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الحاضر الدعوات من جانب  ونتيجة لذلك فقد تزايدت في عصرنا
مزيد من  المهتمين بالقضايا البيئية والمتخصصين في علم النفس إلى

البرامج اإلرشادية والمناهج الدراسية والمشاركة المجتمعية بهدف 
بين أفراد المجتمع، بحيث تؤدي في النهاية إلى  بيئية فعالة تنمية تربية

ومن هذا المنطلق كانت الدعوة لهذا  .سلوك إيجابي نحو البيئة
    .المؤتمر

  ا البيئةـوقضايعلم النفس : موضوع المؤتمر

  �ــــــــــــــ� ا�����ــــــــــر���

لقسم علم النفس، بكلية اآلداب الثامن المؤتمر اإلقليمي يكون أن 
ات العلمية التي تُعنى بقضايا علم المؤتمرسلسلة من ض، طنطاجامعة 

النفس وتطبيقاته في مصر والعالم العربي، وذلك من خالل الحرص 
على عقده في موعد دوري ثابت، وعن طريق تكوين نسق من معايير 
التقييم الموضوعية ، تظل حاكمة لما يقدم في جلساته، وما ينشر في 

وهري لعلم الدور المحوري والج وإبراز .مجلد بحوثه ودراساته
النفس، كعلم اجتماعي، في تنمية وتحديث المجتمعات العربية، بوجه 
عام، والمجتمع المصري بوجه خاص، من خالل مداومة تدارس 
قضايا اإلنسان العربي النفسية وما يتعلق بها من مشكالت بيئية أو 

  .صاديةتاجتماعية أو اق

  �ـــــــــــــــــــ�اف ا�����ــــــــــــأه

لم العربي، نحو االهتمام توجيه وعي الباحثين، في مصر والعا -1
باإلمكانات النفسية اإليجابية لإلنسان العربي، وسبر غورها، على 
المستويين النظري والتطبيقي، وبيان محدداتها، وكيفية تنميتها 

  .للمحافظة على بيئته الطبيعية واالجتماعيةوتوظيفها كجزء أساسي 

لدى اإلنسان  الكشف عن أساليب قياس اإلمكانات النفسية اإليجابية - 2
  .البيئيةالعربي في مختلف مراحل الحياة، وعبر مختلف السياقات 

المرتبطة بارتفاع مستوى اإلبداعية  استكشاف اآلليات الذاتية  -3
  .نحو تغيير السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة الدافعية 

دراسة المفاهيم النفسية المرتبطة بالعالقات الشخصية  -4
  .يةواالجتماعية اإليجاب

  .الحافظة على البيئةفي  منظومة القيم الدينية واألخالقية بيان أهمية - 5

  .في الصحة النفسية لألفراد ف عن دور التنظيم والضبط الذاتيالكش - 6

دور اإلمكانات اإليجابية في الوقاية من األمراض  إبراز -7
  .من خالل المحافظة على التوازن البيئي الطبيعي واالجتماعي النفسية

  .علم النفس االيجابي وأثره في المحافظة على البيئة بيان أهمية  - 8

التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات التربوية  -9
والتعليمية ،وما تحتويه المناهج التربوية ،في جميع المراحل التعليمية 

  .في نشر الوعي البيئي

  �ــــــــــــــــ�ة �����رآـــــــــــــد�

الزمالء والزميالت اإلخوة واألخوات أعضاء هيئات التدريس في 
، والهندسة ةأقسام علم النفس واالجتماع والخدمة االجتماعي

في مختلف الجامعات المصرية والعربية، الزمالء و ،والطب،والزراعة 
في  والزميالت من الباحثين والباحثات في مختلف مراكز البحوث

االنساني  المعنية بالسلوك  مصر، و في مختلف أرجاء الوطن العربي
 أو االجتماعية، البيئة المحيطة بنا سواء البيئة الطبيعية وعالقته ب

التي تهتم بالبيئة الزمالء والزميالت من العاملين في مختلف المؤسسات ،
  .بالتعديل السلوكي نحو البيئة أو بالتنمية أو بالتدخل  الطبيعية

  تحية تقدير وإعزاز واحترام إليكم جميعاً

أن يقدم إليكم  طنطايتشرف قسم علم النفس كلية اآلداب جامعة 
علم النفس : ، بعنوانالثامنقليمي عن عقد مؤتمره اإل األولاإلعالن 

