 
 Iرة. و�Eال Iه في علPو�� ��Pال� !��Z سف��أسل�ب األب العام ی
 ���ة م! ال�(لف�! والPاح_�! النهI ج �̂Mه الEن�! ��اجة الى ه

ال علI الMفY، فال&_�� ال��اصل ب�! ال#هل وال�ع�فة. وخاصة، في م#
�ن ال]k والعالج الMف�ي vا ال�اض� ی�فMاس في م#��عMم! ال
رفvا" دفا^�ا" یه�ف الى االح�فا» به��BهI الEات�ة وحقهI �ال�عاZ[ة 
الEات�ة. لEلN أراد ال����ر الMابل�ي أن ی(�� على معارضة معاداة 
 ال]k الMف�ي. وش�ح لMا وجهة نu�ه ح�ل ض�ورة ��ام ال��رسة

الع��Fة لل]k الMف�ي ولعلI الMفY. وهEه ال�ع�ة أع�C�ها دع�ة هامة 
وحvارBة في م#��ع م,�لف، وهي تPع� االن�ان �ل الPع� ع! 
مuاه� ال���د الM�ج�ي وت��ل دون هEه ال,اص�ة لالن�ان الع�Fي 

 ودون حالة االس��الم واالرت,اء الEهMي.
 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf 
 

 "العربية السياسة سيكولوجية" النابلسي لكتاب تقديم كلمة

هللا فضل حسين دمحم السيد العظمى هللا آية
 

 – 35 العدد ملحق - مجلة بصائر نفسانية

 2021خريف 
 

�I هللا، وال��� � وسالم على ^Pاده الEی! اص]فى، وFع�...� 
ت�ّ_ل ال�ع�فة سالحا" ض�ورBا" ت��اجه األمة في م�اجهة م,�لف 
ال���Zات وال4�اعات ال�ي تع��ض م�ار ت]�رها ونه�vها، فال�اقع 

�ق�IZ ش�ی� ال�عق��، ولل4�اعات أك_� م! وجه وخل��ة، وال س�Cل لMا ل
العالج الMاجح لها إال العل�C[� Iعة ال�[tالت ال�ي تأخE على صع�� 

  ال�#��عات مuاه� س�اس�ة واج��ا^�ة وثقا��ة ونف��ة.
وح�Mا" فعل ال&اتk األس�اذ ال����ر دمحم أح�� الMابل�ي في تMاوله 
واح�ة م! هEه ال�[tالت ال��اسة وال���Bة في آن، �اع�Pارها ت�Mاول 

��اس�ة ال�اهMة لل�#��ع الع�Fي واالسالمي وت�ل�لها م! األزمات ال
مuMار نف�ي، وال شNّ أن دخ�ل هEا ال���ان ال[ائN ج�ی� ن��Cا" م! 
جهة قلة األ��اث الB�uMة ال�ي ت]�قX إل�ه، و��ا�ه ع! واجهة 

  ال��اول الف&�� واألكاد�Zي في العالI الع�Fي.
 

  فة النفسية المتخصصةتكريمه بمناسبة الذكرى العاشرة لمجلة الثقـا 
اللبنانية الجامعة في استاذة/ شاهين ماري روز البروفسورة

 – 35 العدد ملحق - مجلة بصائر نفسانية

 2021خريف 

 

��  الع�� تwام!M� مع ال��,44ة الMف��ة ال_قافة ل�#لة العاش� ال
 ا}ار في الMابل�ي ال����ر ن&�IB تI. ثقا��ة عاص�ة ب��وت إح�فاالت

 جامعة في الMاص� عC� ج�ال قاعة في ال�&�IB وج�P . nةال�Mاس هEه
�رة كل�ة یلي ما وفي. الع��Fة ب��وتM��عارضة شاه�! مار�  روز ال 

 وال�عل�I ال_قافة وزارة عام م�ی� كل�ة وتل�ها. وم#ل�ه ال���w إلن#ازات
 .ماضي دمحم األس�اذ العالي
 Xات�ع 1990 العام م!) یMای�( ال_اني كان�ن  م! األول في
 األول الع�د كان ج�ی� ل��ل�د" مtانا فأف��X الع��Fة العل��ة ال�احة

 الع�د ذلN اف��اح�ة واح��ت".  ال��,44ة الMف��ة ال_قافة م#لة"  م!
ى ال�ع�ة أه�ها وم! أه�افها وح�دت ال�#لة ت�جه  تعاون  ال

 الMفY ولعلI الف�ي لل]k الع��Fة ال��رسة ل��ام الع�ب االخ�4اص��!
 مع الغ��Fة ال��ارس مPادµ ت&��� ناح�ة م! ت��]�ع، اوح�ه ال�ي

 �عA لها تف�ق� ال�ي الق�ان�! وضع أخ�n، ناح�ة وم! الع�Fي، ال�اقع
 لف�ض�Bة" ح�ا وتvع الMف�ي العالج مهMة تIuM وال�ي الع��Fة ال�ول

 .�العل��ة ال�����ة ال[ع�ذة وان�[ار العالج
 فق�. �#�ارة ال�الي األكاد�Zي م�قعها ال�#لة هEه اس��قX ولق�
XMtم! ت� lات ت�ق�wقة غ�� قف�C� العل��ة ال�4افة عالI في م
 :ن�E� أه�ها وم!. الع�Bة
ال�فا» على دور ال�س�� ب�! العل�م الMف��ة وع�م االن��از  - 1

أل� مMها، مع االنف�اح على ت]�Cقات هEه العل�م في م,�لف م�ادی! 
�ن، وال��ل�ل الMف�ي الM[ا� االن�اني. ��_ل الMق� الMف�ي لألMدب والف

 ال��اسي واالق�4اد�...الخ.
ال�عاص�ة ال�ي واك�Cها ال�#لة عC� أب�اب ثاب�ة ه�فX ل�ضع  - 2

 ال[ع�اء في األج�اء ال�اهMة لالخ�4اص. وم! هEه األب�اب:
 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf 
 

  التكوين   وصعوبات األسباب مبررات
لبنان من وصحافية شاعرة   -  نصار ناديا

 – 35 العدد ملحق - مجلة بصائر نفسانية

 2021خريف 

 
 ��vت� ��C�ز: ان علI الMفY هZ ف �ارل��لل,]�� Zق�ل الف�ل

  العامة الvZاح ال�ج�د، النه لZ IفهI م! علI الMفY م#�د ال�راسة 
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قراءة تحليلية في سيرته الذاتية ومسيرته العملية   بدري... مالك
  وإنتاجه العلمي  

السر أحمد سليمان

 شتاء – 36 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

�ر مالN �ا�t� ب�ر� ت�عة وث�ان�! عاما، فق� ول� �عاش الC�و��
�دان عام �م، B2021ا وقC� ف�ها عام م وت�في في مال�w 1932في ال

ومEM أن ذاع نPأ وفاته ت�اعX �_�� م! ال#هات واألف�اد ل�gMه وذ�� 
 Iانه�بل rع ال#هات واألف�اد م! ح��Mت �مآث�ه، وم�ا یلفX االن�Pاه ه
وت,44اتهI وأع�ارهI، وق� تwاح�X ال&�ا�ات وال��#�الت على 

ال�عC�ة ع! وسائ� ال��اصل االج��اعي حاملة ال&_�� م! ال�قاالت 
  ال[ع�ر �الفق� ال#لل ال�E ح�ث ���ت هEا العالI ال#ل�ل.

  
�Bه [Z أن !t�Z اZش,4ا عاد Yر� ل��ب Nر مال��والC�و��
�ق� م! الEاك�ة �ال�قادم، أو �اإلحالل ال�@�في، وذلN ألّنه Z مان أوwال
 Iارس العل��ة في م#ال عل�رسة م! ال��ل�[�وع ف&�� وم Yأس �ق

�ر اإلسالمي، وق� ارت�P الMفY، وه� م[�و uMم! ال� YفMال Iع عل
اس�ه بهEا ال��جه، وارت�P هEا ال��جه �اس�ه، وذلN ل��اه�اته 
 Xت� �ة، وق�F�ة واللغة العBwاللغة اإلن#ل�� Iمها للعال�ة ال�ي ق��ال�أس�
ى تIّ إدراج اس�ه واالس�[هاد ��tا�اته  ت�ج��ها لع�ة لغات أخ�n، ح�

 YفMال Iعل� lة ���ا ی�عل�,vة ال��واإلسالم في ال��س�عة الMف
)Encyclopedia of Psychology ة�tB�ة األم�g�#رتها ال�ال�ي أص (

) YفMال IلعلAmerican Psychological Association "APA" عام (
2000 Nان�ة. وذل[B�Cرد ال�م ث�ان�ة م#ل�ات �ال�عاون مع جامعة أك�ف

 Nا�ع في تل�ال��س�عة. ��ا ت�X دع�ته في ال�#ل� ال�ا�ع وال�#ل� ال
م! را�]ة العالج ال�ع�في وال�ل��ي الM�وB#�ة ل�ق�م م�اض�ة 

م في  2016للMف�ان��! الM�وB#��! في م(ت��هI ال�E انعق� في عام 
 lC{ �Eل,ي الCال �Bأبي ز Iل�أسل� ع! العالI وال]k�C الMف�ي ال�

��ا م! ق�نا. ��ا تIّ ت&��Bه أخ 12العالج ال�ل��ي وال�ع�في قCل 
�ب �ال�ف�رن�ا األم��tBة �#ائwة الع�� (Mجامعة جLife Time Award (

  إلسهاماته في علI الMفY اإلسالمي
 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Slimen.pdf 

��ف�� مف&�ونا و��ابMا وف Z ة، أنZور� للغا�vي رأیي أن م! ال
وFاح_�نا، ح�! ت��ی� ال�[tالت أو معال#�ها، م! ان#ازات العل�م 
 XM� ارها العل�ي، و�ن�اإلن�ان�ة ال�ي حققX تق�ما" مل��@ا" في م
أحEر م! ال�قل�� األع�ى ل�لN ال�Mاهج والB�uMات ال��عّلقة بهEه العل�م، 

إما ل&�نها تعالج م[tالت م#��عات ت,�لف إلى ح�  ألسPاب تع�د
ك�C� ع! م[tالت م#��عاتMا، �فعل }�Cعة االخ�الف ال_قافي 
واالج��اعي واالق�4اد� والMف�ي، و�ما ل&�ن �عvها ما زال في إ}ار 
الB�uMات ال�ي ت��اج إلى مBw� م! ال�]�B� وال�ع��l، ح�ى ت�خل في 

�C{ It�� ،ان�ة���Cة.ع�اد ال�قائl االنMع�ها ال  
  

 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf 
 

فتتاحية: مالك بابكر بدري (رحمة هللا)... األب الروحي للتأصيل  اإل
  صالح ابراهيم الصنيع -اإلسالمي لعلم النفس
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ى نM�Cا دمحم وآله ا ل��� � رب العال��! وال4الة وال�الم عل
 وص�Pه وم! تPعه �إح�ان إلى ی�م ال�ی!. 

Zع�C� األس�اذ ال����ر مالN �ا�t� ب�ر� (رح�ة هللا) أح� أعالم 
عل�اء الMفY الع�ب وال��ل��!، واألب ال�وحي لل�أص�ل اإلسالمي 

الMف��ة الع��Fة ومPادرة لعلI الMفY، ولهEه ال�tانة رأت شtPة العل�م 
م! رئ��ها ال����ر ج�ال ال���ي، ال��ام �إص�ار خاص ع! ال��ح�م 

  .���ور عام على وفاته، وسع�ت �اإلش�اف على هEا اإلص�ار
  

 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Alsanie.pdf  
  

  

  والمسيرة مالك بابكر بدري... السيرة  
صالح ابراهيم الصنيع
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هMاك الع�ی� م! ال��� الEات�ة لألس�اذ ال����ر مالN ب�ر� رح�ة 
�uول&! مع ،Xاقع على االن��ن��رة في ع�د ��C� م! ال�]Mها هللا، م

م,�4�ة، وأوفى ما أ}لعX عل�ه ما ن[� في و�CtB�Zا و�EلN وصف�ة 
�ر مالN �ا�t� ب�ر�، لEا س��I االع��اد على هEی! �م�Cي ب�و��

  ال��قع�! إضافة إلى اإلضافات ال�ي ا}لعMا عل�ها.
 إرتباط كامل النص:

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Alsanie2.pdf  
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IIIT captured this situation, and then they made a 

series of online classes based on the alternative 

knowledge tradition based on the Islamic vision. We 

can say that the opening of the IIIT online class, one 

of which presents Prof. Malik Badri as a teacher, is a 

critical moment where I can gain knowledge from 

the father of modern Islamic psychology. The class 

discussed an essential theme, "Reflection on 

Psychology from Islamic and Cultural perspective." 

Regrettably, the course did not go according to the 

scenario because Prof. Malik Badri was rushed to the 

hospital and eventually died without having time to 

complete the series of classes. So, when I heard the 

news that Prof. Malik Badri died, I immediately 

contacted brother Shahran Kasim, who at that time 

was in charge of the IIIT online class. He then 

confirmed the truth of the news. As a class 

participant, I feel lost with the departure of our 

teacher. 
  

 إرتباط كامل النص:

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36AlAkbar.pdf  
 

  العالم واإلنسان  ...مالك بدري
 عبدهللا بن ناصر الصبيح
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م و�XM وق�ها في م4�Mف ال��حلة ١٩٧٨ه /١٣٩٨ر�Fا في عام 
دمحم ب! سع�د في ذلN العام أخC�نا أس�اذنا  ال#ام�gة، في جامعة اإلمام

�سي رح�ه هللا أن د. مالN ب�ر� س�ف �ال����ر دمحم خ�� الع�ق
ی�رسMا ال�أص�ل اإلسالمي لعلI الMفY في الف4ل القادم. لI أك! 
أع�ف م! ه� مالN ب�ر� وال أ@! زمالئي وهI ق�kB م! ثالث�! 

لN ب�ر�، �ان رجًال }الPا Zع�ف�نه. جاء الف4ل ال#�ی� وجاء معه ما
آخ� و�ان معه علI آخ�. �ان رجال ��امًا و�ان ���Bًا �عل�ه ث�Bًا في 

  ع]ائه.
كان م�}أ األكMاف Zألف وB(لف. أحMCCاه، وأرج� أنه 4Z�ق ��ه 

 Iل صلى هللا عل�ه وسل� ال�E رواه أب� ه�B�ة رضي هللا عMه:ق�ل ال�س
الEی! Zألف�ن  إن أحItP إلي أح�I&M أخالقا، ال��}(ون أكMافاً “

وB(لف�ن"(ذ��ه األلPاني في ال���4ة). وال�ق4�د ���}ئ األكMاف: 
.nم! غ�� أذ Iل إل�ه��هل ال�صZ ةMة ل�y�{و IهCان�  الEی! ج

�! اب��امة رح�ه هللا م��اضعا صاحk كان�Z ال�عامل  ال تفارقه 
 ال�ادة  مع  الق�ر   ك�C�  س��  فه�  ال�#��ع فyات  ج��ع مع 
 األ}فال   مع  ال�ف&�B!، و}فل ومف&� مع العل�اء مع الIوع ال&Pار 

  سمالك بدري وتوطين علم النف 
عمر  هارون الخليفة
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  الحيــاة الدراسيــة والمهنــي
�دان قCل اس�قالل  1932ول� ب�وف�� مالN ب�ر� في عام ��ال

�دان ب �t� ب�ر� رائ� تعل�I الMCات في عاما . وه� اب! �ا� 24ال
�س ب�رجة االم��از م! ال#امعة B�الtPر� شهادة ال�دان. نال ب��ال

�دان م!  1956األم��tBة ب�C�وت عام �وه� العام ال�E اس�قل ��ه ال
االس�ع�ار الB�C]اني. فvال ع! دبل�مة في ال���Fة ب�رجة ام��از في 

نال  1958ذلN  ذات ال#امعة وفي نفY ال�Mة. وFع� عام�! م! 
درجة ال�اج���� في ال#امعة نف�ها. وFع� م�]ة ب��وت واصل ب�ر� 
 YفMال Iراه في عل�م[�ار دراساته العل�ا بB�C]ان�ا ح�r نال درجة ال���

ون�E� القارµ �أن مق� ج��gة  . 1961م! جامعة ل��� بB�C]ان�ا 
�ي نال علI الMفY الB�C]ان�ة ال[ه��ة ی�ج� في م�یMة ل��� الع�Bقة ال

 Iر� شهادة في عل�ل ب��Z Nر� شهادته. �اإلضافة إلى ذل�ف�ها ب
وفي  .1967الMفY اإلكل�t�Mي م! ق�I ال]k الMف�ي �#امعة لM�ن 

 .1971عاما نال ب�ر� درجة األس�اذZة في علI الMفY عام  39ع�� 
 12وه� زم�ل ج��gة علI الMفY الB�C]ان�ة، وFع�  1977ومEM عام 

عالI نفY م�خp م!  1989الة أصPح ب�ر� عام سMة م! هEه الwم
ذات ال#��gة. وه� زم�ل في ج��gة العالج ال�ل��ي والr�P العل�ي 

 EMة م�ات ال���Zال�  . 1985ال�ل��ي �#امعة ت��Cل �ال
 إرتباط كامل النص:

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Khalifa.pdf 
  

Islamic Psychology for World Civilization: 
Nuruddin Al Akbar 
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I have never met Prof. Malik Badri, who is known 

as the father of modern Islamic psychology. But I 

was lucky to meet online with Prof. Badri in an 

online class organized by the IIIT East and Southeast 

Asia office. IIIT, at that time, was initiating its digital 

education project as a response to the pandemic 

situation. We can say that the pandemic situation has 

unexpectedly accelerated the growth of a robust 

digital culture. Besides that, the global public has a 

strong tendency – including Muslims – to rethink 

their existence during the pandemic. 
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الغ�Fي ب�ون ت���p ل����اه وم�ج�gاته وم�ام�ه في م�اض�ته 
فإنه یلwمMا أن =(عل�اء الMفY ال��ل��! في ج�� الkv)  ال[ه��ة

نعلI أvًZا أن ال��ألة ال�4]ل��ة هي م! أوائل ال��ائل ال�اخلة في 
  ق�vة ال�أص�ل و�عادة ال�4اغة للعل�م الMف��ة وفl رؤM�Bا ال��ج�gة!

 Nبها مال Iا ال�ي یه�Zاvن ال�4]لح م! أوائل الق�tZ أن �والب
ه ب�ر� في غ��ة تأس��ه ل��رس�ه في العل�م الMف��ة وفl ال��ج

اإلسالمي ألن ال�4]ل�ات هي "مفات�ح العل�م" ومالI ی�I إعادة ص�اغة 
ال�4]ل�ات ونق�ها ��Mه#�ة عل��ة ت�#اوز لي أعMاق ال�فا��I ل��افقة 
�ر على الق�ان�! الل�ان�ة في ت��B� ال�4]لح �أی�ل�ج�ة مع�Mة، أو ال�
Mاك= فإن م[�وعMا وهMوال��لقى م! ه �ائ�ا ألجل م�ای�ة ال�أل�ف وال

 Iقى م#�د حلPا اإلسالم�ة س�Mاتy�Cة ل�ة أك_� فائ��ن�� جعل العل�م الMف
في ال�[�وع ب�ال م! ال[�وع في ال�[�وع! وهي م�ألة �انX في غاZة 

 ال�ض�ح عM� أس�اذنا مالN ب�ر� رح�ه هللا!
  

 إرتباط كامل النص:

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Tarqi.pdf  
  

  خاطرة قصيرة  ... لماذا مالك بدري؟
ــــــــر  د الجابــــــن حمـــــد بــــــخال
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 Nع�ف مالZ اإلسالمي، وال YفMال Iر م[�غل �عل�ال t�Z! ت4
  ب�ر�.
Eه خا}�ة ق�4�ة، ول��X ��_ا عل��ا، ح�ل هEا ال�جل العI�u ه

رح�ه هللا تعالى. أشPه �,�ا}� رجل م! ال#�ل ال_اني، ع! رائ� م! 
  رواد ال#�ل األول.

م! مMا ال Zع�ف ال�قالة األZق�نة (عل�اء الMفY ال��ل��ن، وج�� 
�رة م�ق�مة، قCل خ���! عاما تق�PBا، ن[�ت في ]Mوهي م ،(kvال

م. ل&! األهI في نu�� في إرث مالN ب�ر�، ه� 1976هـ 1396عام 
 YفMال Iة في عل�gی��ك م(لفات م�ج Iوهج الف&�ة. ف�ع أنه ل

.Nم! ذل Iأه �  اإلسالمي، إال أنه ورث ما ه
�ن تأث��هI �اإلرث tZ خ، إماBار ال�ار�والعل�اء ال�(ث�ون على م

�ب، ال�E ی�رث�نه ل�! �ع�هI. أو �اإلرث�tالعل�ي غ��  العل�ي ال�
�ب. وه� غالPا ح�اك عل�ي، ی�[�Fه ج�ل م! ال�الم�E، یMقل�نه �tال�
�ع ال_اني. Mرح�ه هللا م! ال Nان د مال� .Iه�شفاها أو ��ا�ا، ل�! �ع

  ف�اذا ورث؟
 إرتباط كامل النص:

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Aljaber.pdf  
 

�نه �أح�هI، وهEا MuZ ح�ى IهMم �A��Z   ��#Z عل�هI م! أب�ته وB�ن
  ت&لف.  غ�� م! مMه س#�ة
  هللا   ف�vلة أسPغها ه� او ال�gادة  في ع�له م!  هEا اك��k ولعله

  عل�ها، Ýهللا p�,Z �فvله م! Z[اء.   وف]�ه عل�ه
ي ال����ر عC�ال�ح�! أب! ش�,Mا جعف� ش�خ إدرYB، ك�k إلي أخ

  ووال�ه م! أص��اء ال����ر مالZ ،Nق�ل:
ل��یMة ال�Bاض في م4�Mف ال�Pع�Mات م! الق�ن  أت�Mا ح��Mا

�دان��ن قل�ل�ن في ال�Bاض، و�ان� مالN   العI  ال�اضي �ان ال
نه ك_��ا ما tZ�م�نMا بBwارتهI. و�Mا نu�M� زBارته أل  وزوجه   ب�ر�  

كان �ZازحMا ون�! أ}فال صغار، ور�Fا شاه� معMا أفالم ال&�ت�ن 
ال�,44ة لأل}فال. و�XM في تلN ال�! أتع#k م! م��Cه لها. وال 
تwال بEاك�تي ض��tه الyB�Cة. و�ان رح�ه هللا م�Pًا لأل}فال م�ازحا 

  لهI. وه� ص�یl ل�ال�نا و�F_ا�ة العI لMا رح�ه هللا رح�ة واسعة. 
  

