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ملخص
 وخصوصا من حيث أهميتها وأهدافها ونشأتها،هدفت الدراسة إلى تناول النظرية العلمية وموقعها في علم النفس
 لتفسير ما، بل تحظى باهتمام عامة الناس أيضا، وبينت أن النظرية ليست من اختصاص العلماء فقط.ومالمحها وشروطها
 ودور اإلبداع بالنسبة لما ينبغي أن، ثم تطرقت إلى عملية التنظير من حيث مداخله ومصادره ومستوياته.يحدث في محيطهم
 وتم تقديم الكثير من األمثلة من، وبينت أن عملية التنظير تثير مشكالت أخرى تكون جديرة بالبحث.يتصف به ال منظر
 إسهامات النظرية العلمية في تقدم المعرفة من خالل تحديدها للحقائق التي يراد، وقاربت الدراسة أيضا.نظريات علم النفس
، وبينت الدراسة كذلك. وإظهار الحاجة إلى بحوث أخرى، وتلخيص الحقائق والتنبؤ بها، وبناء المفاهيم، وتصنيفها،بحثها
 وقدمت الفزيولوجي، يكون لها دور في عملية التنظير وتقبل النظريات،كيف أن المناخ العلمي أو الخلفية الثقافية العلمية
 لتوضح كيف تحول هذا العالم من أبحاثه على الجهاز الهضمي إلى البحث في المنعكس الشرطي، بافلوف مثاال/الروسي
 وكما استحضرت الدراسة تعريفات النظرية.الذي كان له التأثير الواضح في علم النفس األمريكي في بداية القرن العشرين
. والمسلمات والمبادئ،العلمية كمنظومة من الفروض والمفاهيم والتصورات والتنظيمات والتواضعات
. فلسفة العلم؛ النظرية العلمية؛ علم النفس؛ التنظير؛ المعرفة العلمية:الكلمات المفتاحية
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Abstract
The study aimed to address the scientific theory and its position in psychology;
particularly, its importance, goals, genesis, aspects and conditions. It showed that the theory
is not only done by scientists, but also by the general public, in order to explain what is
happening in their environment. Then, it dealed with theorizing process in terms of its input,
its source and its level, and the role of creativity in relation to what should be characterize
the theorist. It showed that the theorizing process raises other problems worthy of research,
and many examples are provided from theories of psychology. The study also examined the
contributions of scientific theory to the advancement of knowledge by defining the facts to
be researched, categorizing them, building concepts, summarizing and predicting facts, and
showing the need for further research. The study also showed how the scientific climate or
scientific cultural background has a role in theorizing process and accepting theories, and
presented the Russian physiologist / Pavlov as an example, and showed how Pavlov turned
from his research on the digestive system to research in the conditional reflex, which
affected American psychology, at the beginning of the twentieth century. Then the study
dealt with the definitions of the scientific theory, as a system that includes assumptions,
concepts, perceptions, organizations, agreements, postulates and principles.
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knowledge.
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