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  االفتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي ال    

ومعرفة  حث في المشكالت االجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إّال بال

ن أّي وقت وٕایجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكالت وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكالت

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات األساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب واإللم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إّال أن على الباحثین في مجاالت العلوم اإلنسانیة 

  . المختلفة اإللمام بالمبادئ األساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إّال نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكالت التربویة

في مجاالت التطبیق والعمل من لتحقیق اإلفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكالت التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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  سماعیلإالسالم عماره  عبد /د                                   

  جامعة المرقب/ الخمس  –كلیة اآلداب                                
  

  :المقدمــــــــة

خلق اهللا اإلنسان وجعله وحدًة متكاملة فریدة هي وحدة النفس والجسم، وحث دیننا 

اإلسالمي على ضرورة التوازن بین متطلبات النفس والجسم، ومن المعروف أن الحالة 

ین النفس الصحیة لجسم الفرد تلعب دورًا حیویًا في صحته النفسیة، وألن العالقة ب

والجسم عالقة تفاعلیة، فقد تلعب األمراض الجسمیة دورًا هامًا في ظهور العدید من 

االضطرابات النفسیة، وفي المقابل أن الحالة النفسیة للفرد لها نفس التأثیر على الحالة 

  .الجسمیة

هذا المرض إلى التعرف وكان الفضل ألوائل العلماء المسلمین في الوصول 

لقدم باسم الهمِّ والوجد، ویرجع السبب في االكتئاب عندهم إلى اإلفراط في وعرفوه منذ ا

  .العملیات العقلیة كالتفكیر والتذكر واإلدراك مما یجلب الهم والغم

وقد نالت االضطراب النفسیة التي یمكن أن یتعرض لها األفراد في حیاتهم اهتمام 

ا سیكولوجیین أو أطباء نفسیین، القائمین بالعمل في مجال الصحة النفسیة، سواء كانو 

واالكتئاب من األمراض التي ال یزال انتشارها یتسع یومًا بعد یوم، األمر الذي یجعل من 

الضروري فهم هذا المرض على حقیقته، وتسهیًال الكتشافه منذ بدایته، وقبل أن یصل 

  .إلى مراحله القصوى

السریع في النواحي وتعد ضغوط الحیاة الیومیة وكثرة متطلباتها والتغیر 

ات كلها عوامل تجعل ــــاالجتماعیة والمادیة والحضاریة والثقافیة، وكذلك الحروب واألزم

  .من اإلنسان في هذه األیام إنسانًا مضطربًا ومریض نفسیاً 
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راض النفسیة المنتشرة هذه ویعد االكتئاب النفسي المستمر هو أحد أكثر األم

أكدت الكثیر من البحوث والدراسات التي أجریت حدیثًا ، إن لم یكن أخطرها حیث األیام

أن االكتئاب هو أحد أخطر األمراض النفسیة على حیاة اإلنسان فهو بمثابة الدوامة التي 

تجرف معها الشخص غیر المقاوم لهذا المرض والذي لیس لدیه مناعة نفسیًة، وٕاذا لم 

  .هاتتوفر لدیه اإلرادة والهمة والدعم األسري للخروج من

واالكتئاب یبدأ بسیطًا ثم یكبر، وتتأزم حالة اإلنسان المصاب به، وٕاذا لم یتجه 

إلى عرض حالته على معالج نفسي لیساعده على التخلص منه قد یصل إلى حد تأزم 

ومنها ورود أفكار لدى الشخص المصاب بهذا المرض إلى درجة االنتحار وقتله  ،الحالة

  .لنفسه كحل هروبي مما یعانیه

وال یمكن أن . ال یعلمها وقدیعلمها المریض قد ه عدة أسباب ءاالكتئاب یكون وراو 

أنه التي قد تنتابنا تجاه أمر ما حالة الحزن : مجرد عرض عابر نشعر به، مثل أننقول 

اكتئاب مزمن ونقلق حیاله، إال إذا أعاق هذا العرض مسیرة حیاتنا المعتادة، وعزلنا عن 

لعالم نظرة تشاؤمیة إلى انتذوق طعم الحیاة وأصبحنا ننظر  نعدالعالم المحیط بنا ولم 

  . سوداویة

  :أهمیة البحث

  :تنبع أهمیة البحث من اآلتي

وأعمقها  ردـیاة الفــرًا على حـد األمراض النفسیة خطـیلقي هذا البحث الضوء على أش .1

