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 افتتاحية العدد 

ذ مل يعد هناك يثأ صبح عمل النفس العلمي فاعال رئيس يا يف تقدم اجملمتعات احلد ة، ا 

ىل أ ن ت  سهم يف ميدان ال يتدخل فيه عامل النفس. وهتدف اجملةل العربية لعمل النفس ا 

وضع حدود بني عمل النفس العلمي وبعض املامرسات الس يكولوجية غري العلمية اليت 

عمل النفس يف حل املشالك  تدخلحتول دون ترس يخ تقليد س يكولويج علمي. و 

والصعوابت اليت تعرتض اال نسان، يشرتط تعميق البحث يف السريورات اذلهنية 

معلية، اس تطاع الفاعلون الآخرون  والسلوك. ولكام اكنت ال حباث تتناول مشالك 

ماكنية  اس تغاللها. وقد اعرتضت عمل النفس يف العامل العريب مشلكة تطبيقية نتاجئه، وا 

ىل أ دوات قابةل لالس تعامل. فعامل النفس ال يكتفي فقط  أ ن تتحول املعطيات العلمية ا 

 بفحص ودراسة الظواهر اذلهنية والسلوكية، بل يس تكشف صيغيات تطبيق نتاجئ

 ال حباث من أ جل حتسني ال داءات يف قطاعات اجامتعية واقتصادية خمتلفة.

ىل اال سهام يف النرش الس يكولويج والتعريف أ يضا وتسعى اجملةل العربية لعمل النفس  ا 

ىل تقوية التفاعل بني الباحثني يف هذا احلقل  ضافة ا  ابلبحث الس يكولويج العريب، ا 

ىل أ ن تعكس درجةيه العلمي. و تفاعل عمل النفس مع التحوالت اليت حتدث  تطمح ا 

ذ أ ن عمل النفس ينبغي أ ن يقرتب أ كرث من من املشالك العملية اليت  يف العامل العريب؛ ا 

تعيق التمنية يف البدلان العربية اكلتعلمي والصحة النفس ية ... ومن مث فعمل النفس ينبغي 

ىل تناول الصيغ اليت ميكن أ ن يساعد هبا  البحث الس يكولويج يف تمنية أ ن يتجه أ كرث ا 

 اجملمتعات العربية.

ويرتبط تطور عمل النفس بأ ربع حلقات أ ساس ية، يه التكوين والبحث والتطبيق 

ىل هذه املكوانت ال ساس ية.  ،والنرش ذا استند ا  ال ا  ولن يمتكن من الهنوض بوظائفه ا 

يفرس ويشكو عمل النفس يف العامل العريب من تفكك حلقات هذه السلسةل؛ وهذا 

ذ أ ن البحث الس يكولويج ال توهجه أ هداف تطبيقية  التعرث الوظيفي لعمل النفس، ا 

واحضة. ومن مث ينبغي أ ن تتظافر هجود العاملني يف حقل عمل النفس ليك تتحقق الثورة 

ال  الس يكولوجية يف العامل العريب، ويرتخس عمل النفس كعمل وكوظيفة. ولن يتحقق هذا ا 

 عل بني الباحثني يف عمل النفس.بتبادل اخلربات والتفا
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ذ جرى ةوالتجريبي ةويتضمن هذا العدد مجموعة من ادلراسات الس يكولوجية النظري ؛ ا 

حتليل التحوالت اليت عرفها عمل النفس يف املغرب واجلدل خبصوص برامج ومناجه 

التكوين والبحث، ورضورة رمس هوية ابس متولوجية واحضة لهذا العمل. وتناولت 

متثاّلت الاجامتعية وتأ ثريها عىل  وال  أ سلوب العزو يف امليدان الراييض،رى دراسات أ خ

بداعية، والتفكري طات بني تقدير اذلات والكتابة اال  والارتبا السلوك واملواقف،

ال خاليق دلى السجناء، ويف مراجعات الكتب جرى تناول أ حد املوضوعات اليت تثري 

لكيفية اليت ميكن أ ن اب يتعلق ال مراملبكرة، و اهامتم الباحثني يف التعمل يف مس توايته 

 يصبح هبا التعمل مرئيا وملموسا ...

 رئيس التحرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


