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الهدف النهائي ألي علم من 
العلوم الحديثة هو الوصول 
 إلى الضبط والتحكم 
 
 

: يعرف علم النفس بأنه
الدراسة العلمية للجوانب "

اإلدراكية والذهنية 
والشعورية والسلوكية، بدًء 
بالفهم والتفسير ومرورا 
بالتنبؤ ووصوال إلى الضبط 
والتحكم بسلوك الذات 
 واآلخر

 
 
طريق العلم وعلم النفس 
بالذات له صعوباته وتحدياته 
على عكس ما يظنه البعض 
الذين تقول ألسنة حالهم 

دعوني اسهل األمور على "
فيظهر " طالبي وال اتعبه

بمظهر المشفق على طالبه 
 لضعفه ومحدودية قدراته

 
 

احثين عن قد يعجز بعض الب
تقديم تفسير سيكولوجي 

 
في حوار مع بعض الزمالء في مجموعة المكتبة النفسية حول اختيار األبحاث النفسية للدراسات 

قُدحت شرارة هذا المنشور فكتبت كباحث واستاذ وليس  العليا واالرتقاء بها لتجاوز مرحلة الضعف
  كرئيس قسم

  
ولكون الهدف النهائي ألي علم من العلوم الحديثة هو الوصول إلى الضبط والتحكم فإن كاتب هده 

الدراسة العلمية للجوانب اإلدراكية والذهنية والشعورية والسلوكية، : "السطور يعرف علم النفس بأنه
  ".تفسير ومرورا بالتنبؤ ووصوال إلى الضبط والتحكم بسلوك الذات واآلخربدء بالفهم وال

  
وبناء على ما تقدم فطريق العلم وعلم النفس بالذات له صعوباته وتحدياته على عكس ما يظنه 

فيظهر بمظهر المشفق " دعوني اسهل األمور على طالبي وال اتعبه"البعض الذين تقول ألسنة حالهم 
محققين . ثم وفي األخير يمنحونهم تقديرات تقشعر لها األبدان... ومحدودية قدراتهعلى طالبه لضعفه 

  .تناشزا معرفيا محيرا
  

وكنتيجة حتمية لهذا المسلك كثر حطٌاب الليل ومستجدوا النجاح لدرجة أن بعضهم يقدم على تعبئة 
عانة بغير المتخصصين استمارات بحثه مع رفاقه في اثناء جلسة القات بدال من الميدان، أو االست

كمقاول يستخدم شُقات هذا إذا لم يسلًم العمل برمته إلى مقاول ابحاث ويكتفي بتوفير مواد البناء؛ 
  .لماذا؟ ألنهم أمنوا ووثقوا بالحصول على النجاح والشهادة بسهولة ويسر

  
بين العلوم  وفي األخير يريدون علم نفس يحترم من قبل اآلخرين ويكون مؤثرا وله أقدام راسخة

  هيهات هيهات!!! ويحترم أهله وتكون لهم قوة المحاججة والرصانة والثبات أمام التحديات
  

ولم يقف األمر عند هذا الحد بل قد يعجز بعض الباحثين عن تقديم تفسير سيكولوجي لنتائج بحثه، 
  .بل ويلجأ الكثير منهم إلى المحلل اإلحصائي ليكتب له قراءة لنتائج بحثه

  
   الذين ساهمنا ونساهم في استهشاش علم النفس وابقائه هزيال معوج القامة مطأطئ الهامةنحن 
زلنا علم العقول والقدرات علم التفكير والمعارف علم الشعور هزلنا وأه - وبال زعل-نحن 

والوجدان علم السلوك واالنجاز فال غرابة إن هنٌَا وهان علمنا وأصبحنا عرضة للتندر واالستخفاف 
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لنتائج بحثه، بل ويلجأ الكثير 
منهم إلى المحلل اإلحصائي 
 ليكتب له قراءة لنتائج بحثه

 
 