 مل النص:إرتباط كا

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Soubaih.pdf 
  

  يانمالك بدري رحمه هللا من المصطلح الّنفس قراءة في موقف
الطارقي هللا   عبد
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  في البداية

الr�P ال�4]ل�ي �ان أول م�ض�ع س�ع�ه في لقائي األول 
�ر مالN ب�ر� وذلN في قاعة ال�(ت��ات �#امعة ال[ارقة ��الC�و��

أثMاء م[ار��ي في ال�(ت�� ال_اني لل�ا�]ة العال��ة لعل�اء  2008
 الMفY ال��ل��! ال�ي ی�أسها رح�ه هللا، و�انX م[ار��ي ب�رقة ح�ل
 "lاب "دعه فإنه م�اه�� �ا �ع��� Xم4]لح ال��اهقة وال�ي اس��ال
 YفMر� �ال�فاجأة لعل�اء ال�ب Nر مال��وه� ال&�اب ال�E س�اه الC�و��

: "لق� فاجأ  الع�ب، وأع�t� wل��ه عMه ح�r قال في أك_� م! مMاسPة
 �Eال ،"lا�ه " دعه فإّنه م�اه�t� لCالع�ب م! ق YفMال]ارقي عل�اء ال

 �ه مtانة م�م�قة، و أع��ت }Pاع�ه في أك_� م! دائ�ة عل��ة" نال
  

  المصطلح النفسي والتأصيل اإلسالمي
�ر مالN ب�ر� رح�ه �لعل م! نافلة الق�ل إنMا إذا �Mا نع� الC�و��
ى ال�ائ� في ال�أص�ل اإلسالمي لعلI الMفY عال�ً�ا �اع�Pاره  هللا تعال

  ل����نا خلف علI الMفY  العالI ال�E وجه �tل ج�أة إصPع االتهام
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

علI الMفY ��ا ی�الءم مع ف&�ها. وح�ى  غةح�ى اآلن �إعادة ص�ا
AعPا ذرًعا ب�م�ارسات علI الMفY  عل�اء الMفY في أوروFا ضاق

ع��Mا   األم�tBي. إذن فال�أص�ل اإلسالمي لعلI الMفY ق� أصPح ف�ًضا
ى الMف�ان��! ال��ل��!. ثIّ ان�قل الr�P إلى مMاق[ة ال�4�رات  عل

ی_ة مMً�ّCا اخ�الف العل�اء في ال�أص�ل اإلسالمي ال�� ال�,�لفة ل���ة
ت�,A ع! ذلN م! ت]�Cقات  تع��B م4]لح "األسل�ة"، وما

اإلسالم ونEC   م�Mاقvة. �PعvهI ال ی�n في األسل�ة إال ال�ع�ة إلى
 �uم! ن IهMي واج��اعي، وم�كل ما أتى �ه الغ�ب م! ف&� نف

pم األمة اإلسالم�ة وال�,ل�صفه أداة ل�ق�م!  إلÞال�أص�ل اإلسالمي ب
وتق�YZ ال�اضي �ي تM]لl الى رحاب ال�ق�م  ال�ع�قات ال�ارB,�ة

قّ�م ال�(لف مفه�مه  العل�ي و�أّنه الغاZة ال�_لى لألمة. �ع�ها
لل�أص�ل اإلسالمي ال��wن الZ �Eق�م على أرFعة عMاص� أو 

Iمفا��  kان�لألسل�ة ل�(د� �ل ع4Mٍ� مMها مه��ه في أح� ج
  ال�أص�ل ال�ه�ة.

 النص: إرتباط كامل

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Badri.pdf  
 

  مستقبل علم النفس اإلكلينيكي في عالمنا المتغّير
مالك بابكر بدري

 شتاء – 36 العدد - مجلة بصائر نفسانية
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 t�Z! ال�CM( �ال���الت ال�ع���ة ال�ي ق� ت��ث لعلI الMفY ال
اإلكل�t�Mي و العالجي �[tل عام إال إذا ت�عـMّا ���ا ح�ث له خالل 
ال��M! ال�اض�ة . ف&�ا قال ب�ار داك " ل�Y ال���قCل اال ال�اضي في 

 حالة ت��v� و ته�yة
*** *** *** 

ع�ل�ة و عاص�ت  و عاX]Z أهI ال���الت  الB�uMة و ال
 ال�ع���ة  في هEا ال���ان خالل أك_� م! س��! سMة 

*** *** *** 
كان ��ابMا األم�tBي ال�ق�ر م_ل غ��ه م! ��k علI الMفY في 
ال,���Mات م! الق�ن ال�اضي یC�أ �ف4لٍ  Zقارن ��ه ب�! دقة و 
ص�ة ال�عل�مات ال�ي ت���PM �ال]�Bقة العل��ة ال�#��CBة ال�ي تق�م 

uعلى ال�الح �Mات ال�ي ال س�ة و ب�! األف&ار و ال�ع�ق{�Cvة ال�
 لها س�n ال�4�رات ال�ارجة و "خ�افاتها " ال�ی�Mة 

  

 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Badri1.pdf  
 

 مالك بدري... مجهودات في أسلمة علم النفس 
 إلمام دمحم محمودا
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شارك الC�وف��� مالN �ا�t� ب�ر� أح� القامات العل��ة ال�امقة ال�ي 
أث�ت ال�احة العل��ة خاصة في م#ال علI الMفY، ف&انX إسهاماته 

�ر مالN ب�ر� ح�ود العل��ة نC�اسا لل]لPة والPاح�_�!، ت,]ى الC�و��
�ثه ونB�uاته في �Fه وP�� Xقة إلى آفاق العال��ة ف&ان�vة الB�[الق
علI الMفY م�ل إع#اب وتق�ی� م! �B�Cات ال#امعات العال��ة وأهل 

ال��ی_ة في علI الMفY  ال�,p4 وم�اكw الr�P وت�رس نB�uاته
�اث هEا العقل ال�ل��ي في ال#امعات الB�C]ان�ة. سMغ�ص في ت

اإلسالمي واسهاماته العل��ة والف&�Bة وسw��M أك_� على م#ه�داته 
ال���ة في أسل�ة علI الMفY. في م�یMة رفاعة ال���ل��ة على ضفاف 
 Nمال ���ال�Mل األخv� وفي وس� ج�ع ب�! العلI والwه� ول� الC�وف

�ا�t� م، ووال�ه العالI ال�Fاني ال[�خ ١٩٣٢فC�ای�  �١٤ا�t� ب�ر� في 
�دان ال�E ت���ا ��4ات م(ث�ة في تارB,هI  ب�ر� �أح� رجاالت ال

�دان �ال�افل �اإلن#از العل�ي وال�ع�في فه� رائ� تعل�I ال��أة في ال
م، ١٩٠٧ح�Z rع�C� أول م! أسY م�رسة ل�عل�I الMCات هMاك سMة 

و�ان له دور �ارز في ت,�Bج وت&�B! الع�ی� م�! �ان لهI دور �ارز 
�دان ال��یr.في تارBخ �  ال

 إرتباط كامل النص:

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36AlImem.pdf 

 
 

لمناهج علم النفس في الجامعات االسالمية    من قضايا التأصيل االسالمي
  يد البلخيووقفـات مع أبي ز 

مالك بابكر بدري
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 ملخص الدراسة
  Iة لل�أص�ل اإلسالمي لعلZ�ة والعقائB�&رات الف�Cال� r�Pا الEه zاقMی

ى ال���I��� N حvارتها  الMفY. ف�ا م! أمة اه��X ب�y]Mة شPابها عل
YفMال I�4اغة عل� Xان على أساس ���ها وت  إال وقام�4�رها لإلن

في الغ�ب ق� رفXv  وال&�ن وال��اة. لEلN ن#� ال#امعات ال&اث�ل��tة
 I#�Mي وم�ارساته ال�ي ال تF�الغ YفMال Iات علBّ�uMاالن�4اع ل

�ة ��ا في ذلN ال�4!  مع � ف&�ها ال�یMي. ��ا قامX األن�uة ال[�̂
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

  مصالــــــــــــح األبـــــــــــدان واألنفـــــــــــس
  عشرة قرون.  أبو زيد البلخي: عالم نفساني سبق عصره بأكثر من

& مصطفى عشوي  مالـــــك بـــــــدري: تقديــــــــــم ودراســـــــــة
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 YفMال Iي وعل�إن ال�راسة ال�ي نق�مها ال��م لل�ه���! �ال]k الMف
ول#�ه�ر الق�اء ^Pارة ع! جwء م! ال��اث العل�ي الع�Fي اإلسالمي 

  �ه ق��Bة ^Pاق�ة الف&� اإلسالمي عC� ال�ارBخ.ال�E جادت 
�ان ال�,]�� ال�E نق�مه للق�اء ه� "م4الح األب�ان واألنفY" ألح�� Mوع
ب! سهل ال�Mtى "أب� زB�"، ل�Y ��ا�ا عادZا م! ��k ال��اث ال�ي عفا عل�ها 

 الwم! بل ه� ع�ل رائ� في وق�ه ومایwال �EلN ح�ى في ع4�نا هEا. 
�lC إلى وق� ف]! م(لفه فZ Iى أنه ل ي الق�ن ال_الr اله#�� إل

دراسة م_ل هEا ال��ض�ع ال�E ر�w أساسا على ت[ا�N ال�4ة 
 wا ر��� .YفMن �ال�Cال Nة على أساس ت[ا����الMف��ة �ال�4ة ال#
في عالج اض]�اب ال#انk االنفعالي في ال[,�4ة على اس�ع�ال 

 الف&� وال�ع�فة إلى جانk تع�یل ال�ل�ك. 
ول أب� زB� في دراس�ه ال#ان�C!: الC�ني والMف�ي؛ فق� ر�w و�ذ تMا

ى ال#انk الC�ني و����ة ت�ب��ه ب��Mا  في ال�قالة األولى م! ��ا�ه عل
 تMاول في ال�قالة ال_ان�ة ����ة ت�ب�� ال�4ة الMف��ة.

 رتباط كامل النص:إ

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/ eJbs36BRBadri&Achoui.pdf 

 

 ( االصدارا النكليزي )علوم وطب النفس" فــي    الموّحدالمعجـــم "  
  معجم مشترك من انجاز نخبة من أطباء و علماء النفس العرب

كي  مالك بدري* اعـــداد: جمال التر  –اشــــراف: أحمد عكاشة
فـارس كمال نظمي –مراجعـــة: وليد سرحان

 

عل�اء الغ�ب ل,]�رة تأث�� ال�4]لح على ف&� الMاس  ف]!وق� 
�ل Cا األف�اد إلى ق�فقام�ا �ال�غ��� ال��رB#ي لل�4]ل�ات ح�ى ی�جه
�ال .  و م! األم_لة Cأو ��ا��ة ما �ان مق Iیه�وها  ل�tما �ان م

ا تIّ م! تغ��� في م4]لح ال�اض�ة على هEا ال�C�یل ال��رB#ي م
�دوم�ة" �الل�ا�. . ففي ال�اضي �ان Zعّ�ف هEا الفعل الفاحz  بـ"ال

Sodomy   ال�ي �ان ��وه� اص]الح م[�l م! إسI م�یMة ق�م ل
أهلها �Zارس�ن الل�ا� و جعل هللا عال�ها سافلها وأم]� عل�ها ح#ارة 

�ن Z]لق�ن �ل�ة �Fم! س#�ل . ف&ان األورSodomite   !فعل ل�Z
 فعل ق�م ل��. . و ح�ى ال����Mات م! الق�ن ال�اضي �ان هEا الفعل

 الفاحZ zعاقk عل�ه �القان�ن. ثI غـٌ�ـّ� ال�4]لح ل�P4ح شEوذا أو

  أزمــــــــة علمـــــــــــاء النفــــــــــس المسلميــــــــــــن   
ــــــــــف: بروفسيـــــــــر مالــــــــــك بـــــــ ــــــــدريتأليــ

ترجمــــــــــــة: منــــــــى كنتبـــــــــاي أبـــو قرجـــــــــــة
 

 شتاء – 36 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

  

 اإلهـــــــــــــــــــــداء
 بســـــــم اللـــــــــــه الرحمــــــــن الرحيــــــــــــــم

ى ال�واد ال��ل��!  �دZة هEه ال�راسة مه�اه إلCا أغالل الع�الEی! ح]�
 �العقل�ة للB�uMات الغ��Fة وم�ارسات العل�م االج��ا^�ة، م�النا أب
 IB�م Xوأخ�ه دمحم واألخ k[ق �س� �ه�]دود�، و�لى ال�ى ال� األعل
ج��لة. فق� �[ف ه(الء ال�واد الMقاب ع! وجه خل�فة العل�م 

وال�����ة االج��ا^�ة الغ��Fة ال��ت&wة على اإلل�اد وال�ه�دZة 
 lB�[وا ال�مه �ق NلEب Iان�ة. وه�ومفه�مها ال��M�ف لل]�Cعة اإلن

  أمام ال#�ل ال#�ی� م! عل�اء العل�م االج��ا^�ة ال��ل��! ال�Mع�ق�!.
و�ه�اء ال&�اب م�ص�ل أvZًا إلى ب�اعI ال�#��عة األولى م! أخ4ائ�ي 

والEی! ق� الMفY وال]k الMف�ي في العالI اإلسالمي وفي أم�tBا وأوروFا 
  ك�س�ا ح�اتهI إلرساء ق�اع� وأسY "علI الMفY اإلسالمي" .

مـالـك بــدري    
  

 المؤلــــــــــــف فــــــــــي سطــــــــــور
�س اآلداب بـ Bر��دان ونال �tال�ول� ب�وف��� مالN �ا�t� �ال

 1956(درجة م��از) م! ال#امعة األم��tBة في ب��وت (لMCان) عام 
ى ال�اج���� في جامعة ل���� وال����راه في ل��ز بـ . وت�4ل ع ل

 Nراه وذل�(ان#ل��ا) . وق� ق�م ال�(لف ���ثًا عل��ة �ع� ن�له درجة ال���
  �[Pgة األم�اض الMف��ة والع�C4ة ����[فى م��ل��Yt بلM�ن.

�ث �Pوال YفMال Iعل YBر�لة في م#ال تB�ولل����ر ب�ر� خC�ة }
األم��tBة ب�C�وت (لMCان) وجامعة األردن  والعالج الMف�ي في ال#امعة

�دان) وق� ع�ل �وجامعة أم درمان اإلسالم�ة وجامعة ال,�}�م بـ (ال
أvZا ��gادات معال#ة االض]�ا�ات الع�C4ة �ال,�}�م ثI م��[فى 
ال�Bاض ال����w. وه� م(سY وم�ی� ^�ادة علI الMفY �#امعة 

� ل&_vة) وعZد��� م! ال#��gات ال�Bاض (ال��ل&ة الع��Fة ال�ع
�دان�ة وج��gة علI الMفY الB�C]ان�ة �ال�ه�Mة �#��gة علI الMفY ال
ورا�]ة عل�اء علI االج��اع ال��ل��! �ال�الZات ال����ة و�M�ا وال�ا�]ة 

  الB�C]ان�ة للعالج الMف�ي ال�ل��ي.
 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36BRBadri2.pdf  
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  العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة    تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن -  38ملحق العـــدد  
 

 

  صادق السامرائي -اللغة العربية وما حولها!!
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ك�XُC �_��ا ع! لغة الvاد، ول�Xُ م! الEی! ی�ث�نها ��ا ُی�اد 
ألبMائها أن ی��ه��ا �أنها ت��vل وفي }�Bقها لإلن�ثار، وه� أح� 

k ال�ي ت��ه�ف ه�Bة األمة وج�ه�ها وروحها، وأبMاء األمة األسال�
ی��ارع�ن ن�� تعwBw هEه ال�ل���ات الع�وان�ة على اللغة الع��Fة، @Mا 

 مMهI �أنهZ IعCّ�ون ع! غ��تهI وح�صهI عل�ها.
فال ت#� إال َم! ی�ث�ها على مMهج حافª إب�ا��I مEM أك_� م! ق�ن, 

  ت�ثي َم! ی�ث�ها.وهي اللغة ال�ي ت���n ُنعاتها، و 
 Yائها ول�Mفي أب kرة والع��ة معاص�ة ومق��ة خال�F�اللغة الع

  ف�ها!!
  وهEه �عA اإلق��ا�ات مMها:

    

  أوال: اللغة العربية بخير!!
�ن عMها ��ل�Cة وع�وان�ة ساف�ة، وال C�tZ ة�F�اء اللغة الع�أع

�ن واقعها، بل ت�املهI عل�ها، وخ�فهI مMها، و�س�ه�افهI ل�� �tعZ ،اثها
  وسع�هI ل�#ه�ل أج�الها ب�أرB,هI ال�ع�في ال�[�ق.

�ن بها أك_�، ��kC وسائل C�tZ ة �,�� ألن الع�ب صاروا�F�الع
ال��اصل اإلج��اعي ال�ي ت���عي ال&�ا�ة، ��ا أن الM[� بها 

  تvاعف ل&_�ة ال��اقع.
 Iاده�أع Xت4اعف �ن بها ق�C�tZ !یEاضح أن الع�ب ال�وم! ال

  ال�قارنة �أع�ادهI في ب�اZة الق�ن الع[�B!.مyات ال��ات، �
فالEی! یّ�ع�ن أن األم�ة في �الد الع�ب ن��Cها عال�ة، إن�ا 
�Pة الع�uى م! الع�ب م�ل��ن، فال ب� Mا أن الMن، فإذا إف��ض�EtZب
 Iی! وش�و}ه األساس�ة الق�اءة، و�ن ل�ال kس�ق�أون، ألن م! واج Iأنه

�ع�ن ل�#ه�ل الMاس و�س�PgادهZ.Iق�أوا فالعلة في رم�ز ال�ی!، الZ !یE
 ªف�Bات الق�آن وZا م! آvع�ف �عZ على األقل Iل�ل&! أ� م
�اهI في وعي لغة الvاد وت�اصلها مع Z اEر الق4ار، وه��ال

  األج�ال.
 Iن وال�ف&�ون، أن أه�ل&! ال�[tلة ال�ي Zغفلها ال�4ف��ن وال�_قف

 ،Iاعه�والEی! ال Z,#ل�ن م! أع�اء اللغة الع��Fة هI قادة الع�ب �أن
 IZ�ون ع! تقw#عBة، و�F�ون ال&الم �اللغة الع��#Z ما ال�Mع Iه�أنف

  ال,]ا�ات ذات ال���ة الف&�Bة وال�ع���ة وFلغة سل��ة.
 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Samerrai.pdf 

��ا م! اب�لي �ه  ��Zاج للعالج وع�ف �ع� ذلN �اص]الح   Mم�ضا ج
Homosexuality  ة إلى�B�ي . فان�قل الفعل م! ج�M#وذ الE]أو ال

حالة م�ض�ة . و ما أن م�ت األع�ام و ن#ح هEا االص]الح  في 
ص]الح ج�ی� P]Zه ت,��� ��ا��ة الغ���F! لفاح[�ه ح�ى أت�ا �ا

لل�اللة على هEا الفعل  Gayال[اذی! �ال��ح�! ! فأ}لقX �ل�ة 
ال�M&�. ثI جاء ال�قX ال�E أب�ح ��ه الل�ا� و ال��اق و حEف م! 
قائ�ة االض]�ا�ات الMف��ة بل قام ال��افع�ن ع! "ال��ح�!" �إدانة م! 
tZ�ه ه(الء ال[اذی! �أنهI مv]��F! نف�ّ�ًا و م4اب�! �ال,�ف 

�ي اM#وذ الE]ل��ضي م! الHomophobia ام�ا م_ال الس�,Eه .
�ل ما ��هه األج�اد . و في ال�قابل ن#� أنف�Mا في Cال�4]لح لق
عال�Mا الع�Fي و ق� تM&�نا ل�4]ل�ات �ان Zق�رها أج�ادنا. ففي 
 �Eال �B��Mال Iلي" تقال في وصف العال�ماض�Mا �انX �ل�ة "أص

الم . أما اآلن فق� أم�X م�ادفة  ت,p4 في أص�ل الفقه و علI ال&
للغالة و اإلرهاب��! و ما عادت أج�الMا ال��ی_ة تع�ف لهEه ال&ل�ة غ�� 

. A��Pم ال� هEا ال�فه
 رتباط كامل النص:إ

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/ 
eJbs36Badri&Okasha&Turki&Sarhane&Nadhmi.pdf 
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 روف مالك بدري في ماليزياتكريم الب
https://www.youtube.com/watch?v=XnicKdpiNqM 

  م٢٠١١- ٩- ٨
المسؤولية االخالقية لإلنسان بين علم النفس الغربي والتصور  

 اإلسالمي
https://www.youtube.com/watch?v=47K6luXz648 

 م٢٠١٥-١٢- ٢
مباشر مع مالك بدري، التأصيل اإلسالمي لعلم النفس (قناة  

 الجزيرة)
https://www.youtube.com/watch?v=YhPS1KYdxHs 

 م٢٠١٠-١-٢٧
بدري الرئيس المؤسس للجمعية النفسية    سعادة أ.د.مالك

 السودانية/السودان/د.ناصر الزهراني
https://www.youtube.com/watch?v=1GLZMpDGRRA 

  م٢٠١٧- ٣- ٧
 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Alsanie3.pdf 
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  ــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــ -  38ملحق العـــدد  
 

 

    مدخل سيكولوجية الفطرة واللغة  
بدل مفهوم   في عيد المرأة عولمة مفهوم المرأة :) 25مقــــــــــال ( 

 األسرة دمر المرأة نفسيا  
موسى الزعبي

 شتاء – 36 العدد - مجلة بصائر نفسانية
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�ن م�تP]ة ��[tلة ما وذلN ل��ل�� ت�� بMا �ل ح�! مMاسPة مع�Mة ت&
�ء عل�ها إلZ#اد ال�ل�ل ال�MاسPة لها م! ج��ع فyات ال�#��ع ال��ني vال
وم(س�ات ال�ولة وت��ل هEه ال�MاسPات أس�اء وس�دZات رنانة وج��لة ل,�اع 

�ن إل�ه م_ل �ل�ة ال��Bة وحق�ق اإلن�ان وو...C4� ما �B�ل�� AعPال 
�ء على وهEه األZام �Z� بMا مMاس vل�� ال�Pة ع�� ال��أة وذلN ل�

مuل�م�ة ال��أة وال�����ة فإن مفه�م ال��أة ��4]لح وت�اول مع�في 
واج��اعي م�ت�P ب��M ال��اة الغ��Fة ال�E ق�س وق�م مفه�م األن_ى 
على مفه�م ال��أة ول�Y األس�ة ف��k! أ� تI اق�]اع مفه�م ال��أة م! 