 .أثرًا على سلوكه وتفاعله مع اآلخرین

 .األسالیب العالجیة لهذا المرضتكمن أهمیة البحث في أنه یوضح بعض  .2

  :أهداف البحث

 .التعرف على ماهیة االكتئاب .1

 .التعرف على األسباب المؤدیة إلصابة الفرد باالكتئاب .2

 .عرض بعض األسالیب العالجیة التي تتناسب مع حالة المرضى باالكتئاب النفسي .3
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  :التعریف بمرض االكتئاب النفسي

الشدیدین المستمرین ألسباب مجهولة االكتئاب هو حالة من الحزن والتكدر 

المصدر لدى الشخص المضطرب، فنرى هذا الشخص وكأن هموم الدنیا قد وقعت على 

رأسه وأثقلت كاهله، واالكتئاب هو حالة صراع عنیف وقاٍس داخلي، یحدث بین الشخص 

والشعور بالذنب والنقص ولوم الذات  یشعر الشخص المصاب باحتقار الذاتف. وذاته

أو لومها عن فعل بسیط ال یصل عند اإلنسان العادي إلى  ،مها بشيء لم تفعلهواتها

  .مستوى عقاب الذات 

ویعتبر االكتئاب أحد األمراض النفسیة التي یعاني منها العدید من األفراد، یظهر 

في المراحل العمریة المختلفة عبر الحیاة، وبذلك فإن الفرق بین أنواع االكتئاب ال یكون 

ولكن في الدرجة، ومصطلح اكتئاب في حد ذاته یشیر إلى درجة تتراوح من  في النوع

المزاج الطبیعي الذي یتأثر أغلبنا بأي تغیر في حیاتنا سواء تأثرًا بسیطًا أو شدیدًا وبین 

المزاج غیر الطبیعي، ومعظم األفراد یصیبهم اكتئاب خفیف، استجابة للعدید من 

فعل اكتئابي شدید تجاه نفس هذه  عدد أقل لدیهم رد األحداث الصادمة في حیاتهم، بینما

األحداث، ویعتمد تشخیص االكتئاب لدى األفراد أو قابلیتهم لإلصابة به على عوامل 

والفرق بین االكتئاب النفسي . عدیدة كالعوامل البیولوجیة والوراثیة، والعوامل البیئیة

المریض  يءكتئاب الذهاني یسففي اال واالكتئاب الذهاني فرق في الدرجة،) العصابي(

 . تفسیر الواقع الخارجي وتصاحبه أوهام وهذاءآت الخطیة وهالوس

وقد عرف العدید من الباحثین في میدان علم النفس والصحة النفسیة االكتئاب 

  :النفسي بعدة تعریفات نذكر منها

ن االكتئاب بأنه حالة من الحزن الشدید المستمر، تنتج ع"  حامد زهران" عرَّف

الظروف المحزنة األلیمة، وتعبر عن شيء مفقود، وٕان كان المریض ال یعي المصدر 

  ).429: 1977زهران، . (الحقیقي لحزنه
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وقد  ،بأنه حالة من الحزن والكدر والشعور بالذنب: االكتئاب" طارق كمال"وعرَّف 

وفقدان الشهیة،  ،ویصاحبها فقدان القدرة على النوم ،ال یعرف المریض سببًا لهذه المشاعر

ونقص في النشاط الحركي، ورغبة المریض في  ،وصعوبة وبطء في التفكیر والكالم

 )88: 2005كمال، . (معاقبة نفسه

فا  بأنه حالة من الحزن الشدید : االكتئاب" الدین عطا اهللا فؤاد ودالل سعد"كما عرَّ