وتسعى أسرة  .2011 أكتوبر 18الى  16 ، في الفترة منوقضايا البيئة 
أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس، من خالل موضوع المؤتمر، 
ومحاوره الفرعية، إلى التواصل مع مختلف األساتذة، والخبراء، 

ة، وفي مختلف األقسام والباحثين، في مختلف الجامعات المصرية والعربي
بوجه العلمية، ومراكز البحوث، التي تعنى بإبراز األدوار المهمة للعلم 

، قضايا البيئةفي فهم  )علم االجتماع، وعلم النفس(عام والعلوم اإلنسانية 
تها ،والمحافظة عليها من خالل نميتوكذلك دور علم النفس الفاعل في 

عن طريق عدد من البرامج  شادهم لدى األفراد ،وإرتنمية الوعي البيئي 
الكشف عن اإلمكانات  كلتجاهها وكذ ةالمسؤوليالتي تعينهم على تحمل 

طرق الرئيسي في استحداث سان العربي، بوصفه العامل اإليجابية لإلن
ما سوف يعود عليه وصفه المستهدف األول بب، هذا الوعي  لتنميةجديدة 

فسي واالجتماعي نتيجة من نواحي ايجابية في المجال الصحي والن
   .للمحافظة على هذه البيئة وتعديل سلوك التعامل معها 

وإذ تتطلع أسرة قسم علم النفس إلى تحقيق هذا التواصل العلمي 
الحضاري، يطيب لنا ويسعدنا حضوركم ومشاركتكم في فعاليات هذا 

  .الحدث

  الفخراني إبراهيمخالد / األستاذ الدكتور 

  رئيس مجلس قسم علم النفس   
  مقرر عام المؤتمر

  �ــــــــــــــــــ����

وترجع . من العالم ألخطار حقيقية تتعرض البيئة في أنحاء شتى
ويتضح . في الواقع إلى سوء أنماطنا السلوكية الراهنة أسباب هذه األزمة
سلوكية في المقام األول، ذلك  البيئة هي قضية تلوث من ذلك أن قضية

  .ألن اإلنسان يعتبر المصدر األول للتلوث

البيئة هو نوع من السلوك كغيره من أنماط السلوك األخرى  وتلويث
  .يمكن التحكم فيه والسيطرة عليه وتعديله مشيراته، ومن ثمله دوافعه و
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  . الفروق في اساليب تعديل السلوك البيئي لدي الجنسين - 

  �ــــــــ� ا�����ــــــ� �ـــــــــــ�وط ا����رآــــــــــــ�

البحوث المقدمة للمؤتمر أصيلة، وتدخل ضمن أن تكون  -1
محاوره األساسية المعلن عنها، وأال يكون قد سبق نشرها أو 

 .مؤتمرات سابقة فيإلقائها 

يراعى في البحث أصول الكتابة العلمية، وكل صفحة زائدة  -2
تُحسب بعشرة دوالرات أمريكية للباحثين من خارج الجمهورية، 

 .حثين من داخل الجمهوريةوتحسب بخمسة عشر جنيهاً للبا

ونوع الخط  ) IBM( يكتب البحث على الحاسب اآللي بنظام  -3
Simplified Arabic ، 12للعناوين و  16للمتن و 14بحجم 

سم، مع ترك  x 25 17,5للهوامش، على أن يكون مقاس الصفحة 
 .الهوامش االفتراضية

يرسل ملخص البحث  إلكترونياً في موعد غايته منتصف  -4
في صفحة واحدة وال يزيد  ،) 2011\7\15( 2011 ليويوشهر 

 .كلمة 150الملخص عن 

في ). إلكترونياً ( يرسل البحث كامالً في صورته النهائية  -5
 ). 2011 /8/  15( 2011 أغسطسموعد غايته منتصف شهر 

لباحثين من خارج لحضور المؤتمر لاالشتراك رسوم  -6
 وخمسون ئتاما(دوالر أمريكي  250جمهورية مصر العربية 

لباحثين من ورسوم حضور المؤتمرل). ال غير  اًأمريكي اًدوالر
 نمائتا( جنيهاً مصرياً  250داخل جمهورية مصر العربية 

استالم : وتشمل رسوم االشتراك). وخمسون جنيهاً ال غير 
بة أعمال المؤتمر، وثالث استراحات غذاء، وثالث يالمشارك حق

 .تمر الثالثة، خالل أيام المؤاستراحات شاي

صفحة  20ال يتجاوز ( رسوم الحضور و المشاركة ببحث  -7
دوالراً  450للباحثين من خارج جمهورية مصر العربية ) 