ل�Cة ال��Pات ��ا جاء ��,�لف س�اقها اإلن�اني ل��اقها �أن_ى ل�
الفل�فات الغ��Fة وم�رسة ال��ل�ل الMف�ي أنها ق]عة ل�ل�Cة ال��Pات وFع� 
ح�الي ثالثة أج�ال م! تMCي هEا ال�فه�م ع�ل�ا ب�أت تuه� م[اكل 
ال��أة ��,�لف أن�اعها ن��#ة هEا ال�فه�م ال�ع]�ب فuه�ت م[tلة األم 

العالI الغ�Fي غ�� رم�ها ب�ور  ن��#ة ال�ف&N األس�� ولZ I#� لها حل
الع#wة وع�ل ع�� األم لها عل أبMائها ی��E�ونها بEلN ال��م به�Zة 
وت��ع�� شيء م! إن�ان��Mا ال�ه�ورة ب�ور الع#wة وسعادتها �أم وهي 
�kC رفع شعار ال��أة والف�دZة ب�ل األس�ة � Nتها و�ل ذل�تu�M� م

ب��Mا Zع�C� اإلسالم مف�اح ف��مى ب�ور الع#wة إذا اس�هل&X أن�ث�ها! 
ال#Mة ب��ها إذا ه�مX و�C�ت ! ثI @ه�ت م[tلة األمهات العازFات 
ن��#ة ال�ف&N األس�� ح�r شعار الف�دZة ق�س ال��أة �أن_ى لقvاء 
ال��عة ثI یEهk ال�جل �ع�ما vZع ماءه ب�ح�ها ب��Mا تz�g هي مع 

��ى ابMها ولZ I#� لها حل الغ�ب غ�� ع�ل ی�م تل]�في لها ��
��ع�� له! ��ام�ه! Z ا�Fان�ات رwل األمهات ال�ات بFاألمهات العاز
الف]�Bة �أن�انة وB�فعها ع! مقام ال���انات ال�ي تvاجع �عvها 
الPعA وت�حل دون ��امة وسkC هEا أvZا تق�YZ الف�دZة واألن_ى ب�ل 
مفه�م األس�ة و�له �اسI ح�Bة ال��أة ثI @ه� مفه�م االغ�4اب الwواجي 

�ا على ال��أة �اسI وتvقZ ي� Nة ال�#��ع و�ل ذلBر��ل� ال�جل وذ�
ح��Bها و�ي تفق� ج��ع وسائل ال�Mاعة وال��اZة الMف��ة ال���_لة �األس�ة 

�ة ل�ا��ات شtPات B�ح فP4ان�[�ت ف� rح� IتهwB�ع غP]عارة �ي ت�ال
�اء ��kC ضعف ال��أة ونwع ال��اZةMل�الی�! ال Aاألب� lات ال�ق�tPش

 ة منهجية للتدريس في ظل بعض خصوصيات اللغة العربية  أي 
 استاذ علم النفس  –الغالي أحرشاو  
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��ة Bر�ه#�ة ال�Mنا على أه��ة ال��Mع p�4Mال� Iنادرا ما ی�
ك�ف�اح ل��ق�l جانk هام م! الM#اح ال�راسي. فال��ارس�ن للفعل 

�� عادة ماF�ار  ال��ی�غافل�ن ال�فع�ل اإلZ#ابي لهEه ال�Mه#�ة في ال�
��ة Bر�ه#�ة ال�Mأن الف[ل في اع��اد ال� XCث �لق .Iراسي لل��عل�ال
الMاجعة Zَُع�ُّ أح� م4ادر ال4ع�Fات ال�ي ی�اجهها �عA ال��عل��!، 
�� لل��رس�! وتفان�هI ال�هMي، F�ي وال��وFال�الي فإن م#�د ال��س الMف

ل ل�فاد� تلN ال4ع�Fات. لEا فاألك�� أن اع��اد ال ت&في �ع�ام
��ة ال�الئ�ة ال�ي ت��اشى إج�اءاتها مع مق�مات ال�ادة Bر�ه#�ة ال�Mال�
َسة، Z[tل ال,]�ة ال��اع�ة على ت#�B� ال�عل�ات  ال�ع���ة الُ�َ�رَّ

 وت�ق�l الM#احات ال�راس�ة .

�ر ال�E ی�قا}ع مع ال��م العال�       uMا ال�Eي للغة في إ}ار ه
، یM�رج هEا ال�قال ال�E ن�عى 2021دجCM�  18الع��Fة ال���د في 

 YBر�ه#�ة تMفاع ع! ف&�ة أن فعال�ة م�ى ال م! مقارFة م�ض�عه إل
�د، ت��قف إلى ح� ]Mال� ��الع��Fة ون#اع�ها في ت�ق�l ال�علI اللغ
�ع�� على م�n ن#احها في االرت&از أوال على خ4�ص�ات هEه اللغة، 

�ل�ج�ة ال�علI واالك��اب ذات ال��جه وثان�ا عtمات س��لى مق
�عة، نفvل Mة وم��ی�ض�ها وقائع وق�ائ! ع�ال�ع�في. وهEه م�ألة ت

  إج�الها في اآلتي: 

رغI �_�ة األدب�ات العل��ة ح�ل مMه#�ة ت�رYB اللغات �[tل        
عام، هMاك إج�اع ح�ل ال�علI ال��رسي ال�اعي والB�4ح ل&ل لغة 

�Fة، ق�tق إلى م�[Mل مt]� ات��امه االن�قال م! معال#ة األص
�ب.�tل مt]� اع  معال#ة ال��وف�ف��k الل�ان��!، ت�ج� ثالثة أن

، ت[tل ال�فا��Logographique Iاألولى ل�غ�غ�ا��ة  م! ال&�ا�ات:
.n�اتها ال&�اب�ة ال4غ�الة وح�ة و  وال&ل�ات وال��وف ال�g[ال_ان�ة مق

Syllabique ت�_ل ال�قا}ع ،.n�ت�ة ال4غ�وال_ال_ة  وح�اتها ال4
، ُت&ّ�ن الف�ن��ات وح�اتها وهي األك_� ت]�را Alphabétiqueأل�Pائ�ة 

.n�ت�ة ال4غ�  ال4
 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Aharchou.pdf  
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 لطفولة والمراهقةالصحة النفسية في سن ا
 سامر جميل رضوان   تأليف:
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 !�F�ان إلى األهل وال�tر اإلم�ق ��Pب م�ی��جه هEا ال&�اب �أسل
 Iل فه�Cة وع�ل�ة في س[��وال�عل��! الEی! ��Zاج�ن إلى إرشادات �

� ال�4ي ال�ل�I، الMف�ي�Mاه� الuدة م! م�اع م�ع�والعقلي  أن
واالج��اعي، و�EلN ال�[tالت الMف��ة وال�ل���ة ل�n األ}فال 
وال�افع�! وال�عامل معها �]�Bقة ع�ل�ة مل��سة وت��Mة م�ارد و�فاءات 
ال]فل وال�افع في ال�#االت ال�,�لفة، ل��ق�l ع�ل�ة ن�� ش,�4ة 

  .سل��ة وم��ازنة ت�]لع ن�� ال���قCل �أمل وتفاؤل

uال Aاول �عMلة ك�ا ی���اه� االج��ا^�ة ال��م�ة وال�(ذZة لل]ف
�ي لأل}فال M#وال ���كالعMف ال��رسي وال�[�د واالس�غالل ال#
م�ض�ًا �عA الع�امل واألسPاب وم[��ًا إلى �عA مuاه� ال,لل في 
الuMام االج��اعي القائI والuلI الMاجI ع! ذلN للفyات األضعف م! 

  .ال�#��ع، ال�ي الح�ل لها وال ق�ة

�عة في  سعىMة وال��Pg]اض�ع ال���ال�(لف إلى تغ]�ة �I م! ال�
 X�Cدة �ال�اض�ع على م#االت م�ع�م��ان ال]ف�لة وال�ف�ع ف��زعX ال�
وال��رسة وال[ارع وال�#��ع. وحاول اإلجا�ة عC� ال��اض�ع ال�,�لفة 
ع! �_�� م! األسyلة ال�ي ق� ت[غل �ال األهل وال���F! وال�ي ق� ال 

ا�ة عل��ة واض�ة في �عA األح�ان. وتق�م في ال�قZ X#�ون لها إج
نف�ه إرشادات مه�ة ومل��سة ت�اع� في فهI أفvل لل�[tالت 

  .وال�عامل معها

�ع وواسع م! Mد م��ا ال&�اب على عEاد ه�االع��اد في إع Iت �وق
�]ة ح�ل Pف�ة في ال��اجع ال��,44ة وال��ال��اض�ع والعMاوB! ال��

ال]ف�لة و�انX إسهامات ال�(لف �اإلضافة ال�4ة الMف��ة في س! 
إلى ت�ج�ة وت�ل�� ال�ادة العل��ة إضافة ما t�Z! إضاف�ه م! خC�اته 

  .في هEا ال�#ال ل�,�ج ال&�اب �4�رة سهلة اللغة ومفه�مة
 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36BRRudouane.pdf  
 

األس�Bة عMها وع��وها ب���Fة وتعل�I أبMائها وهي أعIu مهMة إن�ان�ة  
ح�Z rعاني الع4� ال�الي م! ت�م�� األ}فال واألج�ال الMاشyة 

�kC ت�ل�I ت��Fة األبMاء لل,ا� Nوذ وذلE]رات وال�ال�,� Iعه�دمات ووق
 wاع الغ�ائPم إش�ع kC�فM[أ ج�ل هz نف��ا �الP]ا}ا ال�ه�وسة �
األم�م�ة لأل}فال وأخ�ج�ها م! ب��ها ح�r أصX�P تع�ل زFالة 
وM�FاجI الف�I و�له �اسI ال��اواة �ع�ما �انX ت��ل لها ال�ه! ال���عة !

  
 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Zoobi.pdf  

  

ت  والتقـاعدية وفي المعاناة  والحتميا عند الشيخوخة علم نفِس النموِّ 
  )هــــــا قــــد ُعدنــــــا يا تاْمْبيَــــــه(

الطب النفساني (لبنان)  –تأليف: المعّلم علي زَْيعور
الطب النفساني (لبنان)  – زكريا علي زَْيعور

  

 شتاء – 36 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

  

  تمهيد
�ن رسالَة م�ّدٍة واح��ام لل[�,�خة ،  - 1tZ ا ��اٌب أردتُه أنEه

ول�Y ��ا�ًا حMBwًا م��ره أسُف الُ�ِ�! على الُع�� ال�ائ� �,]ًى وئ��ة 
Mا ال نق�م ��اب ال���ات أوس�Bعة ن�� الuالم . ال��اد ه� أنّ 

والغ4ّات، الM�م أو ال��ّ�� ،  والM�ِب وال�أث�I الEاتي، وال�ازوخ�ِة 
  واس�#الب ال�(لI وال�عI�ِ ، اإلن�Pاض واالن&�ار. 

�ن الuM� وال��ّب� ��ا  – 2tZ ي ، أن�لق� اق��حXُ ، ب�Mي و�F! نف
�خ�ة ) م�حلًة ال�أّمل مMه#ًا ورؤBًة Zَْع�C� ال[�,�خَة ( ال[�,�ة ، ال[,�

لة م4�ّلة م! م�احل الُع�� ، و}�رًا م! أ}�اره ال�ي م! أب�زها   ِّ�tم
�ُر ال��اجع وال�قهُقِ� واإله��اء ، ال4�أ وال&لل وال��ّلل . {  

ال[�,�خة اس���ار لل��اة العائ�ة إلى ال]ف�لة ل&ْ! م�_َّلًة  – 3
ألعvاء اه��أت �اإلب! وال�ف�� ، �ال�Pاخل وال��ص ال�َ�ضي ، ونهاZًة 

وص�أت ، وصارت خ�قًة �ال�ة ، َذَوْت وذبلX ، وFارْت م! �_�ة 
�ل�ج�ات �عامة �Cا أوالZات ��ا ال,الM�#ال wِ#أو ع Nِاإلس�ع�ال ، وتهال

ماذا Zفعل ال��لِّل �الع�امل ال�ي ن�B�ها ونه�اها ، نM[�ها  – 4
ع�امل ( ون��Mاها ، في ص�اِع ال[�,�خة أو تفاعلها وت�اكMها مع ال

�مِة tة ، أ� ال��P��ع للف�د والv,ج�ة وال_قا��ة ) ال�ي ال َت��ل�Cال
�القَ�ر وال��4� وال����م ؟ ت�ّفقXْ م! ذلN ال4�اع ال�أساو� ب�!  
 ، Iُفها ال�4ال�ُة أو ال�هادنة ، ال�القي وال�فاه�ٌة هB�uّي ال��اة نC[ق

�ل ال�اح� مMه�ا �اآلخ� . Cُة وقB��  ال�
  

 ل النص:رتباط كامإ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36BRZayour&Zakaria.pdf  
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

�ذج م_الي �Zقl األه�اف �M� ذج اإلسالمي��Mال r�Pق��ح الZ
  ال�عاص�ة لعلI نفY ال]فل في إ}ار عC� ثقافي. 

� الMف�ي، أسل�ة علI ال&ل�ات ال�ف�اح�ة: علI نفY ال]�Mفل، ال
.�Bف�و �ن�  الMفY، س�غ�

 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Tahanie3.pdf  
 

  دمحم المهدي -العلم والدين يتكامالن من المنظور اإلسالمي
 

 ربيع – 37 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

ث�ة ص�رة سل�Cة لل��ل�ل الMف�ي في ال�#��عات اإلسالم�ة ال 
ى ال�_قف�! مMهI ور�Fا  ت��قف عM� ح�ود ع�ام الMاس , ول&! ت��� إل
��هان �ه م! ال��,�44! في العل�م الMف��ة , وتwداد هEه Z ق]اع ال

ل�n عل�اء ال�ی! ال��ل��! , وال4�رة الEه�Mة ال4�رة ق�امة ونف�را 
لل��ل�ل الMف�ي ت4�M� في م�احة ��C�ة مMها في الEه�Mة اإلسالم�ة : 
أن م(سY هEه الB�uMة س�#��ن� ف�وB� وه� ش,p یه�د� , وث�ة 
ح�اس�ة ل�n ق]اع ع�AB م! ال��ل��! ت#اه ال�ه�د ��kC ال4�اع 

�Mة أخ�n , وأن هEا العالI الع�Fي اإلس�ائ�لي وألسPاب تارB,�ة ودی
ال�ه�د� أن[أ هEه الB�uMة وجعلها قائ�ة على ع4M� أساس , وه� أن 
ال#YM وتف�Bعاته ه� ال��جه ال�ئ�Y أو ال�ح�� ل�ل���ات اإلن�ان , 
 �Mقف األم� ع�واألهI م! ذلN �له أن ف�وB� �ان مل��ا , ولI ی�

نu�ته لل�ی!  إل�اده ال[,4ي ال�E �ان ZعلMه �_��ا ول&! ام�� إلى
 ��ى أنه وهI }ف�لي ن[أ في عقل اإلن�ان ح�! ت4�ر وج�د إله أب عل
�جه إل�ه �ال]اعة واإلن�4اع , وB[ع� �Bة و�اع����� مMه الع�ن وال�Z
�الEنk ت#اهه إذا ع4اه , ور�Fا �Zارس أع�اال و}ق�سا ت]ه��Bة 

 . kنEاسه �ال� ل�,��� إح

لMف�ي في تMCي م�قف وق� ساهI هEا اإلدراك ال�لCي لل��ل�ل ا
 ��C� ة وم! ق]اع�Mی�ل ال�سلCي ع��ما ت#اه علI الMفY م! ذو� ال��
م! الMاس ح�r یuM�ون إلى هEا العلI ب��جY على أنه ن�اج ف&� 
غ�Fي إل�اد� أو عل�اني , وأنه ض� ال�ی! في أغلk أ}�وحاته , أو 
 على األقل لvZ Iع ال�ی! في اإلع�Pار . وق� ان��k هEا اإلدراك

 Iاس أنهMال Aقع �ع�ال�لCي على ال��ارس�! للعل�م الMف��ة ح�r ی�
غ�� مع��ف�! �ال�فا��I ال�ی�Mة م_ل ال#! وال��� وال��� وال[�ا}�! 
وال�وح والغ�k , وأن نu�تهI لإلن�ان نu�ة مادZة عقالن�ة عل�ان�ة , 
ولهEا ح�! Zعاني ه(الء الMاس م! اض]�ا�ات نف��ة Zفvل�ن 

�خ لق�اءة ال�قى ال�ی�Mة عل�هI أو ل�,ل4�هI م! ال#! اإلس�عانة �ال[�  
 

تقييم نظرية التحليل النفسي في ضوء الفكر المعاصر ألسلمة   
 تهاني هاشم خليل عابدين -المعرفة

 ربيع – 37 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

 :��ل�ى تق��I نB�uة ال��ل�ل الMف�ي ال�� ه�ف هEا الr�P إل
ى ال�ع ای�� العل��ة، اس�,�م ال�Mهج "ال�ف���� الMق��" �االع��اد عل

 Iأه Xاه�، وت�_ل�uوال lاألف&ار واآلراء ال ال�قائ Iب�ق�� p�,Z �Eال
 Iي عل��ًا في أنها ل�ن�ائج الr�P ال��علقة ب�ق��I نB�uة ال��ل�ل الMف
 Xة وأدوات ال��اس، وات4فMي والع�_�Pهج الMم �ال�عای�� العل��ة لل�wتل�

لغ��ض وأخ]اء ال�ع��I وع�م االس�Mاد إلى األدلة العل��ة الB�uMة �ا
�ة، وع��مًا لI تlC[M عل�ها معای��  �والPع� ع! ال�l[M وال��ض̂
ال�ق��I العل�ي للB�uMات الMف��ة ع�ا م�gار واح� ی��_ل في ق�رة نB�uة 
ال��ل�ل الMف�ي على "اإل�Zاء �األف&ار" للعل�اء لr�P م�ض�عات 

هي ع! إZ#اد إجا�ات عل��ة ع! أسyل�ها، وق� ��_�ة ج�ی�ة ع#wت 
أك�ت ال�Mائج أنه ل�Y لB�uMة ال��ل�ل الMف�ي ���ة عل��ة وأن ����ها 
���ة تارB,�ة فق�، أخ��I الr�P �ع�د م! ال��ص�ات ی��_ل أه�ها في 
اق��اح تwام! تق��I نB�uات علI الMفY ثقا��ًا مع تق���ها عل��ًا ح�ى 

لعلI عام وعال�ي �]�Cع�ه ول&! ال_قافة خاصة ت��ع دائ�ة الفائ�ة؛ فا
  Z,�لف ف�ها األف�اد �اخ�الف ان��اءاتهI ال_قا��ة.

ال�ق��I، الMق�، ال��ل�ل الMف�ي، س�#��ن�  ال�ل�ات ال�ف�اح!ة:
  ف�وB�، األسل�ة.

 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Tahanie2.pdf  
 

تهاني   -علم نفس الطفـل ما بين الفكر اإلسالمي والفكر الفرويدي
  هاشم خليل عابدين

 ربيع – 37 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

ى اســـ�,الص ال�Mـــ�ذج اإلســـالمي  ـــ ال��ـــ�,لp: هـــ�ف هـــEا ال�Pـــr إل
�ذج الف�Mذج�! وال��وB�� في م#ال علI نفY ال]فل وال�قارنة ب�! ال�Mـ

���ـا ی�علــl �ال&فــاءة فـي ت�ق�ــl األهــ�اف الB�uMـة وال�]���Cــة ال�عاصــ�ة 
لهــEا العلــI. اســ�,�م ال�ــMهج ال�,ــ�ل� إلجــ�اء ال�Pــr. ت��_ــل أهــI ن�ــائج 
ال�Pـــr فـــي أن ن�ـــ�ذج علـــI نفـــY ال]فـــل فـــي الف&ـــ� اإلســـالمي 4Zـــف 

�ل�ج�ة ال]فــل �[ــtل ال�&ــ�B! الMف�ــي لل]فــل tــ� ســ���uMــام معقــ�، وBف
 lلـ[MBقـة شـاملة، وB�[� ال]فـل Yنفـ Iعات علـ�إZ#ابي، وM�Bـاول م�ضـ
م! أه�اف م�نة عاب�ة لل_قافات، ��ـا ت��ـw �القابل�ـة لل�]�Cـl وال��ارسـة 
أهــI األســyلة ال�ــي Z]�حهــا علــI نفــY ال]فــل، وأه�افــه فــي تM[ــyة ال]فــل 

�ــ�ة ال[ــM#ــة الB�ز ال�wة تعــ�Cل عــام فــإن ســلtــ]Fلإلل�ــاد، و �اذة وتــ�ع
  ن��ذج ف�وB� فل�في وال ZقCل ال�]l�C؛ وMFاًء على هEه ال�Mائج
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  ــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــ -  38ملحق العـــدد  
 

 

موسى   -السيكولوجية الفطرية لالنحراف وعالجه ووهم التحليل النفسي
  الزعبي

 

 ربيع – 37 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

�Cع�Z AعPاني ال�أث�� ال�ج� اص]الحا Z]لl وال�E  ال��v� أو ال
 العقل �ق�ة مقارنة الP[�Bة YوالMف �العقل نقp الف]�Bة الغ�ائw على

 و��� �اإلن�ان ضعف نق]ة ال��v� تأن�Z kع�C� بل والعلI �ال�ع�فة
 غامA  یwال ال الB�]Pة الMفY وح��قة ما��ة ع! وال�4�ر ؟... !ال

n�ال�الي  ال&_�� لFع�ل أل�ة و wغ�ائ YفMعة ال�Mعلى تأث��ها وآل�ة ال�� 
 ف��MMقل ومف��ة واض�ة ل�قالا لغة ت&�ن  وح�ى  الP[��  والف&� ال�ل�ك

 ألح� ع�ل�ا م_ال نv�ب و الع�لي ال�#ال إلى الuM��  الفvاء م!
 .. غ��ه Zقاس وعل�ه ال��ض�ة الMف��ة االض]�اب

��ي ان��اف م! Zعاني ش,p كان فلMف&�� م_ال  مع�! ج Iی� 
 ؟! ف]��  نف�ي كعالج ذلN مع ال�عامل
 للMفY ت4�ر ومع�فة ئwالغ�ا ع�ل أل�ة مع�فة م! ب� ال الC�اZة في

Iیل على الع�ل ث�ك تع���ة فالغ�wBة ال�4�ر ذلN وفl ال�لM#هي ال 
�نات أح� وهي الB�]Pة �الMفY ال���ان�ة ال��اب�ة الغ�ائw م! جwءtم 

YفMال_الثة ال wالعقل�ة ال�ع���ة الغ�ائ wة والغ�ائB�[ا ك�ا الفMف4ل 
 ... آخ� ��قال

 تع�ل ال ول&! الغ�wBة هEه لع�ل كاملة �أل�ة مC�مج اإلن�ان ی�ل�
 وت&�ن  الP[� ل�n ال�ل��ة ال�الة في وذلN الCل�غ عM� إال فعلي �[tل
 ل�n فالغ�wBة ال_اني لل]�ف وال���ل االش�هاء على مC�م#ة الغ�wBة
��Eن  ال� وما �األن_ى واإلثارة وال���ض االن#Eاب على مC�م#ة ت&
lة ف�ها ی�علwB�والغ n�ن  األن_ى ل���ى ما وهEا ع�Ytال ت&Z اول�ك� 
�Bة الف]�ة وثقافي دیMي�  . لإلن�ان ال

 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Zoobi.pdf  

 
  صادق السامرائي -الدين والنفس!!

 

 ربيع – 37 العدد - صائر نفسانيةمجلة ب

2022 

�ء , وت#اه� �األدZان في ج�ه� رساالتها ت��جه ن�� الMفY األّمارة �ال
ل�هEیCها واإلرتقاء بها إلى آفاق الMفY اإلن�ان�ة ال�ع]�ة �أرBج الMف�ات 

�ع , الفّ�احة �ال]ه� وال4فاء والMقاء.ْvَقة الPgام�ة ال�  ال��اوBة ال
��ك بها األدZان , وw��Bها ع! �عvها أسال�k وهEه ال�M]لقات ت[

ال��اجهة وال&�ح و����ات ال�AP على ن�ازعها ور�Pاتها ال�ي ت��ى 
  ش�]ان�ة , أ� ذات درجة عال�ة م! ال[� وأدواته لإلنقvاض على ال,��.

ى م�ضـــهI , وال   �ـــهI أو مـــ! ال�ـــ�� أو ال��ـــ� الـــ�E أدn إلـــPتل �Eالـــ
�ن إلى األ}Pاء أو ال�عال#CهEی . n���! الMف���! إلى في الv�ورة الق

�ات األخ�ــ�ة , Mــ�ر�Fــا tZــ�ن هــEا ال�ضــع قــ� تغ�ــ� �عــA ال[ــيء فــي ال
 Iث فـي وعـ�ه�ول&! @ل ال�اجw ق�Bا وم���ا ت#اه ال��ل�ل الMف�ي ال�لـ

 �ال#YM واإلل�اد وال�ه�دZة .
 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37ALMahdi.pdf    

  
سماح   -التأمل في العالج النفسي والتفكر في اإلسالم: هل من عالقة؟!