. قیقي لحزنهوال یعي المریض المصدر الح ،المستمر نابع من ظروف مخزونة ألیمة

  )228: 2009الخالدي، العلمي، (

تعریفا آخر لالكتئاب بأنه ُزملة إكلینیكیة تشتمل على " طه عبد العظیم"كما ساق 

ر ـــــــوتأخ ،وصعوبة في التفكیر ،انخفاض في اإلیقاع المزاجي ومشاعر االمتعاض المؤلم

. بالقیمة الشخصیة حساسوظ في اإلــــــص ملحــــعور بالذنب مصحوبًا بنقـــــوش ،حركي

 )73: 2010حسین، (

بأنه شعور بالضیق وانقباض الصدر والتقدیر : االكتئاب" منتهى مطشر"وعرفت 

 )346: 2013أوصاحب،  . (بالذنبالسلبي للذات والقلق ونقد الذات، والتشاؤم والشعور 

ونستخلص مما سبق أن االكتئاب هو حالة من الشجن المتواصل والحزن 

ال یدرك الفرد مصدرها على الرغم من أنها تنجم عن خبرات ألیمة، وأحداث  المستمر،

مؤثرة انفعالیًا قد مرت به، وتتمیز هذه الحالة بهبوط في الطاقة النفسیة والحركیة، والشعور 

تمام باألشخاص واألشیاء باإلعیاء من أقل مجهود، وبالقلق وعدم االرتیاح، وفقدان االه

عدم المقدرة على االستمتاع بالحیاة، كما تتمیز بسیادة مشاعر والنشاطات، و  واألحداث

وفقدان القیمة والثقة بالنفس، وفقدان المقدرة على التركیز والتحكم، أو  ،الیأس والذنب

الضبط والتوجیه الذاتي، كما تشیع لدى الحاالت الحادة أفكارًا أكثر سوداویة تدور حول 

  . الموت، والرغبة في االنتحار

  أسباب  االكتئاب، أعراض االكتئاب  :الثاني المبحث
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  أسباب االكتئاب

نسان تتعدد األسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهور حاالت االكتئاب عند اإل

  :ومنها 

  :وتتضمن اآلتي:العوامل البیولوجیة - أوالً 

 : الجینات الوراثیة .1

وجود عامل م، عن أدلة تشیر إلى ـت الدراسات األسریة، ودراسات التوائــــكشف

جیني، له دور مهم في ظهور حاالت االكتئاب، فقد لوحظ أن االكتئاب ینتشر في 

عائالت معینة، واستنتج من ذلك أهمیة األصول الجینیة في حدوث االكتئاب، والتفسیر 

الوراثي لالكتئاب یظهر وجود عالقة بین االستدعاء الوراثي لإلصابة باالكتئاب ومدى 

، وذلك إذا كان نات الوراثیة المحفزة لإلصابة بهتوفر المكو  :أياستعداد الفرد لذلك، 

لدى الوالدین أو أحدهما تاریخ مرضي باالضطرابات النفسیة، وبخاصة إذا هیأت 

  .إلظهار تلك االستجابات االكتئابیة الظروف البیئیة بما فیها من ضغوط

 :وتشمل: األمینات الحیویة .2

نقص الناقل العصبي  :االكتئاب، أي نقص األمینات الحیویة، ینتج عنه مرض

) كما في حالة تعاطي العقاقیر المهدئة أو األدویة المثبطة للسیروتونین) السیروتونین(

وهي مضادات لزیادة  ،الذي یؤدي تناولها إلى االرتخاء الجسمي، والرغبة في النوم

ت مدمني السیروتونین مما یؤدي إلى اإلصابة باالكتئاب، ویحدث االكتئاب عند حاال

وهناك حاالت  ،ویعرف بالحاالت االنسحابیة ،وأحیانا بعد ترك التعاطي ،الكحول

 . اكتئابیة أخرى تنتج من تعاطي المخدرات

  :وتتضمن:العوامل النفسیة -ثانیاً 

التوتر االنفعالي، والظروف المحزنة والخبرات األلیمة، الحرمان، فقد الحب 

أو التعرض  ،أو فقد الكرامة ،مكانة اجتماعیةوالمساندة العاطفیة، أو فقد ثروة أو 

والكبت والقلق، والعنوسة، وسن  ،لالغتصاب، الصراعات الالشعوریة، اإلحباط والفشل
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، وجود )القسوة، التسلط، اإلهمال، االنتقاد الدائم للطفل(القعود، وأسلوب التربیة الخاطئ 

