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واسترشاف املس تقبل عمل النفس اذليك  

ردنية  مك هو التخوف من لكمة عمل النفس وختصص عمل النفس عند جيل الش باب، عزوف كبري عىل الالتحاق يف هذا التخصص يف اجلامعات ال 

حتسني خيتص يف و  والعربية. ختصص مل يطور من قبل العاملني عليه يف املنظومة التعلميية العربية، ننظر هل منذ ظهوره اىل الان عىل انه عمل عاليج

وأ ريم لك العاتق لهذه النظرة عىل العملني يف هذا اجملال من ال اكدمييني واملامرسني مهنم لقةل التوعية ونرش فكر عمل النفس السلوك البرشي فقط، 

ع وخاصة فئة الش باب.  بني افراد اجملمت

تكنولوجيا  ،الهندسة ،الطب ،الاعامل ،التسويق ،االتصاالت ،جيام يف مقة التطور واحلداثة يف لك القطاعات التكنولو 2018حنن الان يف عام 

البياانت الضخمة عمل البياانت ...، أ ين عمل النفس من هذا التطور يف ال ردن  ،تعمل الآةل ،اذلاكء الاصطناعي ،التواصل الاجامتعي ،املعلومات

 سوف يبقى عمل النفس العريب يعمتد عىل الاس تبيان الوريق والوطن العريب كلك، أ ين التشاركية بني هذا التخصص والتكنولوجيا احلديثة اىل مىت

يقات او حىت االإلكرتوين للحصول عىل البياانت من النفس البرشية، اىل مىت سوف تبقى أ فاكر العامل الكبري ليكرت يه املس يطرة عىل أ حباث وتطب 

 هذا التخصص يف العامل العريب.

ل قياس مخس سامت نفس ية للشخص ( Big Fiveالكبار ) ةقد تكون مسعت عن امخلس كنظرية أ ساس ية يف عمل النفس، اليت تنص عىل انه من خال

نفتاحية، املثالية، التعاونية، الاجامتعية، العاطفية( يس تطيع عامل النفس ان يرمس صورة نفس ية كل حيدد من خاللها  احتياجاتك وخماوفك ويه )االإ

 الكبار حديثًا عىل النحو التايل؛السامت امخلسة حيث تعرف ، وترصفاتك املس تقبلية

نفتاحية: درجة انفتاح الشخص عىل اخلربات احلديثة. ✓  االإ

 املثالية: درجة مثالية الشخص يف العمل والتعامل. ✓

 التعاونية: درجة تعاونية الشخص يف العمل والتعامل. ✓

 الاجامتعية: درجة اجامتعية الشخص يف العمل والتعامل. ✓

 ابملؤثرات اخلارجية.العاطفية: درجة تأ ثر الشخص  ✓

دارة بيتك او رشكتك او ادلوةل كلك، ولكن ضعف تطبيق هذه النظرية هذه ال لو طبقت  يف  يمكننظرية ملا اكن هناك تعرث او فشل او تقصري يف اإ

طرق التقليدية يف احلصول عىل البياانت  الاس تبيان،  ها اس تخداماً من أ كرث طرق قياس السامت امخلسة الكبار بسبب اعامتد علامء النفس العرب عىل ال

 طرق مجع البياانت النفس ية. أ  يف العرص احلديث من اسو  حيث تعترب هذه الطريقة

 فكيف ميكن ان نوظف التطور احلديث الإعادة اإحياء هذه النظرية؟؟؟

رس يمكن يف نعم ف ال هذه النظرية من اجلانب النظري ل لتحوي (Big Dataوحتليل البياانت الضخمة ) (Data Scienceعمل البياانت ) توظي

يح العميل اذليك. وس العقمي اىل اجلانب ذ القرار وبناء اخلطط املس تقبلية يف لك منا دور حموري يف استرشاف املس تقبل واختا وف تلعب هذه النظرية 

 احلياة.

https://www.dsrat.com/
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من خالل تفاعل  خضم مكو  داقية اكمةلومصة عالية بدقالتطور احلديث يتيح لعلامء النفس ابلتعاون مع علامء البياانت عىل قياس امخلسة الكبار 

سلوك الافراد اذلي ال يتبع أ ي ومن خالل ، Emotional (☺,,,)من مشاركة او تعليق أ و  الاجامتعيعىل مواقع التواصل  ال شخاص

ل قواعد البياانت يف الرشاكت واحلكومات، وب   Bigوحتليل البياانت الضخمة ) (Data Science)تقنيات عمل البياانت  تطبيقمنط ومن خال

Data) ( وText Mining)   ملس تقبلية ترصفاتال و  وخماوف احتياجات حنددنس تطيع ان ؤدي للمنو والتقدم واسترشاف املس تقبل وهذا ي ،لل فراد ا

   ةل ودقة.بلك سهو

 :طبقتمن أ مه التطبيقات لهذه الطفرة لو 

ق املوجه ➢ عالنيصل  أ ن ، أ يالتسوي يك  االإ ي ، مما حيقق جناح امحلةل الرتوجيية بنسب عالية جداً هاحتياجاتللك خشص حيا ، وليس كام يدع

رتوين  ةبعض الهوا ق االإلك يقع ال موا من خاللاذلين يدعون التسوي  ,Facebook, Snapchat) مثل (Social Media) تواصل الاجامتع

Twitter,… ) ق  أ هنم، ويعلقون رتوين، الااملتخصصون يف التسوي دواتس تخدمون بعض ي  بلليس مسوقني  اهنملك  اليت توفرها ال 

فرق ما بني السامء فقط ل كرث عدد ممكن من املتابعني الوصول لغاايتتواصل الاجامتعي منصات ال   .وال رض، وهذا 

حصاب ودة اختاذ القرارج ➢  احتياجات مع القرار املتوافق الختاذ القرار، يتيح تطبيق نظرية امخلسة الكبار بشلك ذيك ادلمع والتوجيه ل 

فراد املس تقبلية ترصفاتال و  وخماوف  .لل 

  ، ومعاجلة أ ي خلل يف سلوكه.السجني قبل الافراج عنه من قبل احامتلية معاودة اجلرمية قيميت ➢

 اجلرمية من خالل التنبؤ بسلوك اجملرمني قبل وقوع اجلرمية واحليلوةل من ذكل. اكحفةم ➢

 .من ترك خدمات الرشاكت. وغريها الكثري حملافظة عىل العمالءا ➢

 

ملس تقبل  السترشافء البياانت وعلامء النفس ومجيع القطاعات علام يتعاونجيب ان  فضلا .ال   
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