  جبر
 

 ربيع – 37 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

}��ة إن ال�فه�م ال[��لي لل�4ة IvZ األجwاء ال#��Zة والعا
ى الPع� ال�وحاني ال�E نادرا ما Zأخ�ه نuام  واالج��ا^�ة �اإلضافة إل

  ال,�مات ال��4ة في ع�! االع�Pار.
�ر علI الMفY اإلدراكي، إن ما Zع�ف �الuMفي م mindfulness 

وال�E ت�I ت�ج��ه في الع��Fة إلى ال�أمل، ه� ع4M� مهI في ال�قال�� 
�ذZة، وم�ارس�ه ه� أسل�ب ج�� ل�عCان السـ�#ا�اته العا}ف�ـة ال��یل اإلن

لل��تـ� والقلـl. إذ أن ال����w على إدراك أف&ار ال��ء وع�ا}فه وأحاس��ه 
ت�اع� �[tل مل��» في ته�ئة العقل. Zعّ�ف ال�أمل على أنه القـ�رة 
ى أن tZـ�ن ذهMـN حاض�ا �[ـ&ل �امـل، وأن ت&ـ�ن م�ر�ا ل�ـ&ان  علـ

�ه، وأّال ت�فاعـل �[ـ&ل مفـ�� مـع مـا �Zـ�ث وجـ�دك ومـا تقـ�م بـه وت[ع� 
.Nى عل�ـ   مـ! ح�لN أو ت�ـ�ح لـه أن Z]غـ

أخEت دراســات علــI األع4ــاب ال��ی_ــة ال�ــي ف�4ــX م�ــ�حات 
ال�مــاغ ل��ارســي ال�أمــل فــي إن[ـاء ن�ـ�ذج حـ�ل مـ�n قـ�رة ال�أمـل 

ى ت�سـ�ع اآلثـار ال�ع�ف�ـة وا ل#�ـ�Zة. تـI وضـع ال�ف��ص�ـ! ال�اعـي علـ
 kـBر�ب� Iهـ�Cـاء م]الMـي أث�فـي ماسـح ال�4�Bـ� �ال�ن�ـ! ال�غMا}�
ى اإلح�ـاس الMاتـج عـ! ال�MفـY. }لـk مـ! األشـ,اص  ان�PاههـI علـ
ى زر عM�مـا وجـ�وا أن عق�لهـI ت[ـ�د، ثـI أعـادوا االن�Cـاه  الvغـ� علـ

ى اإلZقـاع ال��رB#ـي لل[ـه� l والwف�ـ�. خالل هـEا ال���Bـ!، ت�tـ! إلـ
العل�ـاء مـ! ت��یـ� أرFـع م�احـل مـ! الـ�ورة ال�ع�ف�ـة: شـ�ود الEهـ!، 
 ،wــاه ال���ــCاف االن�Myــاه، واســ�Cج�ــه االن��و�دراك ال[�ود، و�عــادة ت

ـ!، و�لهــا تM[ــ� شــtPات ال�مـاغ ال�,�لفـة. ووجـ�وا أنـه مقارنـة �ال��C�ئ�
أ@هـ� ال��أملـ�ن ال�,v�مـ�ن ن[ـا}ا م�wایــ�ا فــي شــtPات ال�مــاغ م�ــا 
ســ�ح بBwــادة االن�Cــاه وال����ــw وال��ونة الMف��ة، وأن م�ارسة ال�أمــل 
ى حالـة ذه�Mـة م��ـwة �#هـ� أقـل،  ســ��X لألشـ,اص �ال�فـا» علـ

�ر".vال�" AعـPـ��ه ال�Z �Eوال  
 النص:رتباط كامل إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Jabr.pdf  
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38لعـــدد  ملحق ا
 

 

وألنMا ن�4ل بB�uMة ف�وB� وغ��ها م! الB�uMات الMف��ة قCل أن 
ن�v� فل�ف�Mا ال&املة في العل�م الMف��ة؛ نقع في ش�ك ال,ل� ب�! 

�نة لل�MCة العل��ة والفل�فة مفا��I ال��ل�ل الMف�ي وال�4]ل�ات ال�t
  ال�Mه#�ة ع! الMفY في وح�Mا وت�اثMا اإلسالمي! 

�ن لMا مأم! م! ال�ق�ع في ذلN ال,ل� إال أن ن��اصل مع tZ !ول
كل الB�uMات �ع� أن نع�ف ذاتMا العل��ة وفل�ف�Mا ال��ج�gة في العل�م 

�ل�ل الMف��ة أوًال؛ وه� األم� ال�E أث� ��ا�ه على م�قفMا مع ال�
الMف�ي وم4]ل�اته، إذ غ�ونا ف�Bق�! ف�lB یلقي بMف�ه في أحvان 
ال��ل�ل الMف�ي و�Bاول أن ی�ائI ب�Mه و�F! رؤM�Bا اإلسالم�ة الMف��ة 
وف�lB آخ� وقف مMه م�قف ال�افA �ل�ا وخ�� االس�فادة م! أ� 
م#ه�د عل�ي في ال��ل�ل الMف�ي وأ@! أن �ال }�في ق4� األم�ر 

.Iذم�  
 كامل النص:رتباط إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Tarqi.pdf  

 
  سالمات سارة -ميكانيزمات الدين في مقـاومة الكبت  
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Pادة ل�ا في ذلN م! اع�ال العقل و ا ل��ب� م]لk ش�عي بل ̂و
راحة للعقل الP[�� و اجا�ة ل��اؤالته ال�ي Zف�ضها ذ�ائه و ت]�ره 
ال�وحي و ت�رجه اال�Zاني ال�E ال یMفN في ال�4اع� ال شN ,ان 

  ت�افقX االجا�ات  ب�! ال�l[M و العلI و ال�ع�ق�

ل�(ق�ة لعق�لMا ان هEه االسyلة ال]ارئة ال�ي ت�MtFا و تwMع ال�احة ا
�ز مع���ة و امهات لل�]�ر الف&�� M� هي  

��انها ان�ا هي ل,�ف مP]! م! دحA م�ل�ة Mة ل�و�ل دع
  عقائ�Zة ,او ل�Y هEا ال,�ف شائPة في ا�Zان الف�د ال,ائف  ؟ 

انه في اعلى درجات اال�Zان تwول ال�,اوف ,ف�MعلI ان االجا�ة  
�فة هللا و اال�Zان �ه فال[N االخ��ة ل&ل س(ال ل! ت�عارض اب�ا مع مع

ى ال�ق�! , �ك هي  ی(د� الt]الي (...اذ الwالغ �ل ابي حام�او ��ا Zق
ال��صلة الى ال�l ,ف�! لN]Z I لI یuM� ,وم! لI یuM� لI ی4P�,و 

  م! لI ی4P� �قى في الع�ى و الvالل )

م! وجهة نu� نف��ة ,ال�Y مMع العقل م! ال�ف&�  وجه م! اوجه 
  ال&XC ؟  

 تباط كامل النص:رإ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Sarra.pdf  
 

�ة وعM�ما نأتي لإلسالم ن#�   الق�آن أورد الع�ی� م! اآلZات ال��ضِّ
لفاعلة ل�هEیCها واألخE بها إلى ل�عMى الMفY وماه��ها , واإلق��ا�ات ا

�Bات إدراك�ة عل�Bة , ذات إشعاعات ن�ران�ة وتأث��ات سل���ة ��م
  .راض�ة م�ض�ة

 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Samerrai.pdf  

 

دمحم  -العالقة بين "النفس/العقـل الواعي" وبين "القـلب/الالشعور"
  كمال الشريف
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ى ال��ل�ل الMف�ي ال MMt�Zا أن نق�ل ش�yًا هامًا ما  عM�ما ن�&لI عل
لI ن�ع�ف على الالشع�ر، ألن ف&�ة ال��ل�ل الMف�ي وه�فه ه� نقل 

ائN الMف��ة الالشع�رBة ال�ي ل#أ إل�ها ال[,p ل��قي قلقًا ال قCل ال�� 
له ب���له، نقلها م! الالشع�ر إلى ال[ع�ر ح�t�Z r! أن ی���ث 
��4P� بها ف����ر مMها ل��,لp م! أع�اضه Bها �ال&ل�ات وMع

  الMف��ة.
Zع�د لف�وB� الفvل في إب�از دور الالشع�ر في ال��اة الMف��ة و�ن 

Pس �كان ق �قه غ��ه زم�Mًا في ال��یr ع! الالشع�ر، أ� لtZ I! ه
م! اك�[ف الالشع�ر، ل&! �ان م! أوائل م! حاول وعلى ن]اق 
 �Bاني. �ان ف�و�واسع ت]l�C مفه�م الالشع�ر في تف��� ال�ل�ك اإلن
دارو�MBًا ی�n اإلن�ان ح��انًا ت]�ر وصار ی�رك نف�ه، أ� صار له 

الغ�ائw ال&امMة في ال شع�ره ت��tًا شع�ر، ل&Mه ما یwال ت��It �ه 
 �حاس�ًا ع! }�lB خلl دوافع نف��ة مع�Mة ت#عله ی�4�ف على ن�
ما، أما شع�ره ��z�g وهI ال��Bة وال��It وCB�ر أفعاله ال�ي هي 
نات#ة ع! دوافع الشع�رBة وBعwوها ألسPاب شع�رBة مM]��ة ذات 

 ني غ�ائ�w. }ا�ع أخالقي أو نفعي أو وقائي، أ� إن�اني ال ح��ا
 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Sherif.pdf  

 
  عبد هللا الطارقي -مصطلحات التحليل النفساني في نسق مختلف
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ك_�� م! ال�[�غل�! �ال��ل�ل الMف�ي مv]�ون لل�عامل مع قائ�ة 
�نة لل�MCة العل��ة والفل�فة tي ال��م! م4]ل�ات ال��ل�ل الMف

C{ �أم �عي ألن ال�4]ل�ات �ال�Mه#�ة لB�uMة س�#��ن� ف�وB�، وه
في �ل العل�م هي مفات��ها، ولعل هEا ه� ال�kC ال�E جعل 

�Z ارزمي� �ي ��ا�ه مف�اح العل�م.ال,
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ول م�vBة �اله����Bا ال���Bل�ة تعالج �]�Bقة ، أ)Anna O() وتعّ� 2
، ون�ج ع! 1882ـ  1881ال��ل�ل الMف�ي، وتI عالجها ب�! عامي 

ع�ل�ة عالجها اك�[اف الع�ی� م! ف�Mات العالج �ال��ل�ل الMف�ي، العالج 
�ال&الم أو ال[فاء �ال&الم، ال�Y��M العقلي، ال��B�4 االنفعالي، ال��اعي 

، ع�ل�ات نف��ة ال�ي تع� مEM ذلN الwم! إلى ال��م ال��، واك�[اف، �Eاك
  م! أهI ال�فا��I في ال��ل�ل الMف�ي : ال]�ح اإلZ#ابي، ال���Bل. 

، إال أنه �ان على علAnna O( I() أما ف�وB�، ف�غI أنه لZ Iعالج 3
 ،NلEه ب�C,Z ان� �Bات عالجها، ألن ب�و�تام �tل ما �ان Z#�� في جل

و�ل ف�Mة عالج�ة قام بها، ون��#�ها، وFع� أن  وMBاقz معه �ل معل�مة،
 Xشف�)Anna O( !ع �Bث له معها، ت,لى ب�و�ما ح �Bو�Cث ل�وح ،

�اصلة ال]�Bقة �� �Bقام ف�و ،�Bوفارق ف�و ،Y��Mقة العالج �ال�B�{
 Iاعي ال��، وأت�ال� Iث ،Y��Mال��ل�ل  العالج�ة �ال� �B���ف�ده، مه�ة ت]

Mف�ي، و�B�uMة في ال[,�4ة، �ع� ذلN، مع الMف�ي، �]�Bقة للعالج ال
 .!B�م�ضى آخ  

 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Mammria.pdf  

 

الغالي    -   في المغربواقع وسبل الرقي بالتعليم األولي نحو األفضل  
 أحرشاو

 ربيع – 37 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

 !B�ی! األخ��ها ال�غ�ب خالل العق�الت ال�ي شه�األك�� أن ال��
ساه�X إلى ح� ما في االه��ام �ال�عل�I األولي �]�ر م! أ}�ار 

�Bة عامة. F�مة ال��uMاس��� ال� �الق�آن�ة ق kد ال&�ات��فإذا �ان وج
ثقافي، فإن اإل�Pال على رBاض األ}فال ��(س�ات عB�4ة  كإرث

. جاء ن��#ة تغ��ات ع��قة ش�لX ب�Mات األس�ة وال��رسة وو@ائفه�ا
�وBة وع�ل ال��أة وح�اZة ال]ف�لة وتع��I ال���رس Mر األس�ة ال�إن @ه
كلها ع�امل ساع�ت على زBادة ال�اجة إلى فvاءات وF�امج لل���Fة 

Zاتها األساس�ة ت[�tل مالمح ش,�4ة ال]فل ال�tP�ة، ال�ي م! غا
ى ال�علI  ال���قCل�ة وته��yه لل�علI االب��ائي عC� تف��l ق�راته عل

�Bة F�ة وال���أن ال]فل ال���ف�� واالك��اب؛ فق� ثXC م! األدب�ات الMف
م! }�ر ال�عل�I األولي غالPا ما ی���w م���Pال ع! ن�u�ه غ�� 

 .ال��اصل ال#�� وال�ف�ق ال�راسيال���ف�� �ال�افBwة العال�ة و 
 

في إ}ار إغMاء الMقاش ال��#�د وال���اصل ح�ل ال�عل�I األولي 
 IZ�ا ال�قال على تقEع�ل في هMبَُّ� بها في ال�غ�ب، س�وال,]� ال�ي ُیَ

 .ق�اءة فاح4ة ألهI مق�ماته وأب�ز ت��Zاته وأن#ع رهاناته
 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Ahrachou.pdf  
 

منظومة قيم مهارات األتصال الفعال للقـائد التربوي بمرحلة رياض   
 -إخالص حسن السيد عشرية- االطفـال وفق مرئيات األرث األسالمي  

 األمينفريال  
 ربيع – 37 العدد - بصائر نفسانيةمجلة 

2022 

:��ل��مة م�uMفي م r�Pى ال ته�ف هEه ال��اولة ال�P_�ة ال
��  ���حلة رBاض اال}فال F�ال� �مهارات األت4ال الفعال للقائ I��
 Iمة ال���uMات مB�وفl م�ئ�ات األرث األسالمي، م! خالل ت�ل�ل أول

 ��� ��F�ال� �ي للقائMة أالساس�ة  لالداء ال�هZال�حلة رBاض األ}فال ب
�Bة، �ادأة  –ال,�}�م F�اقف ت��ان ، تI اس�,�ام إس�Pانة ل[�اه� وم�ال

وFع� ال��اجعة االح4ائ�ة ل4�ق وثPات االداة قامX ل#�ع ال�Cانات،  
الPاح_�ان ب�ص�  ت�ل�لي بC�نامج ال�wمة االح4ائ�ة للعل�م االج��ا^�ة 

�نة م! tائ�ة م��� اآلتي ت�ل�! و@ائف  م�ی�ة �قائ� 60لع�Mة ع[F�ت
إدارBة وم�ا�عة ملف األن#از ال�هMي لع�له! داخل رBاض  األ}فال.  

�مة ����ة uMة الى أرتفاع م�_�Pن�ائج ال��اولة ال Xصل�لPعA  وت
��  ���حلة رBاض F�ال� �ن#اح وفاعل�ة القائ Xلtا ش�Fال�ي  ر Iال��

بPعA ال��ص�ات األ}فال في اداء مهامه. وخ�جX ال��اولة ال�P_�ة 
 Iة ال����Mى ب�Mة وال�أه�ل�ة ال�ي ًتع�gادة ال�ق�رات ال#امBاه�ها ز
��  ���حلة رBاض األ}فال F�ال� �اد للقائ�هاج األعMة  في مB�F�ال�
ومBw� م! ال�راسات ال�ي تr�P العالقة ب�! ال��I ومهارات األت4ال 

لى ت�}�! الفعال ،اق��حX الPاح_�ان تI��4 حقائk ت�ر�CBة قائ�ة ع
�ر االسالمي ل�فع �فاZة ��I مهارات االت4ال الفعال للقائ�  uMال�

��  ���حلة رBاض األ}فال.F�ال�  
 I�� مة�uMم�حلة  –مهارات ات4ال فعال  –كل�ات مف�اح�ة: م

��  -رBاض اال}فالF�ال� �القائ  
 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Ikhlas&Feriel.pdf   

 

 - المؤسسون األوائل للتحليل النفسي والمؤسسون األوائل للسلوكية
 بشير معمرية

 

 ربيع – 37 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

1 ( �Bب�و �Bز��او�/ ج�Mال k�C[ال �عّZJoseph Breur ،
ال�(سY األول ل�Mهج ال��ل�ل الMف�ي، ع! غ�� ق4�B�[� ،قة في 

 IZهاMاء عالجه للف�اة ب��ثا �ابMأث ،!��� Berthaال�[,�p والعالج الMف
Papenheim  عار��، ال�ع�وفة في م(لفات ال��ل�ل الMف�ي �اسI م
  ). Anna Oه� : (أنا ؤ) (
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 بشير معمرية -توضيح بعض المفـاهيم في القياس النفسي
 

 ربيع – 37 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

  ي  ـــــــــــــــــــــــع الطبيعـــــــــــــــــأوال : التوزي
  NB�ال ش �ال�ا، ألنه واح�ا وال اع��g�C{ زع�هللا وح�ه، فق�، ال ی�

  له، س�Pانه.  م_�لله، وال 
هللا وح�ه، ه� ال�E خلl ج��ع ال�,ل�قات ووزع خ4ائ4ها 

  الع��الي. }�g�Cا، وال��زBع ال]�Cعي ه� ال��زBع ا
ى ال�ا��ة وفي  أما ال��ج�دات، �لها، في ال��اء وفي األرض؛ عل
ال�Pار؛ ال�الئ&ة، ال#!، الP[�، ال���انات، الPMاتات، ال�#ارة، 
�م، األس�اك، الwواحف، ال�[�ات، ت,vع خ4ائ4ها لل��زBع #Mال
ال]�Cعي، ��ا في ذلN ال,4ائp الMف��ة (ال�ل�ك الP[��). وBعMي 

�Bات؛ ��C� أو ال��زBع ال]���اه� ت��زع على ثالثة مuعي، أن ال�C
 .Aف,Mأو م ��gصغ�� أو ض Iس�، ث�  ق�� أو م�تفع، ثI م�

  ك!0 /ع�� ع- ال�,ز*ع ال(�!عي ف�!ا. 
ZعـCـ�، ف�Mا، ع! الـ�ـ�زBع ال]�Cعي، وصفـ�ا بـ "ال�M�Mى االعـ��الي"، 

��ى، أvZا، ال�M�Mى ال#�سي، أو مM�Mى BوGausهuZ �Eم! . ال �
  شtله أنه ی�تفع في وس]ه ثI یM,فA في ات#اهه ن�� ال]�ف�!.

  مع�ى ال�,ز*ع ال(�!عي أو ال���5ى االع�2الي. 
) Iل رقt]م! خالل ال !�Cا 1ی�Eدات في ه�) أن خ4ائp ال��ج

 Nى، ��ا في ذلM�Mا ال�Eه Xاء وفي األرض، تقع ت���ال&�ن، فـي ال
�Pة ل,4ائp ال�ل�كMالFو ،��]Pك ال�الP[��، فإنه عM�  ال�ل

��اسها، فإن أ� درجة 4�Zل عل�ها ال�ف��ص، على أ� اخ�Pار أو 
 م��اس، تقع ت�X ال�M�Mى االع��الي. 

 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Mammria2.pdf  
 

 موسى الزعبي -مدخل سيكولوجية الفطرة واللغة  
 ربيع – 37 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

 �رغI ال_�رة ال�ي أح�ث�ها ال��رسة اإلن�ان�ة وعلى رأسهI ماسل
ض� ح��نة اإلن�ان �أنه ^Pارة ع! ح��ان م�]�ر م! ح��انات 

ى وأنه أس�� غ�ائwه وماض�ه وال�(ث�ات ا ل�y�Cة ��اجاء أدن
 n�ات أخP[�� Xإال أنه وقع Iة وغ��ه����الB�uMة ال��ل�ل�ة وال�ل
ف�غI ت�ص�� ماسل� ال�ف�4لي ل]Pقات ه�مه إال أن ت�ات��Cه 
ى أش,اص ال  كانX اع�Pا}�ة وغ�� واق�gة وال تlC[M إال عل
�Z_ل�ن ر�Fا واح� �ال�yة م! الP[� وFال�الي ه� ه�م اف��اضي 

 #اج ��ه م! �اب الع�ض ال�ارB,ي فق� ول�Y واقعي واالح�

الصدمة في فـلسطين: نحو نموذج أكثر أصالة للصحة النفسية تحت   
 سماح جبر -االحتالل  
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 ��Eی�Aود  �ع�[ال Itيء م! ال�ه]� !�[�ال���M! في فل
ح�r أرسل  ،1948 ال,��Bة م! ال_�اب ال�ي ح4ل�ا عل�ها �ع�� ه#�ة

الMاس ذوو ال�Mة ال��Mة في الغ�ب رF]ات العlM وال��اوBل الق�4�ة 
و�Pعات الB��Cه ��ال�Y لل�tان الEی! �ان�ا ی�ت�ون ال�ال�Y ال�قل��Zة 
كال&���ة والقف]ان. وف#أة، @ه�ت هEه ال�ال�Y الغ��Fة ال#�ی�ة على 
ال�tان �[tل مN�v وم�جع في آن معًا. هEtا تC�و ال�#�Fة 

فل�]��Mة في االع�الل الMف�ي عM�ما ن�ت�� الفyات ال�[,��4ة ال
، وه�  PTSDالغ��Fة ال#اهwة م_ل اض]�اب ما �ع� ال4�مة 

.!�[� االض]�اب الMف�ي األك_� شه�ة ���ا ن[� ع! فل
إن ال�4ف��! مغ�م�ن �اإل�الغ ع! ارتفاع مع�ل ان�[ار 

ال��اسي وفي االض]�ا�ات الMف��ة في فل�]�! ل��ض�ح تأث�� واقعMا 
 r��� ود�دراسة ذات ن]اق م� Iاك إف�ا� في تع��Mاألح�ان ه Aع�
یC�و و�أنها تlC[M على ج��ع ال�tان، وأح�اًنا تف�� ب�انات األوyFة 
�[tل خا}ئ، وغالPًا ما تف[ل ال�قارB� في ال����w ب�! األع�اض 
�م�ة تفvل م4]لح tات غ�� ال��uMال&امل. إن ال� p�,]وال�

�اع� في  �PTSDع� ال4�مة أvZًا ��ا یC�و ألن الـ اض]�اب ما Z
مMح األم�ال. ��ا ق� ت,�ل� االم�ر على الMاس ��kC سل�ك 
�م�ة ال�ي تق�م، م! جهة ، ب���B� اس��Cان tات غ�� ال��uMال�

، ب��Mا تق�م م! جهة أخ�n م�اع�ات ع��Mة م!  PTSDأع�اض 
ى ال�ع�C� ع! ج�ع هI وF(سهI }عام ودواء؛ م�ا Z[#ع الMاس عل

 وفق�هI وأل�هI ع! }�lB ت��ی� ال��Fعات في االس��Cان.
ه� مفه�م ت]�ر في PTSD�اب ما �ع� ال4�مة ]وال���قة أن اض

س�اق ال��ب ل�صف ت#�Fة ال#M��. وق� ت]�ر �[tل ت�رB#ي م! خالل 
 kمةالق��4ة،"  و"تع�ع4اب الق�ال" و "ال4" ،"��M#ال kم�الزمة قل"

في ال�ل�ل ال�[,�4ي  PTSD، تI اس��خال 1970ال�ع��ة ؛" في عام 
اع�Pارًا ل�دود الفعل الMف��ة لق�امى ال��ار�F! العائ�ی! DSM IIIاإلح4ائي 

�Bة ت]�ر ال�فه�م ل�[�ل �Mعات ال�م! ح�ب ف��Mام. ومع ضغ� ال�#�
�ي، ول&! ما زال M#ف الMاث ال�(ل�ة م_ل الع�عة واسعة م! األح�م#�

�ًا ع! ال�قا� ت#ارب ال�#��عات ال�ي قاصاض(�اب ما 9ع2 ال28مة 
 تz�g ال4�مات ال#�ا^�ة وال�ارB,�ة.