  )  330: 1977زهران،  . (عاهة أو إعاقة، والتربیة االعتمادیة

  :ومنها:العوامل االجتماعیة -ثالثاً 

الطالق، التفكك األسري، وانشغال الوالدین بشؤونهم الخاصة، واالنفصال بین 

، تعرض الفرد للعنف في )یعیشون في نفس البیت ولكن منفصلین نفسیاً (الوالدین 

المدرسة، تصلب األم أو األب في المعاملة، الظروف االقتصادیة السیئة، وتعاطي 

  )90: 2005كمال، . (كحول والمخدرات بشراهةال

  :وتتمثل في:العوامل الفسیولوجیة -رابعاً 

أو خلل في الغدة الدرقیة وفي كیمیاء المخ یسبب  ،خلل في التوازن الهرموني

  . السیروتونین والدوبامین النقص في الناقالت العصبیة مثل

  أعراض االكتئاب

   :األعراض النفسیة

الحزن والكدر الشدیدین، : عراض النفسیة ومنهامن األیصاحب االكتئاب عدد 

الشعور بالذنب، والرغبة في معاقبة الذات واحتقارها، والشعور بالتشاؤم المفرط، والعجز 

والیأس، وهبوط الروح المعنویة، والشعور بالخوف والقلق، وفقدان القدرة على االستمتاع 

یة الوجود وتمني الموت، وخیبة األمل، بمباهج الحیاة، والشعور بعدم قیمة الحیاة وعبث

ونقص االهتمامات والمیول والدافعیة وفقدان األمن النفسي، وضعف الثقة بالنفس، 

  .والالمباالة االنفعالیة

  :ومنها: األعراض الجسمیة- 1

الهزال الجسمي وضعف الجسم، شحوب الوجه، اضطراب الشهیة، فالمریض 

الشعور بلذة الطعام، أو یفقد الرغبة في األكل، باالكتئاب إما أن یأكل كثیرًا دون 

  ر، ــــــآالم في الظه ادة أو النقصان، زیادة الوزن، الصداع، اإلمساك،ـــراب النوم بالزیــــاضط

  . فقدان الرغبة الجنسیة، عسر الهضم، توهم المرض، وكثرة الكوابیس المزعجة
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  : األعراض السلوكیة- 2

نقص القدرة على : المكتئب من سلوكیات وهيویقصد بها ما یقوم به الشخص 

العمل واإلنتاج والشعور بالكسل وسرعة التعب ونقص الحركة والخمول الجسدي، عدم 

القدرة على اتخاذ القرارات، بطء أو توقف الكالم، انخفاض الصوت، عدم القیام باألنشطة 

. أحیانًا، والسلبیةالیومیة المعتادة، الصراخ وعدم القدرة على ضبط النفس، العدوانیة 

  )89: 2005كمال، (

  :أعراض االكتئاب الفكریة والمعرفیة- 3

التفكیر الدائم في االنتحار واجترار األفكار السوداویة، صعوبة في التفكیر وبطؤ 

في التفكیر، واالنشغال بالتفكیر التشاؤمي واالنهزامي، ونقص االنتباه للمثیرات الخارجیة، 

  ) 432: 1977زهران،. (وضعف التركیز، والسرحان واإلدراك السلبي للحیاة،

 

