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 يف هذا العدد 

 السادة القراء االعزاء    
 2020الجديد عامه يتضمن هذا العدد من مجلة دراسات عربية في 

ربعة منها حول الفروق بين الجنسين في أبحاث علمية محكمة تدور أخمسة 
في ثالثة منها تتكون  ساسية غيرات حيث كانت عينات الدراسة األبعض المت

  .م في غيرها من المحافظاتأمن طالب وطالبات الجامعات سواء في القاهرة 
أما البحث الرابع فتكونت عينة الدراسة فيه من بعض القيادات االدارية 

بحاث علي عدد تم التركيز في هذه األ بالمؤسسات الحكومية والخاصة . وقد 
من المتغيرات بعضها يدور حول المهارات االجتماعية والضغوط النفسية 

ومهارة  العصابية من متغير التوجه الذاتي وعالقته بكلحول وبعضها يدور 
ماط وعالقته بأن كاديمياأل خر يدور حول متغير التلكؤبعض األالتخطيط وال

 التعلم والتفكير ونوع التخصص.
فكان يدور حول تقنين الصورة المسحية من المقابلة س أما البحث الخام

وقد أعتمدت  .لألطفالاعية والنفسية كلينيكية لتشخيص االضطرابات االجتماإل
 وفيما يلي عرض لهذه البحوث : .هذه البحوث الخمسة علي المنهج الوصفي

يمان عبد الوهاب وكان الهدف من إول أ.د قامت بإجراء البحث األ
لمهارات االجتماعية في التعرف علي الفروق بين الجنسين في االبحث هو 
جراء هذا البحث علي عينة القيادات االدارية إوتم . دارة الضغوط عالقتها بإ

لي إحيث توصلت نتائج هذه الدراسة ببعض المؤسسات الحكومية والخاصة 
قياسها  التي تمبعاد المهارات االجتماعية ود عالقية ارتباطية ايجابية بين أوج

لي العديد من النتائج التي إدارة الضغوط باإلضافة إبعاد في هذه الدراسة وأ
 .في البحث ة بالتفصيلها الباحثتعرض

الجابر محمد قاسم  عبد المريد عبدأ.د عداده ثاني فقد قام بإالبحث ال ماأ
وكان يدور حول ، واناألستاذ المساعد بقسم علم النفس بكلية اآلداب جامعة حل
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ومهارة التخطيط لدى طالب وجه الذاتي كمعدل للعالقة بين  العصابية الت
في وكان الهدف من هذا البحث هو الكشف عن دور التوجه الذاتي –الجامعة 

 369ت الدراسة علي يجر أ  حيث ل العالقة بين كل من التخطيط والعصابية تعدي
الخدمة داب و من طالب جامعتي حلوان وبني سويف بكل من كليات اآلطالبا 

 ،االجتماعية والصيدلة، طبق عليهم الباحث األدوات المستخدمة في الدراسة
والتخطيط والتوجه الذاتي،  ي وجود ارتباطات موجبة بين العصابية إلصل وتو 

والتوجه ، إلي وجود فروق بين الذكور واإلناث في التخطيط ببعديهكما توصل 
بين فروقا في  العصابية  الذكور كما وجد وذلك في اتجاه بأبعادهالذاتي 

 .االناث الجنسين في اتجاه
مدرس نشوة عبد المنعم عبد اهلل كتورة دة الث الثالث فكان للباحثاما البح

وكان يدور حول متغير علم النفس التعليمي بكلية البنات جامعة عين شمس ، 
تخصص الدراسي لدي التلكؤ االكاديمي وعالقته بأنماط التعلم والتفكير وال

اعتمدت هذه الدراسة علي المنهج الوصفي وطبقت ادوات وقد طالبات الجامعة، 
. دبية ألعلمية واالتخصصات بالطالبة 300الدراسة علي عينة تكونت من 

التلكؤ بين درجات  اسة الي وجود عالقة ارتباطية موجبةوتوصلت الدر 
لدي الطالبات مع عدم وجود  لمقياس التفكيردرجات النمط األيمن و االكاديمي 

الدراسة م الوقت والكفاءة الذاتية لدى عينة فروق في متغيرات التخطيط وتنظي
الي وجود فروق دالة في التلكوء االكاديمى  تتوصل اولكنهفي ضوء التخصص 

وق دالة في مع عدم وجود فر في ضوء التخصص التربوى علي بعد الواقعية 
 صصات التربوية والعلمية واالدبيةخ في التخيسر للمضوء استخدام النمط األ

 وجود فروق في النمط االيمن لصالح التخصصات األدبية .و 
بكلية مدرس علم النفس نيرة محمد شوشة كتورة دالبحث الرابع قامت به ال

ق في بعض المتغيرات المحبذة حول الفرو  ويدور ،اآلداب جامعة القاهرة
زام ركزت الباحثة علي متغيرات االلتاجتماعيا في ضوء متغير النوع حيث 

 داب والتجارةواالمتنان والعفو والثقة واإليثار لدى عينة من طالب كليات اآل
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مقاييس بعد التحقق من واستخدمت خمس والزراعة والعلوم ومعهد التمريض، 
وتوصلت الدراسة الي وجود فروق بين الجنسين في كل مترية. كفاءتها  السيكو 

وصلت الي ناث كما تام واالمتنان والثقة واإليثار لصالح اإلى االلتز من مستو 
 متغير النوع.وجود فروق في متغير العفو في ضوء 

مدرس السيد أبراهيم  كتورة زيزيددار البحث الخامس الذى قامت به الو 
من المقابلة لصورة  المسحية حول تقنين اعلم النفس بكلية اآلداب جامعة الفيوم 

 توقد ركز  لألطفال.النفسعصبية و ية  ص االضطرابات النمائلتشخي كلينيكيةاإل
طيف  اضطرابو لي ،اضطرابات التواصل قعسة علي اضطرابات القصور الالدرا

احثة وقامت الب ،فرط الحركة واضطرابات التعلم النوعيةو نقص االنتباه و  التوحد
الدراسة في أجريت . األخرىالذكاء والمتغيرات باستخدام اختبارات مقننة لقياس 

عينة من األطفال المضطرين وغير  افظات الفيوم والقاهرة والجيزة علىمح
اإلكلينيكية للتشخيص  المقابلةسفرت الدراسة عن مدى تمتع أو مضطرين، ال

 ببناء جيد ومؤشرات ثبات وصدق مقبولة .المسحية  والصورة
 مجلةمن بحوث المنشورة في هذا العدد ن تسهم هذه الأأمل وكلى 

ثراء المكتبة العربية للعلوم النفسية وفي تقديم الفائدة لكل إدراسات عربية في 
للقاء في العدد القادم باذن لي اا  و  من الباحثين في مجاالت علم النفس.المهتمين 

 اهلل.
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