 
 رتباط كامل النص:إ
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 موسى الزعبي -مدخل إلى سيكولوجية الفطرة واللغة  
 

 ربيع – 37 ددالع - مجلة بصائر نفسانية

2022 

 

  ال�اسع   الق�ن    نهاZة   في    ال�الي   �[tله   الMفY   علI   والدة   ب�أت
  وBع�C�   هEا،   الMاس   ی�م   م!   الwم!   م!   ون4ف   ق�ن    ق�ا�ة   أ�   ع[�، 
 Iعل   YفMال   k[ي   وال��ة   نقلة    الMف �  وذلN   وال]�Cة،   اإلن�ان�ة   �العل�م   ن̂
  و   ال]Cي   ال�#ال   إلى    الuM��    والفل�في   ال�یMي   ال�#ال   م!   بMقله 
   وعل�مه�ا    الMفY الB�]Pة   ��r   م#ال   كان   ح�r   ال�#�CBي،   الع�لي 
 r�Pء   یw#ی!   م!    ك�لفة   و   ال�  آالف   م�n   على   واألسا}��،    الفل
 !�M��ات    ال��یr   الMفY   علI   دةوال   وسlC   الM�  لEلN،    إرهاصات   �
 rاأل��اث   ع[�ات   @ه�ت   ح�   k�&ل��ة   وال�  ع!   Iل&�ت   ال�ي    الفل
  األن�اع،   ت]�ر   نB�uة   @ه�ر   مع   ذلN    وتwام!   والالشع�ر،   ال[ع�ر 
  واإلن�ان   وال�ی!،   ن�انواإل   وتارB,ه،    اإلن�ان   ب�!   الق]�عة   وF�ء 
�n    على   الق]�عة   وهEه   واألخالق، ��   مع   ق]�gة   كانX   الMف�ي   ال�

�نات   أهI   أح�   تع�C�   ال�ي   الغ�wBة   لها،   وتع]�ل   الف]�Bة   الغ�wBةtال�  
  دروع   دون    اإلن�ان   جعلX    وال�ي   لإلن�ان،    الMف�ي   لل#هاز   ال_الثة 
  م�ت&wات   أهZ   Iع�C�   ال�E   الف]��    اإلن��اء   فق�ه   ��kC   نف��ة،   ح�اZة 
  ال�ی!   كان   ح�r    الف]��    اإلن��اء   الMف�ي،   واألم!   الEات   بMاء 
  صع�Fات   م�اجهة   في   الMف�ي   واألم!   ال]�أن��Mة،   له   �Zقl    واألخالق 
�عة،   ل��اةا   وضغ�}ات Mال�ي   و   ال��   Xة   له   ت�ققه   كانwB�ة   الغB�[الف  
 rح�   lاألخالق   ال�,ل�   wة   والغ�ائB�[صله    الف�  ال,القة   �الEات   ت
  ح�r   وال]�أن�Mة،   الق�ة   مMها   ������   ال4فات،   وال_اب�ة   الق�ة   ال�]لقة 
 lث�   بها   ال�,ل�tZ   MCال�ع�في   ال,لقي   أو   العقلي،   الف]��    اله�مي   اءال   
  �[tل   ال[,�4ة   وص�رة   الEات   بMاء    ی�سخ    وFال�الي   س��،   �[tل 
 ،Iسل�   rع�ل    ح�Z   اEالعقلي   ال,لقي   اله�م   ه   �ار�    ك��gم   I@ك   نا�  ل�ل
  ح�r   ح�اته،   م�احل   و}�ال   ،م���Pال   ش,��4ه   ت]�ر   خالل   اإلن�ان، 

  Iیل   ی��ك   أ�   تع�  أن   قCل    ال��gار�    ال��   هEا   وفl   م�M�ف   سل
 ،Yی�&ل   kC�Bي،   �ال#هاز   خلالً    و�  واض]�اب   الEات   ت[�ه   وFال�الي   الMف
  �ائwالغ   تع]�ل   ��kC   نف��ة،   اض]�ا�ات   م!   وغ��ها   ال[,�4ة 
   ال��ل�   وحk   كال#YM   ال�ل�ك،   على   ال��اب�ة   الغ�ائw   و���Mة   الف]�Bة، 
 kوح   Nدون    ال��ل   �ار�    ح�gلها   ضا��    ف]��    م .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Zoobi3.pdf  
 

و@ه� ذلN �ال�Mاذج ال[,�4ة ال�ي ض�Fها م_ال له�مه وال�ي  
ر�Fا تIM ع! جهله ل���قة هEه ال�Mاذج أو لغاZات مع�Mة ! وأشPه 
�ع�ل�ة ال�#��ع الM�4ي لألجهwة اإلل&��ون�ة ال شN اف��اض أن 

�ان ل�Zه حاجات ت��wه ع! ال���ان ��ق�ی� الEات وت�ق�l اإلن
�k لل��رسة اإلن�ان�ة ال�ي t]Zل �Bات اف��اض ص��ح وEال
اب�اهام اح� أق]ابها ول&! وقع �فخ ال�l[M ال��ناني وم! سPقه 
م! نB�uات نف��ة وخاصة ال�ع���ة لN�C �أن Z#عل ال,ارج أو 

أه��ة ذلN إال أنه  ال�#��ع ه� م�gار ت�ق�l وتق�ی� الEات ومع
انعtاس @اه�� أشPه �tهف أفال}�ن وانعtاس @ل األش,اص 

ôرانه وال,لل ا�ة �اله�م وال,ل�  خ�على ج�Cاف��اض ال��ات �ه
 .الMفY و�F! ال�عادة وال�ضى عب�! إشPاع الC�ن و�شPا

 
 رتباط كامل النص:إ
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 Iاقع القائ�إذا ق�ل أن ث�راتMا ع��اء , س�غkv الPعA , ب��Mا ال
لى أن الع�اء قائ�نا , خ4�صا ���ا ن���ه س�اسة والفاعل ف�Mا Z[�� إ

, فأحwابMا �ال ف&� وال ب�امج س�اس�ة , وت[��ك �]�وحات إن[ائ�ة غ�� 
ى بMاء ال��اة.  ناض#ة , خال�ة م! الف&� ال��4ح القادر عل

وهEا ر�Fا یlC[M على ما أس��Mاه ب_�رات ال��Fع الع�Fي , فهي 
�ون ف&� ومMاهج ع�ل�ة , وال إن�فاعات ج�اه��Bة م��ثPة لل�غ��� ب

�دة , فغ��ت ووج�ت نف�ها إزاء نف�ها �ال ]Mاء ال�الة ال�MCب�امج ل
�د.]Mال� Iاء ال�لMفي ب Iاه� رؤBة , وال خار}ة }�lB ت

وت�ه�X �أن ال��Zق�ا}�ة ال�ف�اح ال���� ال�E س�C�ل أح�الها إلى 
ولهEا إن�هX األح�! , وهي ت#هل معMى ال��Zق�ا}�ة وش�و}ها وعMاص�ها , 

إلى ف�اغ , فقفwت األحwاب ال�(دیMة الع��اء الغارقة في عقائ�ها ال�غال�ة 
ودوغ�ات��ها الPال�ة , فإن�هX إلى أس�أ مآل , ووج�ت نف�ها مEعMة إلرادة  

 ال&�سي وم��ه�ة ��ا ت(م! �ه , فأه�لX ال�}! ح�ى ت��أها.
B�&مف �ج�! م��افق�! وال یwال الع�اء الف&�� س�� ال��قف , فال ی

مع إرادة ال_�رات , و��Fاب ال�ؤBة الف&�Bة ال�اج�ة , ضاعX ب�صلة 
�Bة ت�X أل�Bة vMإرادات ال#�اعات ال� X]ر� , وع[ع�ال�ل�ك ال_
عقائ�Zة @ل�اوBة , وت�قl ت�ل��ها م! قCل الق�n ال]امعة �اله��Mة 
على ال�ج�د الع�Fي في �ل مtان , ح�ى ب�ت ال_�رات و�أنها آل�ات 

 �ة إلس�ع�ار معق� و�س�Pgاد م(B� �إرادات ال�غ�ض�!.ج�ی
 رتباط كامل النص:إ
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وت�ج�ة ال����ر عادل م4]فى وه� }k�C و�س�[ار� لل�4ة 
ه الع�ی� م! االع�ال االدب�ة الMف��ة في دار االس�[فاء �القاه�ة ول

والعل��ة والفل���ة و حائw على جائwة أن�رBه الالن� في الفل�فة وجائwة 
 1998ال�ولة ال�[#��gة. ص�رت ال]Pعة االن#ل�Bwة االولى عام 

�ان: (Mع�Cultural Psychology: A Once and Future 
Discipline   ة االولى في عام�F�عة العP[رت ال�2017)  و ص 

 352م! أص�ارات رؤBة للM[� وال��زBع، القاه�ة . Zقع ال&�اب في 
� ال�الي:�Mى ال  صف�ة، مفه�سًا في سPعة ف4�ل وهي عل

 االه�اء  -
 علI الMفY ال_قافي: ماض�ه وم��قCله  -
-  Xای� كل�ة �قلI شل�ون. هـ . ه
 مق�مة  -
 الف4ل االول: أسyلة وخالفات مwمMة  -
 _قا��ة ال�قارنةالف4ل ال_اني: ال�راسات ال  -
-  Iاالدراك، وال_قافة، وال�عل� � الف4ل ال_الr: ن�
الف4ل ال�ا�ع: م! علI الMفY ال�قارن إلى علI الMفY ال_قافي  -
 الف4ل ال,امY : وضع ال_قافة في ال�س�  -
�ع وتارBخ ال_قافة  -Mخ الBادس: تار� الف4ل ال
 الف4ل ال�ا�ع : م�خل إلى االن��ج��Mا ( ت]�ر الEات)  -
 وال��اجع ال�4ادر  -

 
رتباط كامل النص:إ  
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اإلن[غال �ال�اضي س�اسة ع�وان�ة إف��اس�ة ته�ف ل�4ادرة 
ال�اض� وال���قCل , واإلس���اذ على ث�وات الPالد والPgاد , ودفع 
األج�ال إلى حuائ� الق]�ع , ل&ي ی��قl جwرهI وفقا ل�ق��vات 
ال�4الح وال�[ارBع الالزمة لل�AP على م�4� األمة وت�م�� األج�ال 

  بPعvها.
وتلعk ال]ائ��ة ال�Pgأة عا}��ا دورها األع�ى في ال��م�� الEاتي 

 وال��ض�عي ل�ج�د األمة.
�د ال��یr عّ�ا مvى وما إنقvى �Z واني�هج العMا ال�Eووفقا له
في وسائل اإلعالم , وعلى ل�ان ال&�اسي ال��,�ة ل�Mف�E األجM�ات 

  ال��س�مة.
 

يف : الدكتور ديفيد  تأل -مقدمة قصيرة جّدا : علم النفس الشرعي 
 إشراف ومراجعة: معن عبدالباري قـاسم صالح  -كانتر

 

 ربيع – 37 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

أس�اذ علI الMفY ، ال2=�,ر د/ف<2 =ان��هEا ال&�اب م! تأل�� 
�ل�wM، » @الل جMائ�ة«�#امعة ه�رسف�ل�. فاز ��ا�ه � �F١٩٩٥(هار (

ن��ني األم��tBة. وق� ُع�ف ب�]�B�ه �#ائwة ال,M#� الEهCي وجائwة أ
لuMام مMه#ي ل���ی� أوصاف ال#Mاة في ب�B]ان�ا، وت�ش�! ف�ع ناشئ 

ص�رهEا ال&�اب .م! علI الMفY ُع�ف �اسI "علI نفY ال����قات"
�ان :    P[�2010ع�ه االن#ل�Bwة االولى في عام Mع�" 

"Forensic Psychology" . !ة االولى ع�F�عة العP[رت ال�وص
و . م2014، القاه�ة ،م4� ، العام م(س�ة هM�او� لل�عل�I وال_قافة

صف�ة، وتXM�v م���Bات ال&�اب سPعة ف4�ل Z136قع ال&�اب في 
� ال�الي: �Mى ال   عل

  ش�A وتق2ی�
 الف8ل األول: م�عة عل� ال�ف� ال�Cعي وت25/اته •
 الف8ل الIاني: =!0 ت�8ع م�Hًما. •
 الف8ل الIالL: خ��اء في ال�5اك�. •
 8ل ال�ا9ع: عل� ال�ف� واإلج�اءات القان,ن!ة.الف •
 الف8ل ال�ام�: الع�ل مع ال�Hاة. •
 الف8ل ال�ادس: الع�ل مع أجهRة إنقاذ القان,ن  •
 الف8ل ال�ا9ع: أه, دور ثان,V دائً�ا؟ •
 ق�اءات إضاZ!ة  •
 م��د ال�8(ل5ات •

 �B�ا الف4ل ب�عEفي ه kأ ال&ات�عيب�Cعل� ال�ف� ال �، وقال ه
 �انk القان�ن و�دارة ال#��Bة وال�#�م�!،م! خالل ال�]l�C ل#��ع ج

ال��ارسة ال�ه�Mة لألسY والB�uMات واألسال�k ال�����ة م! ال�راسات 
 .العل��ة واإلكل��t�Mة لألفعال وال,C�ة الB�]Pة

 
 رتباط كامل النص:إ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Maan.pdf  
 

ترجمة: دكتور عادل مصطفى ودكتور كمال   - علم النفس الثقـافي
 تلخيص : معن عبدالباري قـاسم صالحعرض و  -شاهين
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�ل ��ل وه� أس�اذ علI الMفY وم�ی� tZا ال&�اب م! تأل�� ماEه
 سان دی�#�.  -,�C� االدراك الP[�� ال�قارن �#امعة �ال�ف�رن�ام
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األصل أو الPMع ، الَ#Eِر الق�IZ أو األروميِّ وال�الف ... وفي 
ال�اقع ��ا في ال�ف&�� العقالني، ل�Y ال�&�ار ُته�ًة شMعاء أو ج�مًا 
 �ٌ ِّ�ل م� Zَ,#ل الMاس مMه . فه� ِم�عة ، وع�ٌل غ�� صعk ، وُم�هِّ

؛ أ� }لkُ  ال�&�B�لل[(ون واألم�ر . سn�M ، أدناه ، أّن ال�&�ار ه�فه 
ال�عMى ال�ق�l ، األق�ب إلى ال4�اب وال�Mفعة.  ل�Y ال�&�ار ُسPَّة أو 
ع�Pًا . فاألZام ت�&�ر ،  وال��اسI ، والف4�ل، وال�&ال�� ال�ی�Mة ، 
وال�MّفY ... �ل شيء ال ی�&�ر ق� ال یPقى ؛ وما یPقى ه� ما ی�&ّ�ر. 

�Zُ ، �ّه[�Bى و َ��ّضح وما ی�&ّ�ر ی�]�ر : َیM�َّقBَح و ! ، ی�ضِّ ِّ��Bُي و�
ت�علI �ال�&�ار  الwCاقة. �ال�&�ار ی�عّلI االن�ان ، وال���ان ... ف��ى 

 ( Iال�عّل Yِنف Iان�! عل�}�Bقها إلى ح�r وضع�ا لها "}عامًا " ( را : ق
 

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs38/eJbs38Zayour.pdf  

 

الغالي    -اللغة والمعرفيَّة.. دراسات في اكتساب العربية وتعلمها
 أحرشاو

 

 صيف – 38 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

 

  تقديم
t]Zل @ه�ر وت]�ر العل�م ال�ع���ة ال��ة ال���wة ألواخ� الق�ن 

B�]واألع4اب الع YفMم ال�! وأوائل الق�ن ال�اح� والع[�B!. فعل
والل�ان�ات وال�عل�م�ات وال�Eاء االص]Mاعي وال�l[M وفل�فة الEه!، 

وت�قاسI دراسة  Cognitionكلها ت,44ات ته�I ال��م �ال�ع���ة 
م�ض�ع ال�Eاء في جان�Cه ال]�Cعي واالص]Mاعي. فإذا �ان ه�ف هEه 

Mال Iد في فه�م ی���uام ال�ع�في وتف��� س��وراته لالك��اب العل
 Iفإن اإلق�ار �عل ،Eف�Mام وال��وال�عال#ة، لالح�فا» واالس��جاع، لالس�,
مع�في قائI الEات أصPح م! ال�قائl ال�(��ة، وذلN �فvل ال�ق�مات 
العل��ة ال��ققة في ال�قارFات الMف��ة والل�ان�ة وال�عل�مات�ة، وفي 

ات ال]فل ال�tP�ة وال�عل�ات ال�عق�ة، ح�r دراسة @�اه� ال�ماغ و�فاء
 IغZاد�Cال� Eاألخ �Zالحª نwوع ق�� م! داخل هEه ال�ق�مات ن�

  ال�ع�في وتMCِّي م,�لف مق�ماته.
ت��ل م! الMاح�ة االص]الح�ة على  Cognitionإذا �انX ال�ع���ة 

�اه� الEه�Mة عامة، فاألك�� أنه ال  connaissanceال�ع�فة uوعلى ال
� وال ال�ع�فة ��عMاه�ا ال�أل�ف وح�ه�ا اللEان Zع�C�ان �uاه�ة ال�ف&�

ذه�Mة، بل إن اإلدراك وال��_ل وال�علI واللغة �لها تM�رج في هEه 
 الuاه�ة.

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs38/eJbs38Ahrachaou.pdf  

وعM�ما نق�أ ما ُیM[� وEBُاع و4Bّ�ح �ه , ت#�نا مع�قل�! في أق�Cة  
 ماض�Bة , ون��}! في حف� األج�اث ون�&لI بل�ان األم�ات.

فال��X صار ح�ا وال�ي م��ا في واقعMا ال�_قل �اآلهات واألوجاع 
�ات ال��وعة.  وال��̂ا

ال�(ج#ة للع�ا}ف واإلنفعاالت , تلغي  هEه اله#�ة ال�اض�Bة
ق�رات ال�ف&�� ال�ل�I وتع�قل العقل وت[له , وت��عC�ه وت�,�ه ل�B�C� ما 

 ت�عى إل�ه م! إج�اءات مأساوBة.
وال ی�ج� شعk م]��ر ��اض�ه وم�ؤد ��ه م_ل �عA شع�MFا , 
ال�ي ح�لX ال�ی! إلى م4�ر ل�فN ال�ماء واله��Mة على حق�ق 

.!B�اآلخ 
ط كامل النص:رتباإ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs38/eJbs38Samerrai.pdf  

 

َمْعَجمة مفـاهيم ومصطلحاٍت ومفرداٍت تقنية في الفكر الفـلسفي  
  علي زيعور-والتحليل النفسي كما االجتماعي والفَّنيّ 

 صيف – 38 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

  رةـــــــــــــــــــــــتبص
�ع أو الM4ّف أو ال[tل ، م! تق�IZ الف&�   -  1Mال ، ��Mا الEه

 " �في عالI ال��اصل ال�اه! وأدواته ،  ِصMٌف م��wٌَّ م,4�ص . فه
الة أو الuاه�ة، Zُف�ِف� " ، Zُف&ِفN أو Zُف�ِفX األس�ودة (=الpّMّ ، ال�

 الB�uMة  أو الَف�ض�ة ) إلى مفا��I وم4]ل�اٍت ومف�داٍت تق�Mة.
"  غ�ض ال�راسةأو����ٌة في ال�ل�ج إلى "  أسل�بٌ هMا ، إَذن ،  

س�اء �ان ��ا�ًة  وف&�ًا،   أو ش�yًا مادZًا . وذاك ، أvZًا ، أسل�ٌب في 
p�,]في  ال� Iص�� ؛ وم! ث��ع�امل أو ال�ف���  ال��ل�لأو ال�

اج��ا^�ٍة أو ثقا��ة، وتارB,�ٍة أو ب��yة ، ونف��ٍة اج��ا^�ة أو وراث�ٍة 
ج��Mائ�ة. وFع� م�حلة ال�[,�p، ثI م�حلة ال�ف���، ت&�ن م�حلُة 
}�ِح م,]ٍ� لل�غ��� ، أ� لل��اواة والعالج ، واألمِل �ال[فاء أو 

  رجاِءال,الص . 
ى ال�اح – 2  م�اَولة� مMها " هEا ال&�اب ف4�ٌل �n�C ُأ}ِلl عل
�ها ،   الَفْ&ف&ةفي Bارvال�عَ#�ة. ت�&�ر ب�! ت Iوالف�ِز ث ، "

سlC ت�ل�لها ؛ وأخ�n ق� نu!ُّ أنه سlC  مف�داتٌ أومغ��راتها وجPالها ، 
 ، Nا ، في ذلMف�ها وت_���ها . ه[Pنا في إعادة ض�uاها ونMأن حّلل

داُه تق�IُZ إقامُة معَ#Iٍ ، أو ما ه� ق�kٌB م! معَ#I ، غ�ضه وم( 
�ِر أو  ال�عMى ال�اه!���ف ال#ِلّي ؛ وال��#�ِب ال�]tْ�ه ال�Bَ�����

 ال�]��ر . 
َمMَع َفَ�َحMا بهEا الع�ل ما ق� یC�و للقادم الPع�� ، للPادµ أو  – 3

ى    ال�ه�ِول ال���عِ#ل، ت&�ارًا ، أ� ع�دًة �غ�� مَلٍل او  ح�]ٍة إل

Bassaaer Nafssania: Supplement N° 38 Autumn 2022  :2022خريــــف  38ملحــق الـعــدد  بصائــــــــرنفسانيــــــــة 

63



  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

 ) أع�ق� أن م[�وع " شtPة العل�م الMف��ة الع��Fة": 1

 ........................  �ان م�فقا الى ح� ما في ... -

 لألسف خالفه ال��ف�l في ........................... -

  
) یC�و أن ال�عّ�قات ال�ي اع��ضX هEا ال�[�وع العل�ي ال�ائ� 2

 على م�n عق�ی! م! الwم! �انX م�ع�دة:

مMها ما ت�I�Mt م! ال�غّلXC عل�ها، وهي ب�ق�ی�� م��_لة في  -
........................... 

ومMها ما تعEر عل�It ال�غّلk عل�ها، وهي االت�ة،   -
 ........................... 