 التوصیات أسالیب عالج االكتئاب، :الثالثالمبحث 

  أسالیب عالج االكتئاب

یتم عالج حاالت االكتئاب النفسي عادة خارج المستشفى إذا لم یكن هناك خطرًا 

من محاولة االنتحار، أما إذا كان هناك محاوالت فیفضل العنایة بالمریض داخل 

المستشفى، ویحسن بعد انتهاء العالج أن یتردد المریض على العیادة النفسیة مرة كل 

ر إلى سنة للتأكد من عدم االنتكاس، وأن یكون التحسن لیس مجرد ــــأشه 6ر لمدة ـــشه

  .فترة انتقالیة إلى طور آخر من ذهان الهوس والكتئاب

لتعبیر عن ما یقلقه ویسبب ویتم عن طریق إتاحة الفرصة للمریض ل: العالج النفسي .1

وعالج األسباب األصلیة والعوامل التي  ،له االكتئاب وذلك من خالل التداعي الحر

والتخلص من  ،رسبت االكتئاب، والفهم بحل الصراعات وٕازالة عوامل الضغط والشدة

الشعور بالذنب والغضب المكبوت، والبحث عن الشيء المفقود بالنسبة للمریض، وٕابراز 
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والوقوف  ،والتشجیع وٕاعادة الثقة في النفس ،ات الشخصیة والمساندة العاطفیةإیجابی

 . بجانب المریض وتنمیة بصیرته وٕاشاعة روح التفاؤل واألمل

وهو أسلوب یعتمد على تصریف وتفریغ االنفعاالت التي لم : التصریف االنفعالي .2

، ویتم العالج كافدمة أو الموقف الذي صاحبه تعبیر یعبر عنها المریض أثناء الص

بهذا األسلوب عن طریق تهیئة أجواء مناسبة لتفریغ انفعاالته وجعلها تطفو على السطح، 

فالخبرات واألحداث والذكریات والصراعات التي تمر دون حل مصاحباتها االنفعالیة 

بد أن تتناسب الحمولة النفسیة للفرد مع قوته  وال ،المكبوتة تعتبر بمثابة حمولة نفسیة

اقته وقدرته على التحمل، ویجب دائمًا التخلص من الحمولة النفسیة وتفریغ الشحنة وط

: وهذا التصریف عن طریق وسائل عدیدة وهي ،االنفعالیة الزائدة عن طاقة التحمل

  .األسئلة، والتفسیر، والتداعي الحر والترابط الطلیق

شادیة وبرامج هادفة یتم بإشراف األخصائیین النفسیین ووفق خطط إر : العالج البیئي .3

بتغییرها أو (وتناول الظروف االجتماعیة واالقتصادیة  ،لتخفیف الضغوط والتوترات

التوافق معها واالستعانة بالوالدین في تهیئة مناخ أسري هادئ والعنایة باألبناء ورعایتهم 

 . نفسیاً 

 ،بدنيقیام المرضى فرادى أو في شكل مجموعات بمزاولة النشاط ال: النشاط البدني .4

تأثیر فعال في تخفیف االكتئاب من له  لما وخصوصًا التمارین الریاضیة بشكل منظم

 . وعالجه، وینصح بالقیام بنشاط بدني موجه لمدة نصف ساعة یومیاً 

وذلك عن طریق توجیه المریض إلى عمل یقوم على نشاط حركي : العالج بالعمل .5

رق التي تؤدي إلى تفادي المریض وكالهما یتضمن الط ،النجارة والحدادة: وعقلي مثل

استدخال العدوان، ویتمكن من توجیه هذا العدوان خارجًا، واسترداد األمل والثقة في 

 . وللمریض الحریة في اختیار العمل الذي یرغب فیه ،النفس

العالج الطبي في الحاالت التي تصل إلى مرحلة الشدة والخطورة : العالج الطبي .6

أو  ،و عدم االستجابة للعالج النفسيأها محاوالت االنتحار ومن ،وتهدد حیاة المریض
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مضادات االكتئاب، وهي : لألسالیب العالجیة السابقة باستخدام العقاقیر الطبیة ومنها

 ،أدویة تنظم االنفعال والحالة المزاجیة وتصحح التغیرات الشاذة التي تحدث في االكتئاب

ومن  ،التفاعلي وذهان الهوس واالكتئاب وتفید في حاالت االكتئاب البسیط واالكتئاب

أمثلة مضادات االكتئاب المعروفة وأشیعها استعماًال توفرانیل، تریبتیزول، وأدویة ترفع من 