ساهمنا ونساهم في استهشاش 
علم النفس وابقائه هزيال معوج 
 القامة مطأطئ الهامة 
 
 
هزلنا وأهزلنا علم العقول 
والقدرات علم التفكير 
والمعارف علم الشعور 
والوجدان علم السلوك 
 واالنجاز 
 
 

ونحن نحاول عبثا ... هرمنا
اقناع الناس بجدوى تخصصنا 
ونحن نغتاله بأيدينا سواء 
  أدركنا ذلك أم لم ندركه

  .من قبل اآلخرين
  

بل هي موجهة ضد ظاهرة متزايدة ) فالكل يحترمون(بعينه  ولست اوجه عباراتي ضد احد
ة يجب وضع حد النتشارها إن كنا نريد أن نرتقي بعلمنا الذي يروم الوصول للتحكم االنتشار كوبائي

  .بالعقول
  إنها نفثة ألم من محبٍ غيور

ونحن نحاول عبثا اقناع الناس بجدوى ... هرمنا... وليسامحني أحبتي المتخصصون ولكن
  تخصصنا ونحن نغتاله بأيدينا سواء أدركنا ذلك أم لم ندركه

  
ن نحاول الوصول إلى تحقيق أهداف العلم في تخصصنا في الوصول الى الضبط ونح... هرمنا

  .)إن صح القول(والتحكم ولكننا نتوقف عند المستوى األدنى من الهدف األول لتحقيق الفهم والتفسير 
  

وكما نتفق مع احتجاج البعض بأن إعداد الباحث الرصين ال يعني إذالله والحط من شأنه بل 
تحترم بوصفه انسانا في المقام األول، فإننا نتفق أيضا مع أن إعداده ال يعني إفساده ونؤكد أنه ذات 

باحثين ) اشباه(والقضاء على مقومات شخصيته وبنائه العلمي بالتدليل والمجاملة فذلك لن يخلق اال 
تخلق اتكاليين خانعين غير قادرين على الصمود امام تحديات البحث العلمي ومعاناته المريرة التي 

الباحث الجاد ليصبح رقما صعبا ترنوا اليه العيون وتوكل إليه المهام الصعبة وهذا ما نؤمله بمساعدة 
فرزة (الزمالء في التخصص وحسن تفهمهم في األقسام العلمية قبل أن تصبح الدراسات العليا مجرد 

  ).تُحمَل منها الشهادات
  

 .نناإنني متألم لكنني آمل بغد مشرق لعلمنا ووط
 

***   ***   *** 
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  " شبكة العلوم النفسية العربية " بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة الطالق الموقع العلمي
  تنظم

 مؤسسة العلوم النفسية العربية 

  

  الصدارات المؤسسة  في علوم وطب النفس الثاني السنوي االسبوع"
 2017جوان   20الى  13من 

  جالبرنامـــــــــــــــــــــــ
  

  )جوان 12مساء يوم ( جوان   13ليلة 
  2017االعالن عن الفائز بالتكريم بلقب الراسخون في العلوم النفسانية للعام 

   2017جوان   13
  " العربية النفسية العلوم شبكة" يوم الموقع العلمي 

    2017جوا ن   14
  يوم  الدوريات و المجالت في علوم وطب النفس

    2017جوان   15
  صدارات المكتبية في علوم وطب النفسيوم  اال

    2017جوان   16
  يوم  االصدارات المعجمية في علوم وطب النفس

    2017جوان   17
  يوم  الجوائز و التكريم  في علوم وطب النفس

    2017جوان   18
  يوم   المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

    2017جوان   19
  عالنات  يوم   المساندة و اال

  انجازات مستقبلية –الكتاب الذهبي 
    2017جوان   20

   " لشبكة العلوم النفسية العربية  الكتاب السنوي الرابع" اصدار 
  "منجزات اربعة عشرة عاما من الكدح " 

 

 
***   ***  *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
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