 ) ل� �ان لي اإلش�اف على م_ل هEا ال�[�وع العل�ي3

 ل&XM �ادرت الى تاس�Y ال�الي ...........................   -

 ول�#XCMّ االع�ال ال�ال�ة ........................... -

 أخ��ة:) �ل�ة 4

- ........................... Itأق��ح عل� 

 أت�Mى عل�It  أن ........................... -

 ال[,�4ة العل��ة - االمvاء

 األسات_ة ال��ام أ[\اء وعل�اء ال�ف�

نأمل تلقى �ل�ات&I م! خالل صف�اتMا لل��اصل االج��اعي، او 
ى الB�C� االل&��وني ال�الي:    Arabpsynet@gmail.comعل

ی�I ان شاء هللا ع�ض ما خلp ال�ه هEا الالس�]الع في  ال&�اب 
 ��M�لـ " شtPة العل�م الMف��ة الع��Fة  " (االص�ار ال_اني   2022ال

ع[�) ال�E س�4�ر  شه� ج�ان القادم ��MاسPة دخ�ل ال[tPة عامها 
Xعلى االن��ن !B�]الع 

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs38/eJbs38TurkyAhrachouSamerr
aiSamia.pdf  
 

الحفـاظ على ش.ع.ن" كمنبر علمي ساطع ومضيء، مبدأ راسخا ال  
  أحرشاو الغالي  -يقبل التفريط أو اإلهمال  

 

 صيف – 38 ددالع - مجلة بصائر نفسانية

2022 

 

��MاسPة االح�فاء ب�خ�ل شtPة العل�م الMف��ة الع��Fة 
 ،Xة األن��نtPازن على ش��ر ال�Iu�M والvم! ال� !B�]عامهاالع

�ع�ني أن أن�ه 2000وم�ور عق�ی! ون�� على ان]القها في عام Z ،
�د هEا االس�]الع، ��[�ارها ال�افل Mم! داخل تفاعلي مع ی 

العقدين     كدح تجاوزت  "ش.ع.ن"، مسيرة   ؤسس:كلمة الرئيس الم 
 جمال التركي  -من الزمن  

 

 صيف – 38 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

م!  M��22اسPة دخ�ل " شtPة العل�م الMف��ة الع��Fة" عامها 
على " االن��نk�[Z  ،"X لي ان أتق�م �ال�هyMة الى  20ال�أس�Y، و 

ة لل[tPة، و�لى األساتEة واأل}Pاء أعvاء اله�yة االس�[ارBة والعل��
 �الEی! وقف�ا الى جانk هEا االن#از العل�ي ، وال�E ما �ان ل���قl ل

Iأزره �وشّ Iما دع�ه.  
م���ة ام��ت ألك_� م! عق�ی! م! الwم!، في عالI ع�Fي 
م[��ن �ال,الفات وال4�اعات، �ان تأس�Y هEا ال�[�وع العل�ي 

�Fة الع�اقk، اق����Mاه م��ل��! �إ�ZانMا وعM��Bwا مغام�ة غ��ة م�
وصC�نا، وفي ثق�Mا �ق�رة االن�ان الع�Fي على ال��w�ّ العل�ي والع]اء 

،NلEاب لPم�اه  ال�ع�في �ل�ا ته�أت له أس NB�ا في ت�M�#ن ن�ق� ن&
عل�م و}k الMفY ال�اك�ة، �[هادة الع�ی�، وساه�Mا في ت��t! الع��Fة 

YفMال k{م و� .في حق�ل عل
ج�ام، �Mا ��! یX�M على ال4,� �أ@اف�ه، ل�Y  ال���Zات

ال�[�وع العل�ي �االم� الهّ�! م#��ع ع�Fي، ان ی��اصل  م_ل هEا 
�ل ل�n اغل�Cة أهل Cى �القu�Z م!، وانwی! م! ال�ألك_� م! عق
االخ�4اص، سع�Mا جه�نا أن ن#kM ال[tPة االنwالق في م�اهات 

مع ال#��ع، م! ت�افقMا مع  ال��اسة وم��Mقعاتها، ف��Mا اب�اب ال�عاون 
ت�جهاتهI الف&�Bة واألی�ی�ل�ج�ة وان��اءاتهI ل��ارس علI الMفY او م! 
اخ�لفMا معهI، م�دنا أی�یMا لل#��ع، ت�اصلMا مع م! مّ� ی�ه ال�Mا ، م! 
أع�ض واس�,ف أو ا�,Y هEا االن#از حقه، ه#�ناهI ه#�ا ج��ال، 

 Iاعل ItFا... ور�  " ��! ه� اه�n س�Cالشعارنا  دوما "وقل اع�ل
 

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs38/eJbs38Turky.pdf  

 

  جمال التركي  -المنجزات العلمية لمؤسسة العلوم النفسية العربية... 
 

 صيف – 38 العدد - فسانيةمجلة بصائر ن

2022 

YفMاء وعل�اء الP{ة ال&�ام أEاألسات 

اث� ع�ل�ة "سC� اآلراء" ح�ل األن[]ة العل��ة ل�(س�ة العل�م 
 الMف��ة الع��Fة، 

Z[�فMا دع�ت&I لل�[ار�ة في ت�ج�ه �ل�ة إلى رئ�Y شtPة العل�م 
 �ل الMف��ة الع��Fة ال����ر ج�ال ال���ي، م! خالل اب�اء ال�أ� ح

  الMقا� ال�ال�ة...
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

سامية   -مشروع أمة بأكملها وكجهد أمة  الشبكة تبدو في أعيننا ك
 بكري علي عبد العاطي

 

 صيف – 38 العدد - مجلة بصائر نفسانية

2022 

 

 إليكم بعد الرؤى المتواضعة بخصوص الشبكة -1
 Xة جعل�ی�اح ع�أع�ق� أن م[�وع ال[tPة جانPه ال��ف�l في ن

زها ال[tPة تC�و في أع�MMا ��[�وع أمة �أك�لها و�#ه� أمة. ولعل أب� 
ال#�ع ب�! عل�م الMفY وال]k الMف�ي �اع�Pاره�ا م�tل�! لPعvه�ا 
الPعA، وم,ا}Pة أهل االخ�4اص في عال�Mا الع�Fي س�اء م! 
 wال�,�لفة دون�ا ت��� Iون في أرجاء العال�اج��ن داخله أو ی�]�gZ
.Iه�B�&ة بل وتBاتها العل��ة واالس�[ارyة وه�tP]في ش(ون ال Iو�ش�اكه

 

�رات ال[tPة م! vZُاف - 1.1]Mارات وم�ع إص�Mات تwإلى ال���
ك�k وم#الت ومعاجI وق�ام�Y وغ��ها، وال#�ة في م�ض�عات 
تلN اإلص�ارات ل��_ل واقعMا الع�Fي ال�اه! �tل جPMاته، وال[��ل�ة 
�اه� والقvاZا �#�انCها الMف��ة واالج��ا^�ة uفي ال]�ح لل

I ضI ال�ی! اإلسالمي وال��اس�ة واالق�4ادZة وح�ى ال�ی�Mة، فق� ت
�رات ال[tPة وما ی�ت�P �ه م! األد^�ة وال�E� ب�صفها ]Mفي م
عالجات نف��ة ناجعة، وه� األم�ال�E ن,C�ه ون(B�ه ج��عا في 
�رات الMف��ة ال���اج�ة على ]Mم�ا�ع�ه في ال� �نف�ق �Eال Xق�ال

�ا ���ل��!�  ال�احة �عامة على اع�Pار أن أغلk ال�B�uM! ل�
[tPة �ل األم�ر جل�ة واض�ة، �ل األم�ر ی�I مع ال- 2.1

�Bه عMها وت#�ی�ها وت]�B�ها، فال اح�&ار للقk أو Mاإلعالن وال�
مk4M أو م�(ول�ة، ف����Pة اله�yات العل��ة ت�#�د �اس���ار 
�الت واض�ة م��دة شفافة ��والف�ز �ال�&��Bات ی�I وفl ب�وت

ة الف&� ��ا یPعr اإل}�Myان ل�n ال#��ع واإلح�اس �]هار 
  وال��عى

مع ال[tPة ی�I االح�فاء �tافة ال�MاسPات واأل^�اد -3.1
العل��ة واالج��ا^�ة وال�ی�Mة، وI�B ال��وB! ل&ل ح�ث �]�ق 
 ��M��ة وح�ى ال&�اب ال �̂Cة األس�]Mاًء م! ال�عة اب��Mم�

  وال�#ل الEهCي
مع ال[tPة ی�I تفع�ل مC�أ ال[�رn في �ل األم�ر و}�ح -4.1

Mاق[ة و�ب�اء اآلراء �tل د�Zق�ا}�ة،، و�أنها ن��ذجًا األم�ر لل�
   م4غ�ًا ل�ا یPMغي أن ت&�ن عل�ه م#��عاتMا في أبهى ص�رها

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs38/eJbs38TurkyAhrachouSamerr
aiSamia.pdf  

�ال�Pادرات وال�[ارBع ال#ادة ال��#�دة، وFاإلن#ازات والع]اءات ال�,�ة  
ال�_��ة، خ�مة لل�ع�فة الMف��ة وم�ارس�ها في العالI الع�Fي، ت�اصال 
وتعاونا، ��_ا ون[�ا، ثI ت&��Bا وت��B#ا. ف&ل ما حقق�ه وت�ققه م! 

ساه�X وت�اهI �ه م! خ�مات  ن#احات عل��ة ومع���ة وازنة، وما
�عة، جعل مMها م4Mة قاع�Zة ل,�مة الr�P العل�ي، وخ�ارا Mم�
مع���ا ق�امه ال�ألl واالس���ار وال��ل�l عال�ا في س�اء قارة عل�م 
و}k الMفY الع��Fة. ف�[�وعها �ان وما یwال خP4ا یAPM �ال��اة 

  .رغI �_�ة ال���Zات، وتع�د اإلك�اهات، وض,امة ال�هانات
  

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs38/eJbs38TurkyAhrachouSamerr
aiSamia.pdf  
 

  صادق السامرائي -شبكة العلوم النفسية العربية والكدح المتسامق!!
 

 صيف – 38 العدد - ر نفسانيةمجلة بصائ

2022 

 

م�� األم�ة الMف��ة �فاح صعk في م#��عاتMا وم#ابهة ع�M�ة , 
ت�اجهها مع�قات وم4�ات م��اصفة , تعّ_�ها وت�فعها �ع��ا ع! 

  م�ادی! األZام ال��4اخPة �ال�Bالت  ال#�ام.
وال�اقع الع�Fي Zف�ق� لل�[ارBع ال���ثPة ال�ق�امة ال���اصلة , 

ة لMCاء الMفY القادرة على ال�فاعل العwوم مع ال���Zات ال��]لع
وال�عvالت , م�ا ت�kC �إن&�ارات ون&�ات ون&Pات م�&اتفة لل�Mل 

. ��Mاألج�ال في م�ادی! اإل�الس والق �ة , وت�ق��F�م! اإلرادة الع  
فال�ق�م وال�قاء ی�Mاسk }�دZا مع ال�عي الMف�ي ال�#��عي , 

�Bات ثقا��ة وعM�ما نق�أ ال�#��عات ال���ا�قة لغ��ها , ن#�ها ذات م
نف��ة م���wة , وت��ف� ف�ها ال,�مات الMف��ة وم�اكw اإلرشاد الMف�ي 

  واإلج��اعي.
وم#��عاتMا ت�اول ال�عامل مع مع]�ات ع4�ها ب��اسN ووعي 
�عة , وتMأn ع! العل�م Mم وال�عارف ال���و�دراك , ف����v� العل

�ات في ال�عي وف�اغات واسعة في الMف��ة , ف���kC �إح�اث ف#
 �اإلدراك , م�ا یI#M عMه تع_� ال,]�ات وت_اقل ال��� ال�Iu�M ن�

  اآلت�ات.
��wMف ال]اقات Z ��ة , وت�yB�ة ج�واإلن]الق ��[�وع نف�ي خ]
�kt سّالف األف&ار وال�ؤn وال�4�رات في ص�ارn ال��جع Bو ,

وال,�افات الُ��ّ,�ة واألن�! , فال�#��ع تل��فه األضال�ل واألسا}�� 
ى ال��اة وال��4�.   لل�#ه�ل واإلس���اذ عل
 رتباط كامل النص:إ 
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 الغالي أحرشاو  -  علم نفس الشيخوخة في ظل المقـاربة المعرفية
 – 73 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2021 خريف

ن�عى في هEا ال�قاإللى مقارFة ال[�,�خة ال�ع���ة مقارFة    
�ة على أسyلة م��رBة أه�ها: ل�اذا ت(ث� ت�ل�ل�ة وذلN م! خالالإلجا

ال[�,�خة في �عA ال�@ائف ال�ع���ة أك_� م! غ��ها، وفي 
أش,اص دون آخ�B!؟ ل�اذا ی�wای� ح#I هEا ال�أث�� عM� م�احل م�ق�مة 
في ال�! ول�Y عM� ���ة م�احل الع�� األخ�n؟ هل ت��اجع الEاك�ة 

ال�ف&�� معال�! بMفY ال�#I اإلن�ان�ة وق�رات االن�Pاه واإلدراك واللغة و 
  وال[tل واإلZقاع ل�n ال#��ع؟ 

س�Mاول ال�ق�ب م! األج�Fة ال��Mtة لهEه األسyلة بMاء على 
ع�ض واس�M]اق أه��ا ت�اكI ل�� اآلن م! مع�فة نف��ةح�ل 
ال[�,�خة ال�ع���ة، وFال,4�ص�Mائج وخالصات األ��اث ال��تP]ة 

ها مع ال�!، وثان�ا �ال[يء ال�E أوالب�]�ر ال�ع���ة اإلن�ان�ة وارتقائ
 �Eروال[يء ال��ر خالل م�احل ال�ش� وال[�,�خة، ی��ه[�Bو ����Z

 Nائج وال,الصات، وذل�Mال Nة فاح4ة ل�ل��B�وثال_ا ب�ق�IZ ق�اءة تق
به�ف ت��t! ال�ه�I وال��,44على ح� س�اء م! ت&�B! ف&�ةم��دة 

ثI  و@ائفها ال&n�C  ع! مفه�م ال[�,�خة ال�ع���ةود�Zغ�اف��ها وارتقاء
  أهI مقارFاتها الB�uMة وم�ارساتها ال�]���Cة. 
رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Ahrachaou.pdf  
 

  دمحم المير   -  اشتغال الذاكرة في الشيخوخة
 – 73 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2021 خريف

p,مل 
 n�اك�ة لEفي اش�غال ال r�Pن�ائج ال pا ال�قال إلى ف�Eسعى ه

�uح �وق .!�M�X الEاك�ة �اه��ام �الغ م! قCل الPاح_�! في ال�
ال[�,�خة، على اع�Pار أن الEاك�ة هي إح�n س��ورات نuام معال#ة 
ال�عل�مات ال�E ی�أث� �عامل ال�!. وت�مي هEه ال��اجعة الB�uMة إلى 
�Bات ان�فا» أو ع#w �عA ال�MCات الEاك�Bة ��ال�ع�ف على م

فة إلى الف�وقات ب�! ال���M! األساس�ة في ال[�,�خة العادZة، �اإلضا
وال�اش�ی! صغار ال�! في فعال�ة اش�غال ال���ورات الEاك�Bة. وق� 
ى الEاك�ة الق�4�ة ال��n، والEاك�ة العاملة، والEاك�ة الPع��ة  ر�wنا عل
ال��n، وFعA ال�MCات ال��ف�عة ع! هEه األخ��ة �الEاك�ة ال�الل�ة، 

ى الEاك�ة ال���قCل�ة. وق� والEاك�ة ال�[ه�Zة، إلى جانk تأث�� ال �! عل
أك�ت معIu ال�Mائج على االن�فا» أو الع#w ال]��� في ق�رة 
م#��عة م! ال�MCات الEاك�Bة �الEاك�ة الق�4�ة ال��n، والEاك�ة الPع��ة 

 ال��n وت��ی�ا الEاك�ة ال�الل�ة والEاك�ة ال�[ه�Zة، وان&[ف أvZا

-  الرعاية الصحية النفسانية للمسنين في العالم العربي  اإلفتتاحية: 
  خديجة زيدي

 – 73 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2021 خريف

�ر الفاضل ج�ال �وأنا أت[�ف ب�ل�Cة دع�ة ���Bة تلق��ها م! الC�و��
��l ال�ادة Mة لإلش�اف على ت�F�ة الع��ال���ي رئ�Y شtPة العل�م الMف

 " ال�عا/ة ال58!ة ال�ف�ان!ة لل���<- في العال� الع�bي "،العل��ة ل�لف 
pَ له الع�د  م! ال�#لة الع��Fة "  2021خ��B  73وال�E ُخ4ِّ

�عMي إال أن أثّ�! هEه ال�Pادرة ال�ي ت&�س ما في ذلN  نف�ان!اتZ ال ،"
شN نCل ال�سالة العل��ة ال�ي ما ف�ئ هEا ال�جل الع4امي ی�عاها 

ع عMها دون �لل وال ملل مEM عق�ی! ون�� م! الwم!، خ�مة ل�ق�م وB�اف
عل�م و}k الMفY في ج��ع األق]ار الع��Fة. �4�ق لق� سع�ت �_��ا 
بهEا ال�[��B/ال�&ل�� ال�E ل! یBw�ني إال ق�ة وع�Bwة لالن,�ا� في هEا 
ال�[�وع العل�ي ال]��ح، وال��اه�ة في ت�ق�l جانk م! أه�افه 

�ه ال�]���Cة م! داخل ت,44ي الMف�ي اإلكل�t�Mي العل��ة وم�ام
  والعالجي.  

أك�� أن ل�n ال#��ع عC� م,�لف أق]ار وم#��عات العالI ت�_الت 
 �ومعارف وص�ر ذه�Mة وأحtام ح�ل األش,اص ال���M!، أو ما �Zل
نع�ه في �_�� م! الCل�ان الع��Fة ب" ال[��خ أو ال&ه�ل أو الع#wة 

�ألة ال#�ه�Bة ال�]�وحة هMا ت�علl في آن ...إلخ ". فإذا �انX ال�
 Yام على نفtر واألح�واح� ���n حفا» هEه ال�عارف وال��_الت وال4
ال�عMى مع م�ور ال�قk، وم�n تغ��ها ب�غ�� األزمMة وم��#�اتها 
ال�vارBة وال_قا��ة والعل��ة ال�,�لفة، فإن األسyلة ال���رBة ال�ي 

p,ص ت�ل��جk اإلجا�ة بهEا ال,4��في: ما ال�E نع�فه �ال�Pv  ت
م! داخل عل�م و}k الMفY ع! واقع ال[�,�خة في العالI الع�Fي؟ 
ل�اذا ت(ث� ال[�,�خة في �عA ال�@ائف ال�ع���ة أك_� م! غ��ها، 
وفي أش,اص دون آخ�B!، وعM� م�احل ع��Bة دون غ��ها، وFأشtال 

�vBة هل ت�ج� اس��ات�#�ات تع� و�Zقاعات غ�� م��اوBة ل�n ال#��ع؟ 
��ع�لها ج��ع ال���M! ل��اجهة آثار ال[�,�خة؟ ثI هل هMاك }�ق Z

ال���M! وم�اع�تهI على ت���! وت#�B�  وتق�Mات ل��رkB ه(الء
ل�اذا ت,�لف العMاص� االكل��t�Mة  لل�حات ال��B�Bة  م�اردهI ال�ع���ة؟

لMفY االض]�اب العقلي/الMف�ي ب�! ال�اش� وال��!، ��ا Z,�لف ن�� 
آل هEا االض]�اب ب�Mه�ا؟ و��� ت(ث� تPعات ال[�,�خة ت]�ر وم

ى ال�الة الMف��ة لل[,p ال��!؟   عل

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Zaidi.pdf 
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

) ف�د م! �Pار ال�! 30غwة، ح�r ت&�نX ع�Mة ال�راسة م!(
�ر،ح�Eإلى ال Iه����r تI اخ��ارهB�[� Iقة ق4�Zة، وتI تق

) م#��عة ضا�]ة، 15) م#��عة ت#��CBة، و(15م#��ع��!:(
واس�,�مX ال�راسة �ل م! م��اس ال�Mاعة الMف��ة، والC�نامج 
اإلرشاد� االن�قائي م! إع�اد الPاح_�! �أدوات ل��ق�l أه�افها، 

لة إح4ائ�ة في وأ@ه�ت ن�ائج ال�راسة ما یلي: وج�د ف�وق ذات دال
�n ال�Mاعة الMف��ة ل�P� nار ال�! ب�! ال�#��عة ال�#��CBة ��م
وال�#��عة الvا�]ة �ع� ت]l�C الC�نامج اإلرشاد� االن�قائي ل4الح 
 n���ال�#��عة ال�#��CBة، وت�ج� ف�وق ذات داللة إح4ائ�ة في م
 ال�Mاعة الMف��ة ل�P� nار ال�! ب�! ال��اس القCلي وال��اس الPع��
ل4الح ال��اس الPع�� ل�n ال�#��عة ال�#��CBة، و�EلN اس���ار 
فاعل�ة الC�نامج اإلرشاد� االن�قائي في ال��اس ال��Pعي �ع� م�ور 

 n2شه�B! م! ت]l�C الC�نامج، ��ا ی�ج� أث� ��C� ح�k م�Fع إی�ا
 n�ة ل��لفاعل�ة الC�نامج اإلرشاد� اإلن�قائي في تعwBw ال�Mاعة الMف

 ،!�وأوصX ال�راسة �v�ورة العMاZة ال��&املة �Ptار ال�! كPار ال
ال���ددی! على م�اكw ال�عاZة ال��4ة ���افuات غwة نف��ًا، 

م! ضغ��  COVID-19واج��ا^�ًا، واق�4ادZًا ل�ا م_ل�ه جائ�ة
.Iیه�ة ل���Bات ال�4ة الMف�� وم[tالت م��ا�عة أث�ت على م

الMف��ة، �Pار ال�!،  ال&ل�ات ال�ف�اح�ة: ب�نامج إرشاد�، ال�Mاعة
  COVID-19 م�اكw ال�عاZة ال��4ة،

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Zaidi.pdf 

  
 دور اإلرشاد النفسي الديني في تحقيق الصحة النفسية لكبار السن

  تهاني هاشم خليل عابدين   -
 – 73 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2021 خريف

  
:��ل�Eا الr�P ه� ال��قl م! دور اإلرشاد اله�ف م! هالُ��

الMف�ي ال�یMي في ت�ق�l ال�4ة الMف��ة ل&Pار ال�!. اس�,�م ال�Mهج 
االس�ق�ائي إلج�اء الr�P. تI ال��صل إلى م#��عة م! ال�Mائج ال�ي 
ت(�� ال�ور اإلZ#ابي لإلرشاد الMف�ي ال�یMي في ت�ق�l ال�4ة الMف��ة 

Mف�ي ال�یMي �#اذب�ة خاصة ل�n ل&Pار ال�!؛ ح�r ی���w اإلرشاد ال
كPار ال�! ألنه ی��اشى مع اه��اماتهI ال�ی�Mة وP]Bع حاجاتهI ال�وح�ة 
ال�ي تwداد في هEه ال��حلة م! الع�� �[tل ��C�، ��ا �Z_ل اإلرشاد 
الMف�ي ال�یMي ن��ذجًا فاعًال في ت�ق�l ال�4ة الMف��ة ل&Pار ال�!؛ 

  "كإرشاد نف�ي" ودوره "كإرشاد  لفائ�ته ال�wدوجة ال�ي تPMع م! دوره

أن الEاك�ة ال���قCل�ة ال ی��اجع أداؤها �_��ا خالل ال[�,�خة. وفي مقابل  
 .!�M�ذلN، أشارت ن�ائج م��ات�ة إلى ان,فاض ق�رة الEاك�ة العاملة ل�n ال�
أما ���ا ی�علl �ال���ورات الEاك�Bة، فق� أشارت مع]�ات الPاح_�! إلى 

���Cي لMاالن�فا» ال wوان,فاض أداء س��ورتي ال��م� ،!Bw,ورة ال��
 Xراسات عارض�ال Aإلى أن �ع �uMالFخة. و�واالس��جاع في ال[�,
 n�اك�ة لEن في فعال�ة ال�االت#اه العام لل�Mائج ال�ي ت�صل إل�ها الPاح_

 كPار ال�!، یPMغي تع��l الr�P في اش�غال الEاك�ة في ال[�,�خة.
 ة؛ الEاك�ة.ال&ل�ات ال�ف�اح�ة: ال[�,�خ

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73ELMur.pdf  

 

 - الشيخوخة العادية بين التغيرات المعرفية والتغيرات الدماغية
  عائشة زياني   -عائشة أفرفـار   

 – 73 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2021 خريف

مل,Z :pعالج هEا ال�قال، ض�! مقار�Fه الB�uMة ال�ع���ة 
�C4ه العEما��ة، ه�خة  وتغ��اتها ال�ع���ة وال�ة، إشtال�ة ال[�,

ال�غ��ات ح�k م#��عة م! ال�راسات، ماتwال ت[tل م�ض�ع ج�ل  
واخ�الف ب�! الPاح_�!، وBع�د ال�kC في ذلN الخ�الف  إZقاع س��ورة 
ال[�,�خة م! ش,p  ل,�.فإذا �انX هMاك �عA ال��اجعات على 

�n ال�ع�في وال�ماغي، فإ��ن هMاك أvZا تع�vBات واك��ا�ات ال�
ج�ی�ة تIM ع! م�ونة دما��ة وع! فعال�ة ا الح��ا�  ال�ع�في 
وم�اه��ه�ا  في ص�انة ق�رات الف�د، عل�ا أن أسل�ب ال��اة 
واالن�ماج االج��اعي العالئl  و�Eا ت�رkB الق�رات ال�ع���ة �لها 

ل�فا» ع�امل ض�ورBة لل�,��� م! اله[اشة ال�ع���ة وال�ما��ة وا
 .!�ى ال�فاه ال�4ي ل�P� nار ال  �ال�الي عل

ال&ل�ات ال�ف�اح�ة: ال[�,�خة العادZة، ال�غ��ات ال�ع���ة، ال�غ��ات  
   ال�ما��ة، االح��ا�  ال�ع�في، ال��ونة ال�ما��ة، ال�فاه ال�4ي.