، ومن داخل )أربعمائة وخمسون دوالراً أمريكياً ال غير( أمريكياً 
أربعمائة وخمسون (جنيهاً مصرياً  450جمهورية مصر العربية 

 ).جنيهاً مصرياً ال غير

لتزم الباحث بإجراء التعديالت التي تطلب منه قبل نشر أن ي -8
 .البحث بمجلد المؤتمر

خالد ابراهيم الفخراني تًرسل البحوث باسم األستاذ الدكتور  -9
، ومقرر جامعه طنطا  رئيس مجلس قسم علم النفس بكلية اآلداب 

 كلية اآلداب –قسم علم النفس : على العنوان التالي. عام المؤتمر
أو . جمهورية مصر العربية –محافظه الغربيه –  جامعه طنطا

 :ترسل على البريد اإللكتروني
Khalid.fakhrany@gmail.com   - Fakhrany61@hotmail.com 
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��'�#& ا�%$�#� : ا����ر ا!ول ���  

  .نحو البيئة اإليجابي تشكيل السلوكمنحى  - 

القياس المستند إلى مواطن القوة ، في مقابل ، القياس المستند  -
 .للسلوك الموجه نحو البيئة إلى كشف العيوب

تقييم القوى السلوكية والوجدانية لدى األطفال والشباب مقاييس  - 
 .نحو البيئة وكبار السن

ة ،والحافظة على يللتنم وجدانيمقاييس قوة األداء االجتماعي وال - 
 .البيئة

قياس عوامل الحماية والوقاية من خطر التعرض لالضطرابات  - 
 .تملةحالتغيرات البيئية المالناجمه عن  النفسية والمشكالت السلوكية

 .تكوين القيم واالتجاهات والسلوكيات االيجابية نحو البيئة  - 

� �وو��23 ا1ر��د ا�-�0,� ا�/,.,� ا�-�آ,+ ��* : ا����ر ا�(�)
  .ا�/,.� ��0-/�ره�� �8 و��23 ��7,� ا�4�6ه�ت ا0�4#1,� )��

 .البيئة ووعيهم بأهمية حمايتهافهم على  المجتمعأفراد  ةساندم - 

الخدمات اإلرشادية التي تسهم في تغيير اتجاهات  تقديم  - 
  .األفراد نحو البيئة

هات اإليجابية نحو البيئة، وتغيير االتجا تنمية االتجاهات - 
  .السالبة نحوها

دور التفاعل االجتماعي في زيادة فاعلية العملية التعليمية في  - 
 .السياق المدرسي والجامعي

 .ا�,�ت �'�#2 ا��4ه�ت ا6��اد )�� ا�/,.: :ا����ر ا�(��9  �

  اإلنسان والبيئة من منظور سيكولوجي - 

  التربيه البيئيه بين تحديات الواقع ومناهج التعليم - 

   اتجاهات االفراد نحو البييئهب ء وعالقتهاالنتما - 

  الرساله اال عالميه التي تستهدف المحافظه علي البيئه   سيكولوجيه - 

� :ا��ا0>ا����ر  ��ا�-@,& ا�-�ا�,4,�ت  ا�?�وق 8,0 ا�8,=74 
�  ��$�Cط ا��B�7: �8 ا�-��ث ا�/,,.�  ا0�4#1

  يئه الفروق الفرديه بين الذكور واالنات في االتجاهات نحو الب - 

تاثير الثقافه المجتمعيه في تشكيل استجابات االفراد من  - 
 .الناجمه عن التلوث البيئي  الجنسين نحو الضغوط

  . لدي الجنسينالفروق النوعيه لمستوي الضغوط الناجمه عن تلوث البيئه  - 

                  
Arabpsynet Association 

 
Arabic Edition:www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.Ar.htm 
English Edition: www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.htm 

French Edition:www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.Fr.htm 

 

Arabpsynet Links 

 
Arabic Edition: www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.Ar.htm 
English Edition: www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.htm 

French Edition: www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.Fr.htm 

 
Arabpsynet Journal:  N°29  Winter  2011 
 

�ــــــ� �
	�ـــ� ���ــ�� 2��
 2 ��011ــــــــــــ��      - 29�
ـ	ــــ��  : �ـــــ� �
	���ــــ�� �

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ29VIIIPsyConfTantaEg.pdf 
 

www.arabpsynet.com/Congress/CongJ29VIIIPsyConfTantaEg.pdf
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.Ar.htm
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.htm
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.Fr.htm
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.Ar.htm
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.Fr.htm
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.htm