  . مادة السیروتونین والدوبامین

  :التوصیــــــــات

  : من خالل الدراسة النظریة ألسباب االكتئاب وأعراضه یمكن التوصیة باآلتي

 .السلبیة والمتشائمة إلى أفكار إیجابیة وعقالنیة تجاه الذاتتغییر األفكار  .1

مثل تغییر مكان السكن، الذهاب في رحالت، مخالطة الناس : تغییر روتین الحیاة .2

 .وزیادة العالقات االجتماعیة أو التوسع فیها یمكن أن یسهم في الوقایة من االكتئاب

ث عن نقاط القوة في تغییر مفهوم الذات من سالب إلى موجب عن طریق البح .3

 .الشخصیة واستغاللها وتنمیتها

تفریغ االنفعاالت وعدم كبتها والقفز على المواقف المؤلمة وعدم اجترارها والتفكیر  .4

 .الدائم فیها

أال بذكر اهللا تطمئن  (وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء  ،ذكرهبالرجوع إلى اهللا  .5

 .والكدر والهمحتى تزول مشاعر الضیق والحزن ) القلوب

فاالكتئاب یعتبر من األمراض النفسیة  ،عدم الیأس من حالة المریض فلكل داء دواء .6

التي تحتاج إلى صبر وطول بال وتحمل من قبل الشخص المریض نفسه أو من قبل 

 .األهل واألصدقاء

حیث أن انهماك الشخص في عمل ما  یبعد ) وقت الفراغ(القضاء على شيء اسمه  .7

 .األفكار السوداویةالشخص عن 

رف فإنها ممارسة الریاضة بشكل دائم فهناك طاقة في جسم اإلنسان إذا لم تص .8

 .جسمیةستؤدي إلى أمراض نفسیة 
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ضرورة توفیر جو أسري مالئم خالي من الخالفات والمشاجرات وأسالیب التربیة  .9

  ).كالقسوة، التدلیل الزائد، عدم العدل بین األبناء(الخاطئة 

أعلى  اخص أن یتوسط في أهدافه وطموحاته وال یضع لنفسه أهدافیجب على الش .10

 .من قدراته وٕامكانیاته
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  المراجــــــــع

 .1، أنماط الشخصیة، األردن، ط)2013(أوصاحب، منتهى مطشر،  .1

، الصحة النفسیة ومشكالتها لدى األطفال، )2010(حسین، طه عبد العظیم،  .2

 .الجامعة الجدیدة، دار 1القاهرة، ط

، الصحة النفسیة )2009(الدین  الخالدي، عطا اهللا فؤاد، العلمي، دالل سعد .3

 .، دار الصفا1وعالقتها بالتكیف والتوافق، األردن، ط

، 2، الصحة النفسیة والعالج النفسي، القاهرة، ط)1977(زهران، حامد عبد السالم،  .4

 .عالم الكتب

، مؤسسة شباب 1لألسرة، اإلسكندریة، ط ، الصحة النفسیة)2005(كمال، طارق،  .5

 .الجامعة
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  :أن یراعى فیها ما یأتي  یشترط في البحوث العلمیة المقدمة للنشر

 .أصول البحث العلمي وقواعده   -

 .أال تكون المادة العلمیة قد سبق نشرها أو كانت جزءا من رسالة علمیة  -

یرفق بالبحث المكتوب باللغة العربیة بملخص باللغة اإلنجلیزیة ، والبحث  -

 .لغة العربیة المكتوب بلغة أجنبیة مرخصا بال

 .یرفق بالبحث تزكیة لغویة وفق أنموذج معد   -

 .تعدل البحوث المقبولة وتصحح وفق ما یراه المحكمون  -

حث بالضوابط التي وضعتها المجلة من عدد الصفحات ، ونوع الخط االتزام الب -

ها ، والفترات الزمنیة الممنوحة للعدیل ، وما یستجد من ضوابط تضعورقمه 

 .  مستقبال المجلة

  

  :تنبیهات 

 .للمجلة الحق في تعدیل البحث أو طلب تعدیله أو رفضه  -

 .یخضع البحث في النشر ألولیات المجلة وسیاستها  -

البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ، وال تعبر عن وجهة نظر  -

 .المجلة 
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