 

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Ziani&Aicha.pdf  

 

برنامج إرشادي انتقـائي لتعزيز المناعة النفسية لدى كبارالسن أثناء جائحة  
COVID-19  -     باسل مهدي دمحم الخضري - عبدهللا عبدالهادي  

 – 73 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2021 خريف

 

ال�ل,p: ه�فX ال�راسة ال�ال�ة إلى مع�فة أث� فاعل�ة ب�نامج 
ل�Mاعة الMف��ة ل�P� nار ال�! ال���ددی! إرشاد� ان�قائي في تعwBw ا

 ���افuات COVID-19على م�اكw ال�عاZة ال��4ة أثMاء جائ�ة 
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  ــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــ -  38ملحق العـــدد  
 

 

Iت �ولق I��4ة تZالعالج�ة ال�عا Curative care  kعلى لل�غل 
 أو أع�اضها تقل�ل فق� ول�Y ال�ام مMها، وال[فاء وعالجها، األم�اض

 العالج�ة، ال�عاZة أم_لة وم!). Fox, 19972(األلI الMاتج عMها 
ى ال ال&���ائي، العالج  لل]k، مهI ه� ال��ض عالج �غI م! أنفعل

Yفه إال أنه ل��، ه�ح�� قام الPعA ب��ج�ه الMق� لهEا لEلN، ون��#ة ال
�ذج�Mاف ی�#اهل ألنه العالجي ال�أه  n�أخ ،k[في ��ا لل Nذل 
 ال�عاناة، وت,��� ال�@���ة، الق�رة واس�عادة ال��ض، م! ال�قاZة
  . عالجهt�Z I! ال الEی! أولNy ورعاZة
 ال�احة ت�ف�� على Curative care العالج�ة ال�عاZة ت��w ك�ا

 م�ضهI، ف��ة }�ال لل��ضى وال�ج�ان�ة ال#��Zة اآلالم م! وال�,���
 ال�عاZة كانX ال�اضي، ففي). 20073 لل�4ة، ال�}�Mة ال�عاه�(

 تق�م اآلن ول&Mها. لل���B�v! ال�احة ت�ف�� فق� على تق�4� العالج�ة
القلk، ��ا  م! أم�اض أو كال��}ان مwمMة، ل�! Zعان�ن م! أم�اض

  .ال���B�v! رعاZة ب�امج م! جwء العالج�ة أصX�P ال�عاZة
 

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Fakhrany.pdf  

 

  مأمون مبّيض   -امتهان كبار السن (سوء معاملة وإهمال) 
 – 73 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2021 خريف

! �ل عام 4Zادف ال��م في ال,ام�ة ع[� م! شه� ی�ن�� م
�ة �إساءة معاملة �Pار ال�!، هEه ال[��Bة الهامة في  �العال�ي لل�̂
أ� م#��ع ی�]لع لل��اة ال�ي ت�v! لل#��ع ال��اة ال&��Bة، وخاصة 

  ل�! بEل وق�م في بMاء وتق�م هEا ال�#��ع. 
  ف�ا هي إساءة معاملة =\ار ال�-؟

!�لى م! ت#اوز داء صامZ ،Xقع ع إن س�ء معاملة �Pار ال
 !�ال���! م! الع��، وهMاك �عA الق�ان�! ال�ي تع�C� اإلساءة لل�

  .، وال�ي Zعاقk عل�ها القان�ن 65ف�ق ع�� 
:!�M��ء معاملة ال�� تع��B م�uMة ال�4ة العال��ة ل

 ،kاسMم ات,اذ اإلج�اء ال��أو فعل م�&ّ�ر، أو ع �ال��ام �فعل واح"
ال_قة مّ�ا ی(د� إلى إصا�ة ال[,p  داخل أZّة عالقة ُی��ّقع ف�ها وج�د

  ال��! �v�ر أو ��ب". 
واإلساءة ل&Pار ال�! ه� �ل ع�ل مق4�د، أو الف[ل في ع�ل 
�kC االذn أو Zعّ�ض ��C� ال�! لل,]�. وt�B! أن Z ب، م�ا�ال�]ل
تأخE اإلساءة أشtاًال م,�لفة، �إساءة ال�عاملة ال#��Zة أو الMف��ة أو 

��ة أو M#العا}��ة أو ال�أو غ�� ال��عّ� �ال�ال�ة، أو اإله�ال ال��عّ�. 
 أو س�ء ال�عاملة تقع م! قCل ش,p م�(ول  اإله�ال وال��wن أن

دیMي"، ��ا أك�ت ال�Mائج اخ�الف �فاءة اإلرشاد الMف�ي ال�یMي في  
ت�ق�l ال�4ة الMف��ة تPعًا الخ�الف ال�ی! ال�E تق�م عل�ه الع�ل�ة 

لMف�ي اإلسالمي" ال�E أثX�C م#��عة اإلرشادZة؛ ل4الح "اإلرشاد ا
�ث ال���ان�ة والB�uMة �فاءته، وال�ي عّ��ها �عA العل�اء �Pم! ال
ت#اوزًا على "اإلرشاد الMف�ي ال�یMي". اخ��I الr�P �ال��ص�ة �اع��اد 
اإلرشاد الMف�ي ال�یMي �أسل�ب رئ��ي ض�! خ�مات اإلرشاد الMف�ي 

Mف�ي اإلسالمي" �,]�ة مه�ة ل&Pار ال�!، ون[� ثقافة "اإلرشاد ال
  ض�! جه�د ت�}�! علI الMفY في العالI اإلسالمي. 

ال&ل�ات ال�ف�اح�ة: اإلرشاد الMف�ي ال�یMي، ال�4ة الMف��ة، �Pار 
.YفMال Iعل !�{�  ال�!، ال�أص�ل اإلسالمي، ت

 

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Tahani.pdf  
 

 -  لمسنين نحو خدمات الرعاية النفسيةالعوامل المؤثرة في اتجاهات ا
  تهاني هاشم خليل عابدين 

 – 73 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2021 خريف

 

ى الع�امل ال�(ث�ة  ى ال�ع�ف عل الُ���,لp:یه�ف هEا الr�P إل
في ات#اهات ال���M! ن�� خ�مات ال�عاZة الMف��ة. اس�,�م ال�Mهج 

لى م#��عة م! ال�Mائج ی��_ل ال&�في إلج�اء الr�P. تI ال��صل إ
 !�M�أه�ها في أنه t�Z! ت��M4 الع�امل ال�(ث�ة في ات#اهات ال�
 !�vوت� !�ن�� خ�مات ال�عاZة الMف��ة إلى ع�امل ذات�ة ت�ت�P �ال�
الع�امل ال#���ة والعقل�ة واالنفعال�ة وال�ل���ة وال�وح�ة، وع�امل 

إلعالم�ةواالق�4ادZة، خارج�ة ت��v! الع�امل االج��ا^�ة وال_قا��ة وا
 ��@�اخ��I الr�P �ع�د م! ال��ص�ات ی��_ل أه�ها في ال��ص�ة ب�
الع�امل ال����M#ة في هEا الr�P لل��It في ات#اهات ال��t]� !�Mل 

  �Zقl اس�فادتهI م! خ�مات ال�عاZة الMف��ة ال��احة.
 ،!�M�ال&ل�ات ال�ف�اح�ة:علI الMفY االج��اعي، االت#اهات، ال�

  ال[�,�خة، ال�عاZة الMف��ة.م�حلة 
رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Tahani1.pdf  

 

  خالد إبراهيم الفخراني   - الرعاية العالجية المالئمة للمسنين
 – 73 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2021 خريف

 العالج �[أن ق�ارات ات,اذ إلى ��Zاج�ن  األف�اد، �Z�ض عM�ما
�Eن  ال�Cث� تل��ه، في ی�غ)Bع الف�د ع�� و� ومع�ق�اته م�ضه ون

  .1)2010 ب�ل،( العالج اخ��ار ن�ع على ال��ت ح�ل ال[,�4ة
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 ،!�ال�قال سMع�ض ل,4�ص�ة االخ�ال� العقلي عM� ال��AB ال�
أع�اضه االكل��t�Mة ال���wة، أشtاله ال��B�Bة، }�ق ت[,�4ه فار��ا، 
خاصة مع اض]�ا�ات ال,�ف، ����ة ت]�ره ومآله الMف�ي، مع ع�ض 

 لPعA ال�سائل العالج�ة لهEا االض]�اب. 
 –ال��AB ال��!   -: االخ�ال� العقلي �ف�اح!ةال ال�ل�ات

  العالج. - ال�آل  -ال�]�ر  –األع�اض اإلكل��t�Mة  -ال,�ف 
 

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Zaidi1.pdf 

 

L’impact psychologique du vieillissement chez la 

personne âgée  -  Khadija ZAIDI 
 – 73 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2021 خريف

 

Résumé: le vieillissement est un processus naturel, 

progressif, inéluctable et multifactoriel. C’est une 

évolution naturelle de tout organisme vivant. Bien que le 

vieillissement constitue le dernier stade du développement 

humain, il n’est pas du tout similaire chez tout le monde ; 

on ne vieillit pas tous de la même façon, même chez une 

personne donnée, ses organes vieillissent à un rythme 

différent. La particularité de la population âgée qui est 

très hétérogène quant à la fréquence de maladies 

somatiques et /ou mentales, aiguës et/ou chroniques, 

handicapantes et /ou douloureuses, cette fréquence est très 

hétérogène également en ce qui concerne l’hygiène de 

vie, le régime alimentaire, l’exercice physique, la qualité 

du sommeil, le soutien familial, la pension de la retraite, 

la couverture médicale...Cette particularité exige la 

différenciation de ses facteurs, à la fois intrinsèques et 

extrinsèques, pour aboutir à un vieillissement réussi, en 

bon état de santé physique et mentale, en évitant certaines 

maladies et en limitant les conséquences irréversibles 

d’une pathologie déjà acquise. 

 
 :��تع� م�حلة ال[�,�خة س��ورة }�g�Cة، ت]�رBة، ح���ة مل

وم�ع�دة الع�امل. فهي ت]�ر }�Cعي أل� �ائ! حي، �Pال�غI م! 
 أنها ل��X م�[ابهة ك�نها ال��حلة األخ��ة م! ال�]�ر الP[��، إال

على اإل}الق ل�n ال#��ع؛ ف�M! ال ن[�خ �]�Bقة م��اثلة، بل ح�ى 
أعvاء ال#�I ال��ع�دة ال�@ائف ال�,�لفة األشtال واألح#ام ال ت�ق�م 
�ع�! Mب !�M�في الع�� بMفY ال�ت��ة. ت�ت�P ج�دة ح�اة األش,اص ال�

ال#��Zة م! الع�امل: الع�امل ال�اخل�ة م! ح�r ت�uه� األم�اض 
و/أو الMف��ة، األم�اض ال�ادة و/أو ال�wمMة، األم�اض ال��gقة و/ أو 
ال�(ل�ة. والع�امل ال,ارج�ة م! ق�Cل ن�� ال��اة ال�4ي، الuMام 
�م، دعI األس�ة وال���� Mدة ال� الغEائي، م�ارسة الM[ا� ال�Bاضي، ج

 

ل، أو ال�wM  رعاZة هEا ال��!. وق� ت�I إساءة معاملة ال���M! في ع! 
   .ال�#��ع في دور اإلقامة، أو في

وم! ال]�Cعي أن Zع�C� س�ء معاملة �Pار ال�! ق�vة اج��ا^�ة 
ى ال�Bw� م! �Pار ال�! في  أخال��ة ونف��ة وص��ة خ]��ة ت(ث� عل

  ال�#��ع.
رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Mobayedh.pdf 

 

La confusion mentale chez le sujet âgé  -  Khadija 

ZAIDI 
 – 73 العدد -  لة العربية نفسانياتمجال

 2021 خريف

 

Résumé : La confusion mentale est un trouble aigu et 

transitoire assez fréquent. Habituellement réversible et 

très fluctuante. Elle résulte particulièrement d'affections 

métaboliques et toxiques, mais toute affection générale 

et/ou neurologique est susceptible de la favoriser. Le 

diagnostic de la confusion mentale est clinique, renforcé 

par l’imagerie et des examens de laboratoire pour en 

isoler la cause. La prévention de la confusion mentale 

passe avant toute autre action par la reconnaissance des 

situations à risques : patient âgé, début de démence, 

démence sous-jacente et/ou évolutive, polypathologie, 

polymédicamenté, abus et/ou prise de toxiques, 

pathologies mentales comorbides…Quant au traitement, il 

consiste à éliminer la cause et démarrer une médication 

associée à une psychothérapie. 

Mots clés : Confusion mentale – patient âgé - clinique- 

étiologie- diagnostic- thérapie. 

 
��: تع�C� م�الزمة االخ�ال� العقلي اض]�ا�ا ع�C4ا مع���ا مل

لع��Bة وخاصة األش,اص حادا وم(ق�ا k�4Z ج��ع ال[�ائح ا
 kا االض]�اب في غالEة لهB�B��ال���M!. ت�Mج أع�اض الل�حة ال

األح�ان، ع! �عA أم�اض ال��_�ل الغEائي، أو األم�اض ال�����ة  
�روع�C4ة. Zع��� ت[,�p االخ�ال� العقلي �ال�رجة Mاو األم�اض ال
األولى على تق��I أع�اض ال��AB اكل��t�Mا م! خالل ال�قابلة 
اإلكل��t�Mة مع ال��AB ذاته او مع أس�ته. وم! أجل اس�Pعاد ال��ادث 
ال�ما��ة ال�عائ�ة او أذZات ال�ماغ ال�ض�ة ق� ی�]لk ال�[,�p إج�اء 
ص�ر األشعة ال���Mة لل��AB. ت��uه� األع�اض الMف��ة ال��ض�ة 

اد مع ت�ه�ر س�Bع وت�اجع واضح في حلالخ�ال� العقلي �[tل ق�� و 
اإلن�Pاه وال�عي وال����w وال�قuة، ���Z r,�ل� على الق�رة على 

ال��AB ال�اقع �ال,�ال م�ا ی(د� إلى ت�ه�ر واضح في الEاك�ة وفي 
ال�@ائف ال���ة ال����ة وفي الق�رات ال�Mف�ZEة. األم� ال�E س��Mج 

  عMه ان,فاض �ارز في اإلدراك اإلج��اعي ل���� ال��AB. في هEا 
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affaires et ses biens, ni accomplir les actes de la vie 
courante. Dès lors, un cadre juridique s’impose avec des 

dispositifs et des mesures, simples ou traditionnelles, qui 

doivent être prises afin de garantir une meilleure 

protection des intérêts de la personne âgée et de 

prévenir le risque d’abus par un tiers, tout en veillant au 

respect des principes et des éthiques fondamentales du 

« devoir de la protection juridique » des personnes âgées. 

��  مل
 p,]ح الP4Z ،ي�ن��#ة ل��اجع ق�راته العقل�ة، ��kC ال��ض الMف
 ال��! ه[ا وغ�� قادر على إدارة ش(ونه وم��ل&اته ��ف�ده، أو ح�ى ال��ام
�األن[]ة ال��م�ة ال�ع�ادة. وه� ما Zف�ض ت�ف� إ}ار قان�ني م�&امل 
وات,اذ ت�اب�� و�ج�اءات، م�نة أو تقل��Zة، �غ�ض ض�ان أفvل ح�اZة 
م�Mtة لل[,p ال��! ومMع تع�ضه لالس�غالل واإلض�ار ��4ال�ه م! 
 µادPل! ی�أتى إال �االح��ام ال&امل ل� �Eل أ� �ان، األم� الCق

 .واجk ال��اZة القان�ن�ة" ات#اه ال[,p ال��!وأخال��ات "
 

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Zaidi&Fouad.pdf  

 

 – دراسة تأصيلية -سيكولوجية الموهبة والذكاء في القرآن الكريم
 نوال بريقـل

 – 73 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2021 خريف

 

  مق2مة : 
ى ال�&�� وFأنه  Zع�ف ال�Eاء �أنه الق�رة ى ال�علI وFأنه الق�رة عل عل

الق�رة على ال�ف&��؛ وFأنه الق�رة على حل ال�[tالت؛ وال�اقع أن ج��ع 
م! ع�k خ]��   GuilfordهEه ال�ع�Bفات تعاني ��ا أشار ج�لف�رد 

 !t�Z دة وال�ى ألفا» أو م4]ل�ات غ�� م� وه� أنها ت���� عل
صفة ول��X ش�yا م�ج�دا وج�دا  أن ال�Eاءت��ی�ها غالPا ، وال���قة 

  ).1990ح����ا. (ال[�خ، 
وعلى ال�غI م! ذلt]Z Nل ال�Eاء اح�n األسال�k الMاجعة لل&[ف 
 Nال�� �ة تع��P��ع! ال���Pة ل�n األف�اد ح�ى ان اح�n تع�Bفات ال�
�Cي ح�k مM�Mى ال��زBع Mع الBز�ال&�ي ب�اللة ال�Eاء أو ال�

ائp ال�ل���ة ��ا ه� ال�ال عM� االع��الي وعلى ال��ات وال,4
ت��مان وه�لMج وورث وهاف#ه�سX و�M�Fه ، في ح�! اع��� رwMBولي 

�م CM)وتانRenzulli & Tennenbaumرة  (�اس الق�� kعلى أسال�
�نا أساس�ا لل���Pة. tارها مPة �اع��   االب�̂ا

  
رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Nawel.pdf  

 
 

  k...ت�]ل�االج��اعي، ال�غ]�ة ال��4ة، معاشات ال�قاع
 lامل ل��ق��خ4�ص�ة فyة األش,اص ال���M! ال�ف�قة ب�! هاته الع

A ش�,�خة ناج�ة، وص�ة ب�ن�ة ونف��ة ج��ة، ت�t! م! تفاد� �ع
 األم�اض ال��M[�ة �t_�ة في هEه ال��]ة األخ��ة م! ال��اة.

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Zaidi2.pdf 

 

Impact psychologique de la COVID – 19 sur la santé 

mentale des personnes âgées  - Khadija Zaidi   -  Rachid 

Aalouane  
 – 73 العدد - بية نفسانياتمجلة العرال

 2021 خريف

 

Résumé : L’impact psychologique de la pandémie 

Covid -19 est considérable chez la population générale, à 

des degrés variables. Les sujets âgés sont vulnérables aux 

modifications socio-familiales liées à la pandémie, et sont 

soumis à des pressions psychologiques pouvant engendrer 

différentes réactions psychologiques : dépression, troubles 

anxieux, troubles du sommeil, état de stress post-

traumatique… Ces réactions de détresse psychologique 

peuvent avoir des répercussions sur les performances 

cognitives des sujets âgés, leur capacité d’adaptation 

émotionnelle et leur hygiène de vie. 

��: Zع�C� ال�#� ال�4ي إج�اء إلwام�ا، ح��Bا و ض�ورBا ال مل
م��� عMه أمام تف[ي اس�ف�ال األوyFة وال#�ائح وال�� م! س�عة ورقعة 

ل�اض�ة في ال�قل�ل م! ان�[ار هEه اآلفات ان�[ارها. ف�غI ث�اره ا
�Pة ل#��ع ش�ائح Mلفة �الtم �ة ج��ال��4ة إال أن تPعاته الMف
 Aع� p�,]ع�ل على اس�ق4اء وتMا ال�قال سEال�#��ع. في ه
االض]�ا�ات الMف��ة الع��قة ل�n فyة �Pار ال�! وال�ي تwامXM مع 

ال�ي خلفها  ، أو تل19N-ال�#� ال�4ي م! ج�اء تف[ي وFاء ��ف��
هEا ال�#� ل�n هEه الفyة اله[ة نف��ا. مع تق�IZ �عA اإلج�اءات 

 ال�قائ�ة الع�ل�ة  به�ف ت#اوز تPعات  هEه االض]�ا�ات الMف��ة.   
 –ال&�رونا ف��وس  - : األش,اص ال���M!ال�ل�ات ال�ف�اح!ة

  االض]�ا�ات الMف��ة .    - ال�#� ال�4ي
رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Zaidi&Rachid.pdf 

 

La protection juridique des personnes âgées 
atteintes des maladies mentales  - Khadija Zaidi  - 
 Fouad Aalouane 

 – 73 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

  2021 خريف

Abstract 

En raison des troubles psychiatriques et suite à 

l’altération de ses facultés mentales, la personne âgée 

devient vulnérable et n’arrive plus à gérer seule ses 
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ى ت[ــ�Bه ثقافــاتهI وتــ�ارB,هt� Iــل  اغ�4ــXC أراضــ�هI �ــالق�ة، وع�ــل علــ
ال�ســــائل واألســــال�k القــــEرة. ومــــ! بــــ�! هــــEه األســــال�k ت#�Mــــ� خCــــ�اء 
�ل�ج�ــــا Fواالن_�و YفMالــــ Iــــي وعلــــ�وم,�4ــــ�! فــــي ال]ــــk وال]ــــk الMف

Bخ وغ�ــــ�هI ل�B�Cــــ� "االســــ�ع�ار" أو �ــــاألح�n االحــــ�الل �أشــــtاله وال�ــــار 
ى ال[ـع�ب  ال�,�لفة، وFأسال�Pه ال��ع�دة، ول�B�Cـ� إرها�ـه الـ�E سـل� علـ

 ال�قه�رة �ق�ة ال�الح.
 ،Iه ش,4ــــ�ة اآلخــــ� أو ال,4ــــB�ومــــ! بــــ�! هــــEه األســــال�k، ت[ــــ
 Iـــ��� ل��]ـــ���Bـــة، والع�ـــل ال�Mـــة وال�عZـــارته ال�ادvـــ��ه ���ـــه وح�وت

Eه ال[,4ـــــ�ة ووصـــــ�ها �tـــــل الع�ـــــ�ب وأوج الـــــMقp وال�,لـــــف بـــــل هـــــ
ووصفها �الC�ائ�ة والعMف والع�وان�ة وال�م�Bة والuالم�ـة وغ�ـ� ذلـN مـ! 
الPgــــارات ال�ــــي تvــــ�Mها قــــام�س ال�ــــ�ب الMف�ــــ�ة ال�ع��ــــ� عMــــ� ��ــــادة 
االســــ�ع�ار، وأب�اقــــه اإلعالم�ــــة وال�عائ�ــــة ال�,�لفــــة، وال��ــــ�ع�ل مــــ! 

