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 افتتاحية العدد

اسيا في  تتجلى أهمية علم النفس في األدوار التي يقوم بها داخل المجتمع. إذ يعتبر عالم النفس فاعال أس

حياة اإلنسان المعاصر. وأضحت جمعيات علم النفس تستشار في وضع مخططات التنمية وبرامج  

القطاعات االجتماعية الحيوية،  تحديث اإلصالح. وتستعمل نتائج األبحاث السيكولوجية في التخطيط ل

 كالتربية والصحة الذهنية.

قترب من مشاكله وقضاياه. وكلما تراجع تفاعل  ولكي ينخرط علم النفس أكثر في تنمية المجتمع، يجب أن ي 

علم النفس مع ما يجري في المجتمع، أثر ذلك على حضوره وإسهامه في فهم التغيرات التي تعتمل في 

ثناياه. ويعتبر علم النفس الغائب الكبير في المجتمع العربي. ولعل أبرز مؤشر على ذلك هو أن علم النفس  

لتدخل في حل المشاكل التي تواجه المجتمع. وإخفاق علم النفس في العالم ال يوفر حاليا أدوات مناسبة ل

يجب أن يضع رهن إشارة األفراد والجماعات  إذ ، أيضا العربي ليس أكاديميا أساسا، بل تطبيقيا

الصحة الذهنية أو الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسات  في مياين مختلفة ك استراتيجيات تدخل 

كالمدرسة. وليس ثمة سبيل آخر لكي يصبح علم النفس في خدمة المجتمع سوى أن   االجتماعية المختلفة

تجارب المجتمعات األخرى أن علم النفس   وأظهرت . هيعرض وينوع الخدمات التي يمكن أن يوفرها ل

 سهم بفعالية في تحول وتطور هذه المجتمعات.أ

أن يترك أثره في   يجب  م والمختبرات، بلوبناء على ذلك، ال يكفي أن يكون علم النفس موجودا في األقسا

هذا المنظور، فعلم النفس يمكن أن يفيد المجتمع أكثر طالما أصبح   التحوالت التي يعرفها المجتمع. ومن

البحث السيكولوجي موجها أكثر بحل المشاكل التكيفية وتحليل الظواهر النفسية وتطوير برامج من أجل  

أن يضع هذا  يللمجتمع هعل أكبر خدمة يستطيع عالم النفس أن يقدمها والجماعات. ولتحسين أداء األفراد 

يقترح  واإلخفاقات و  أو في مواجهة مشاكله، أي أن يشخص التعثرات  ،األخير أمام صورته الحقيقية

الحلول. وقد عرف علم النفس في العالم العربي تحوال كبيرا، غير أن هذا األمر لم يفض إلى تحسن  

ها للمجتمع. ولم يظهر بعد النموذج السيكولوجي العربي الذي يعكس توظيف المعطيات  الخدمات التي يقدم

عدد  ازدياد يعرفها المجتمع العربي. وما من شك أن  السيكولوجية في فهم وتفسير التحوالت الكبرى التي

لسيكولوجية. ر االظواه وفهم تحليل الدراسات السيكولوجية يمكن اعتباره منبئا بتزايد إسهام علم النفس في

تطور علم النفس من دون أن يكون هذا األخير جزءا من رؤية النهضة االجتماعية. فعلم  لكن ال يمكن أن ي

لتنمية المجتمع،   همنظور ، بما في ذلكالنفس يجب أال يتردد في عرض ما يمكن أن يوفره من خدمات 

ألكاديمية )البحث والتكوين(  اوأدواره في المجتمع. وهناك حاليا لبس في تحديد وظائف علم النفس 

التطبيقية. فالمعرفة السيكولوجية يجب أن تتحول إلى أداة قابلة لالستعمال في  واالجتماعية  هوظائف و

لم النفس  ا لوظيفة عجديد  يضع تصوراأن العربي لم النفس االبيئات االجتماعية المختلفة. ويجب أال يهمل ع 

 . تتناسب مع التحوالت التي تجري في المجتمع

  جمع ينبغي أن يووفهم الظواهر السيكولوجية المحلية.  حليلويرتبط التزام علم النفس بقضايا المجتمع بت

وبناء أدوات  سيرورة تصميمجمع المعطيات عن المشاكل التكيفية لألفراد والجماعات، و ةبين سيرور

. وال يمكن أن يفرض  تدخل مناسبة لتجاوز اإلخفاقات التكيفية في مجموعة من الوضعيات االجتماعية

لم يكن  ضت المرحلة التي حضوره في المجتمع، إال إذا عزز الخدمات التي يمكن أن يسديها إليه. وقد م

. ثم إن انغالق علم النفس على ذاته لن وتطبيقها المعطيات السيكولوجيةستغالل فيها تأكيد على ضرورة ا

مشاكل الناس، أثر ذلك ما ابتعد عالم النفس عن كللذلك يقود سوى إلى عزلته وغيابه عن قضايا مجتمعه. 

 على تطوره. 

أن يكون ندر وال يختلف إثنان على أن علم النفس صار أحد أعمدة تطور وتحول المجتمعات اإلنسانية، وي

حياة هناك قطاع أو ميدان ال يحتاج إلى خدمات عالم النفس. وتبين أن علم النفس أصبح فاعال رئيسيا في 

. فعالم النفس يتدخل في حل مشاكل األفراد والجماعات )الصغيرة والكبيرة(، إذ يساعد صراإلنسان المعا

األفراد على تجاوز مشاكلهم التكيفية، ويساعد األسرة والمدرسة على التحكم في التغيرات التي تحصل في 

دان ال يوجد فيه  بين الزوجين، أو بين األبوين واألبناء. وليس ثمة مي، كالعالقة العالقات بين عناصرها

 هناك حاجة إلى خدمات عالم النفس.حيثما يوجد اإلنسان، عموما ومكان لعلم النفس. 
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ويتضمن العدد الحالي للمجلة العربية لعلم النفس مجموعة من الدراسات، وقد تناولت الوساطة األسرية،  

دى الطفل والعمليات ودور الذاكرة العاملة في سرعة التعرف على الكلمات ونمو الذاكرة العاملة ل

المطامعرفية، وجودة الحياة لدى التالميذ. إضافة إلى مجموعة من المقاييس، كمقياس صورة الذات 

وصورة اآلخر في العالقة العالجية ومقياس الشحنة الزائدة للضغط واستبيان الشعور الوحدة النفسية. وإلى  

اليتيم، والواقع الدراسي لدى الطالب  جانب ذلك، اهتمت أبحاث أخرى بالصورة األبوية لدى الطفل

الجامعي والقيم األخالقية لدى األطفال الجانحين، والتوحد. وإجماال، فقد غطت هذه الدراسات ظواهر 

 ذهنية مختلفة. وفي األخير نتمنى أن تفيد محتويات هذا العدد علماء النفس والقارئ العربي عموما. 

 رئيس التحرير. 

 

 