 ال��ع�دة. }�ف مMاب�ه الع��لة
ـــ�اء  Cـــة خ ـــ� ت4ـــ�n لهـــEه ال�ـــ�ب الMف�ـــ�ة الع�وان� ـــل، فق وفـــي ال�قاب
 Iردودهــ kــل�ل أن ت�#ــvــ�]ع آلــة ال��و��ــاب غ��Fــ�ن وو}�Mــ�ن لــI ت
ودفـــــاعهI عــــــ! حقــــــ�ق اإلن�ــــــان، و�ــــــ�I الع�الــــــة واإلن4ــــــاف وال��Bــــــة 
 Iــهvذ�ــ� �ع Iتــ �االحــ�الل. وقــ Xاقعــة ت�ــ�واالســ�قالل فــي الCلــ�ان ال

ى سـ�Cل ال�_ـال فــي ال�قـاالت الـ�اردة فـي هــEا ال�لـف الـ�E خ4ــp  علـ
�ل�ج�ة االس�ع�ار.t��  ل

 

رتباط كامل النص:إ  
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 مصطفى عشوي -لفرنسيقراءة نفسية في سجل االستعمار ا
 

 – 74 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2022 خريف

pقــ�اءة :مل,ــ IZ�ان�ــة تقــtل إم�ان]لقــX هــEه ال�راســة مــ! ســ(ال حــ
�ة؟  �  نف��ة في س#ل االس�ع�ار الف�ن�ي في ال#wائ� ���ض̂

 Nــــ وقــــ� اس�ع�ضــــX ال�راســــة م�ضــــ�ع ومMه#�ــــة هــــEه القــــ�اءة؛ وذل
ى ال�ـــMهج ال�ـــارB,ي وت��یـــ� م�ضـــ�ع هـــEه القـــ�اءة �ـــأقالم  �ـــال����w علـــ

�عــA ال&�ــاب وال�ــ(رخ�! الف�ن�ــ��! أساســا. وقــ� حــ�دت م�اضــ�ع هــEه 
الق�اءة إج�ائ�ا في تقابل القـ�ة والvـعف عMـ� �ـل مـ! القـ�ة االسـ�ع�ارBة 
ـــي  ـــل مـــع ذ�ـــ� �عـــA ال#ـــ�ائI الالإن�ـــان�ة ال� وال[ـــعk ال#wائـــ�� ال���

�، وفـي ال�ـ�ب الMف�ـ�ة قامX بها سـل]ات االحـ�الل مMـE غwوهـا لل#wائـ
�ن، وفـي ت#�Mـ� ال�ـ�ی! ال�Bwـ�، وفـي س�اسـة ��ال�ي شMها ال,C�اء الف�ن
ال�#ه�ـــل ال�ــــي }Pقهــــا االســـ�ع�ار الف�ن�ــــي فــــي ال#wائـــ�. وقــــ� اســــ��Mج 

 الPاحr في آخ� ال�راسة ما Zأتي:

  

  خالد إبراهيم الفخراني  -لغة الجسد وقواعد قراءتها 
 

 – 73 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2021 خريف

Zع�ف ال#��ع أن ف�دا ما عM�ما ی�خل غ�فة مل�yة �األف�اد، وفي 
�ن دقائZ ،lق�م وصًفا د��ًقا للعالقات ب�! ه(الء األف�اد وما vغ

ون �ه. فق�رة الف�د على ق�اءة م�اقف وأف&ار األف�اد االخ�B! ت�Z I[ع� 
م! خالل نuام سل�ك ال��اصل الC�ائي ال�E اس�,�مه الP[� قCل 

.Iیه�قة ل�[Mر اللغة ال�� ت]
 
 
 
 
 
 

هذه اإلشارة تشير إلى "جيد" للغربيين، و "واحد" لإليطاليين، و "خمسة" 
 لليابانيين وسوف "أصل لك" لليونانيين

فقCل اخ��اع ال�ادی�، �انX معIu ال��اصل ت�I ع! }�lB ��ا�ة 
 Iیه�ل X�ال&�k وال�سائل وال�4ف، م�ا ZعMي أن ال��اس��! الEی! ل�
�ل!، ق� �ان�ا &Mل س�ئ، �أب�اهام ل�t]� !ث��وال��� rی�اقة في ال�Pالل
ناج��! لف��ة �ا��ة مع اس���ارهI في ال&�ا�ة �[tل ج��، ومع @ه�ر 

�ق �[tل ال�ادی� ح[Mن ال&الم ال��Mی! ی�قEث انف�اًحا لألش,اص ال�
�ن ت[�شل، ال�E �ان ی���ث �[tل رائع ور�Fا ق� ��ج��، م_ل ون

�ن �EلN في ال�قX ال�اه! م! الع4� ال��ئي.tZ  
ح�r ی�رك ال��اس��ن ال��م أن ال��اسة ت�ت�P �ال4�رة وال�uه� 

ون ف�دی�ن في لغة وأن معIu ال��اس��! الPارزB! ل�یهI اآلن م��[ار 
ال#�� ل��اع�تهI للuه�ر �أنهI م,ل�4! ومه���! وصادق�!، خاصة 

.NلE� ن��نtZ ما ال�Mع  
  

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Fakhrany1.pdf 

 

 مصطفى عشوي -االفتتاحية: مدخل إلى سيكولوجية االستعمار
 

 – 74 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2022 خريف

م�ــــــا ال شــــــN ��ــــــه أن االســــــ�ع�ار الف�ن�ــــــي خاصــــــة واالســــــ�ع�ار 
 kى جانـ األوروFي عامة لع�ة بلـ�ان فـي القـارات ال,�ـY قـ� اسـ�ع�ل إلـ

ى ال�vــل�ل ق�راتــه الع�ــB�tة �ــل خC�اتــه فــي ال�ــ�ب ا لMف�ــ�ة القائ�ــة علــ
  اإلعالمي، ون[� ال[ائعات، واأل�ا}�ل ع! ال�tان ال��ل��! الEی! 
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  ـن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيــــــــــ -  38ملحق العـــدد  
 

 

دور العلماء والمثقفين في مواجهة الحرب النفسية أثناء الثورة  
 مصطفى عشوي -التحريرية

 

 – 74 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2022 خريف

pاحــ�الل :مل,ـ EـMم !�B�ائـw#ال �ـ�ة ضــ�ام�ـ�ت "ال�ــ�ب الMف�ـ�ة" الف�ن
ى تــارBخ اســ�عادة ال�ــ�ادة ال�}�Mــة ســMة  1830ف�ن�ــا للCلــ� ســMة  . 1962إلــ

ى �عـــ� االســـ�قالل. ول&ـــ! هـــEه  وقـــ� نـــwعI أن هـــEه ال�ـــ�ب قـــ� اســـ���ت ح�ـــ
  . 1962إلى  1954ال�راسة مق�4�ة على ف��ة ث�رة ال���B� م! 

لق� جM�ت ال�ولة الف�ن��ة �ل وسائلها ال�عائ�ة الع�ـB�tة وال��ن�ـة، ��ـا 
ــــ �لFــــاء وان_�و P{ــــاء وأ ــــا جMــــ�ت أد� �ل�ج��Cــــي ال �ج��! وصــــ�ف��! وعل�ــــاء ف

 kال[ـع �ـ�ة ش�سـة ضـ�وال�راثة وعلـI الـMفY وال]ـk الMف�ـي ل[ـ! حـ�ب نف
ال#wائــــ�� م�Pعــــة فــــي ذلــــN اســــ��ات�#�ة "م�ــــخ ال,4ــــI"، وت[ــــ�Bه صــــ�رته 

�Bة به�ف تB�C� س�قه والقvاء عل�ه. Mة وال�ع��  ال�
ســـال�k وقـــ� قـــام م_قفـــ�ن وعل�ـــاء �_�ـــ�ون جـــ�ا ���اجهـــة هـــEه ال�ـــ�ب �أ

�ــة ال��اســ�ة وال���Fــة ال�ی�Mــة، ودحــA األ}�وحــات  �م,�لفــة �ــاإلعالم وال�̂
  ال]�Cة والMف��ة الف�ن��ة.

 

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74Achoui3.pdf  

 

واألطباء النفسانيون الجزائريون بين العرفـان الرمزي  » فـانون«فرانز  
 زبير بن مبارك -والنكران الفعلي

 

 – 74 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2022 خريف

p,مل  
 wن «ف�انـــ�نف�ـــاني، أدیـــk  ومف&ـــ�  أله��ـــه ال_ـــ�رة  }�Cـــk  »فـــان

ســ�ع�ار ولM[ــ� أف&ــاره ال#wائ�Bــة لCلــ�رة نB�uاتــه ال�عادZــة للع4Mــ�Bة ولال
ى ال�اقــع . ورغــI أنــه أثَّــ� فــي أج�ــال مــ! ال�_قفــ�! مــ! �ــل  وتفع�لهــا علــ
�ع العالI وألهI ال&_�� م! ال[,�4ات ال_قا��ة وال��اس�ة إال أنه �قـي Fر
م#هـــ�ال فـــي الـــ�}! الـــ�E عـــاش مـــ! أجلـــه وناضـــل فـــي ســـ�Cل قvـــ��ه 

  ودف! �أرضه.
 lل�ـــــــ �Eوال�#اهـــــــل الـــــــ zن "«و}ـــــــال  ال�ه�ـــــــ��ـــــــاء »" فـــــــان P{األ

الMف�ان��! ال#wائ��B! فقل�ـل مـMهI مـ! یـ�E�ه وأقـل مـMهI مـ! ی�Bـ� ال�ـ�� 
ى خ]ــاه أوBق�ــ�� �ــه وأغلــk األ}Pــاء ال[ــPاب ال Zع�فــ�ن أع�الــه مــع  علــ

�نــه }P�Cــا نف�ــان�ا، أحــ�ث مــا Z[ــPه ثــ�رة فــي العــالج » فــان�ن «أن � ،
ى ال�ـ�م وقـاوم االسـ�ع �ار �tـل الMف�ي ال�(س�اتي  �ق�X أثاره شاه�ة إل

  ال�سائل ال��احة له اثMاء ع�له �ال#wائ�.
 

ـــه ب�Mـــة ذه�Mـــة ت��ـــI �الع�وان�ـــة  -1  إن لالســـ�ع�ار وللقـــ�ة ال�افعـــة ل
وال�عالي وال[ع�ر �ال�ف�ق، واس�ع�ال آل�ات نف�ـ�ة ل�B�Cـ� هـEه الع�وان�ـة 

.!B�ق اآلخ�  ك�ا تC�ر االع��اء على حق
شـــ�ی�ة م_ـــل ال&�ا��ـــة قـــام االســـ�ع�ار الف�ن�ـــي �إثـــارة انفعـــاالت  -2

وال�ق� ال�ـارB,ي ل��]ـ�I اآلخـ�، وت[ـ�Bهه بـل واسـ�Pgاده وسـلk خ��اتـه 
  وح�Bاته م_ل ال&�ا��ة والغkv وال�ق�.

أ@هــ�ت األفعــال ال�ــي قامــX بهــا القــ�ات الف�ن�ــ�ة فــي ال#wائــ�  -3
مــ�n وح[ــ�ة هــEه القــ�ات م�ــا ZعCــ� عــ! الEه�Mــة واالنفعــاالت ال�[ــار 

  إل�ها أعاله. 
ى دراسـات أخــ�n ت�ع�ـl فــي  وت��ـاج هـEه القــ�اءة الMف�ـ�ة األول�ــة إلـ

 Iف فهــ�ائــ� ب�م�ــه بهــw#ــي لل�ال#�انــk الMف�ــ�ة ل�ــارBخ االحــ�الل الف�ن
هEه ال#�انk وال�وافع ال�4ـاحPة لهـا، ��ـا ت�ع�ـl فـي ال#�انـk الMف�ـ�ة 
 kفـــــي مقاومـــــة االحـــــ�الل مـــــ! }ـــــ�ف ال[ـــــع Xودوافعهـــــا ال�ـــــي أســـــه�

 ال#wائ��. 
النص:رتباط كامل إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74Achoui2.pdf  

 

الطب النفسي االستعماري  في الجزائر...دراسة في التطور الهيكلي  
 يسامي مقـالت -زبير بن مبارك - و البنية الفكرية!!

 

 – 74 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

 2022 خريف

:p,مل  
فــي ت[ــ��� ال���[ــ��ات الMف�ــ�ة �ــال#wائ� فــي ثالث��Mــات  بــ�أت ف�ن�ــا
!B�]الق�ن الع �قـام علـى رأس  أ� �ع �. و ق�لCلها ال�أك_� م! ق�ن م! دخ

�مة أ}Pاء نف�ـان��ن ف�ن�ـ��ن ت��ـwوا،uMه ال�Eـي،  هC[ال�&فـل ال kإلـى جانـ
Mـــال� � kـــ� لل]ـــ �u� ألف&ـــار ع4Mـــ�Bة.  و�انـــX مـــا ت�ـــ�ى  ���رســـة ال#wائ

الMف�ي ال�ي أن[أها ال]�Cـk أن]ـ�ان بـ�رو اإل}ـار ال�(س�ـاتي لهـEا االت#ـاه  
ى هــEه الع4Mــ�Bة عCــ� ن[ــ� الع�یــ�  ح�ـr حاولــX إضــفاء صــPغة عل��ــة علــ
مــ! األ��ــاث وال�ســائل ال#ام�gــة حاولــX إثPــات مــا أســ��ه ب�ائ�ــة و ت,لــف 

  م��ا��ة في ذلN مع أه�اف االس�ع�ار.  ��لIالع�Fي ال
 �Eن الـ�وانn�C لهEه ال��رسة و لأل}�وحات االسـ�ع�ارBة ف�انـw فـان
ع�ـــل لف�ـــ�ة ����[ـــفى الCل�ـــ�ة و فMـــ� مـــwاعI ونB�uـــات هـــEه ال��رســـة و 
ى ت���ــل االســ�ع�ار �ــل األمــ�اض الMف�ــ�ة ال�ــي �ــان Zعـــاني  ذهــk الــ

�ن B�ائw#ها الMم. 
ــــة  : ال]ــــk الMف�ــــي االســــ�ع�ار� ، ال���[ــــ��ات ال&ل�ــــات ال�ف�اح�

 ، أن]�ان ب�رو، ف�انw فان�ن  الMف��ة ، العB�4Mة
رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74Zoubir&Sami.pdf  
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

- ائل للسلوكيةالمؤسسون األوائل للتحليل النفسي والمؤسسون األو 
 البشير معمرية

 

 – 74 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

  2022 خريف

 

1 ( �Bب�و �Bز��او�/ ج�Mال k�C[ال �عّZJoseph Breur ،
ال�(سY األول ل�Mهج ال��ل�ل الMف�ي، ع! غ�� ق4�B�[� ،قة في 

 IZهاMاء عالجه للف�اة ب��ثا �ابMأث ،!��� Berthaال�[,�p والعالج الMف
Papenheim  عار��، ال�ع�وفة في م(لفات ال��ل�ل الMف�ي �اسI م
  ). Anna Oه� : (أنا ؤ) (

، أول م�vBة �اله����Bا ال���Bل�ة تعالج �]�Bقة )Anna O() وتعّ� 2
، ون�ج ع! 1882ـ  1881ال��ل�ل الMف�ي، وتI عالجها ب�! عامي 

�ي، العالج ع�ل�ة عالجها اك�[اف الع�ی� م! ف�Mات العالج �ال��ل�ل الMف
�ال&الم أو ال[فاء �ال&الم، ال�Y��M العقلي، ال��B�4 االنفعالي، ال��اعي 
ال��، واك�[اف، �Eاك، ع�ل�ات نف��ة ال�ي تع� مEM ذلN الwم! إلى ال��م 

  م! أهI ال�فا��I في ال��ل�ل الMف�ي : ال]�ح اإلZ#ابي، ال���Bل. 
نه �ان على علI ، إال أ)Anna O() أما ف�وB�، ف�غI أنه لZ Iعالج 3

تام �tل ما �ان Z#�� في جل�ات عالجها، ألن ب�وB� �ان C,Z�ه 
بEلN، وMBاقz معه �ل معل�مة، و�ل ف�Mة عالج�ة قام بها، ون��#�ها، 

 Xأن شف� �عFو)Anna O( ث له معها، ت,لى�ما ح �Bو�Cث ل�وح ،
�اصلة �� �Bقام ف�و ،�Bوفارق ف�و ،Y��Mقة العالج �ال�B�{ !ع �Bب�و

��ف�ده، مه�ة  ]�Bقة العالج�ة �ال�Y��M، ثI ال��اعي ال��، وأتI ال
ت]�B� ال��ل�ل الMف�ي، �]�Bقة للعالج الMف�ي، و�B�uMة في 

 [,�4ة، �ع� ذلN، مع م�ضى آخ�B!.ال

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74Maamria2.pdf  

 

  البشير معمرية  -توضيح بعض المفـاهيم في القياس النفسي
 

 – 74 العدد - مجلة العربية نفسانياتال

  2022 خريف

 

  ي  ـــــــــــــــــــــــع الطبيعـــــــــــــــــأوال : التوزي
 اع��ال�ا، ألنه واح� ال ش�NB هللا وح�ه، فق�، ال ی��زع }�g�Cا وال

  له، س�Pانه.  م_�لله، وال 
هللا وح�ه، ه� ال�E خلl ج��ع ال�,ل�قات ووزع خ4ائ4ها 

  }�g�Cا، وال��زBع ال]�Cعي ه� ال��زBع االع��الي. 
ى ال�ا��ة وفي  أما ال��ج�دات، �لها، في ال��اء وفي األرض؛ عل

 لPMاتات، ال�#ارة، ال�Pار؛ ال�الئ&ة، ال#!، الP[�، ال���انات، ا

في هEا ال�قال ن�اول رص� اراء وم�اقف �عA اال}Pاء الMف�ـان��!  
ى أســـPاب وم�tـــ! ال,لـــل لهـــEا  ال#wائـــ��B! وFعـــA ال�_قفـــ�! لMقـــف علـــ
ى  ى Zُع]ـــ ال�ه�ـــ�z  ل��ار�ـــه ق4ـــ� االســـ�فادة واالســـ�لهام مـــ! ف&ـــ�ه وح�ـــ
 لل]�Cــk ال�Mاضــل حقــه فــي تــارBخ ال#wائــ� وفــي تــارBخ ال]ــk الMف�ــاني

  الع�Fي. 
 wــــــــ ، ال�ه�ــــــــ�z، األ}Pــــــــاء »فــــــــان�ن «ال&ل�ــــــــات ال�ف�اح�ــــــــة  : ف�ان

 الMف�ان��ن، االس�ع�ار.
رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74Zoubir.pdf  
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مقاالت ��Cها األس�اذ مالN ب! نCي رح�ه هللا في �ارYB، في ه_ه 

وق� ن[�ها آنEاك في ص��ف��!  .نهاZة األرFع�Mات وF�اZة ال,���Mات
ال��لI" و "ال#�ه�رBة جwائ���B! نا}ق��! �الف�ن��ة، ه�ا "ال[Pاب 

 ال#wائ�Bة".
ى القاه�ة عام  ب�ا له أن ی��جI هEه ال�قاالت  1956وح��Mا ل#أ إل

وق� س�ى  .1961وMB[�ها �الع��Fة. ف&انX ال]Pعة األولى عام 
"، �اع�Pارها إرهاصا لل_�رة  في مهe ال�ع�=ةم#��عة ال�قاالت هEه " 

�Bغا ل�وافعها، وان]القها. �  ال#wائ�Bة وت
� ��k اب! نCي في األس]� األولى م! ��اب "العف!" وه� ی(رخ لق

�ر Mال Xرأی �ها: "لقB�&ائ� ومفw#اب ال�� Iuم! أب�ز وأع �ة واح���ل
، أ� في زم! خ]ا ��ه ال�#��ع ال#�ی� أولى 1905في سMة 

�ر ال��لل { I�,Z �Eيء ال�ى ال#�ل ال ال,]�ات. فأنا أن��ي إذن إل
م�ة وBأذن لع4� ج�ی� Z,�ل� ��ه ن�عان ال�E ألI �ال�vارة االسال

م! العف!: االس�ع�ار والقابل�ة لالس�ع�ار، ول&Mه ع4� یl_CM مMه، 
�اك�� نuام ج�ی� ال یwال الغ��ض یلفه". Fاك، م(ش�ات وMا وهMه  

م�قاو� ثI مق�مة لألس�اذ  وق� قَ�م لل��ج�ة ب�اZة األس�اذ ع��
ن هEه ال�قاالت م! أنفY م���د دمحم شاك� إذ قال في أول تق��Zه: "إ

ألنها ت&[ف لMا ع! ف&� رجل خ�C� ف&� في األم�ر ما ��k ب! نCي، 
ساعة �ع� ساعة، وق�� هEا الف&� في ح�Mه، فإذا ن�! ن�n أنف�Mا في 

�Eالء الPال Iة في فه�یwMل بMا  ض�ء ما ��k ق��Zا، �أنMا لI ن�ق�م خ]
  وال یwال یwMل". 

 

رتباط كامل النص:إ  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74Nawal.pdf  
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  تحديث ملف العدد الخاص حول: توطيـــــــــــن العلــــــــــوم النفسانيــــــــــة   -  38ملحق العـــدد  
 

 

  مع�ى ال�,ز*ع ال(�!عي أو ال���5ى االع�2الي. 
) Iل رقt]م! خالل ال !�Cا 1ی�Eدات في ه�) أن خ4ائp ال��ج

 Nى، ��ا في ذلM�Mا ال�Eه Xاء وفي األرض، تقع ت���ال&�ن، فـي ال
�Pة ل,4ائp ال�ل�ك الP[��، فإنه عM� ال�ل�ك الMالFو ،��]P

��اسها، فإن أ� درجة 4�Zل عل�ها ال�ف��ص، على أ� اخ�Pار أو 
 م��اس، تقع ت�X ال�M�Mى االع��الي. 

 

رتباط كامل النص:إ  

apnJ74Maamria3t.com/apn.journal/apnJ74/http://www.arabpsyne.pdf 

�م، األس�اك، الwواحف، ال�[�ات، ت,vع خ4ائ4ها لل��زBع  #Mال
ال]�Cعي، ��ا في ذلN ال,4ائp الMف��ة (ال�ل�ك الP[��). وBعMي 
�Bات؛ ��C� أو ���اه� ت��زع على ثالثة مuعي، أن ال�C[ع الBز�ال�

  ض��g أو مM,فA.  ق�� أو م�تفع، ثI م��س�، ثI صغ�� أو
  ك!0 /ع�� ع- ال�,ز*ع ال(�!عي ف�!ا. 

ZعـCـ�، ف�Mا، ع! الـ�ـ�زBع ال]�Cعي، وصفـ�ا بـ "ال�M�Mى االعـ��الي"، 
��ى، أvZا، ال�M�Mى ال#�سي، أو مM�Mى BوGaus !ه� مuZ �Eال .

 شtله أنه ی�تفع في وس]ه ثI یM,فA في ات#اهه ن�� ال]�ف�!.
  

 

 لعلوم النفسية العربيةشبكة ا

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل
AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 

  

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي يالفخر  الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

  

*** *** *** 

 .... عمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعيشاركونا ا

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

 فـامتنا فـأوطاننا، مجتمعاتنا فترقى بانساننا، نرقى معا
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