
 

 

7 
 

 
: حوؿ علم النفس مفاىيم عامة  :  األكلىالفصل - 1
 

 :تمهيد- 1-1   
 بدراسة نواحي عديدة من نشاط اإلنساف ، حيث يدرس نشاطو العقلي كاضتركي كاالنفعإب كيدرس متتص علم النفس 

 .تفاعل العمليات العقلية كالبدنية كاالنفعالية ُب ىذا النشاط ، كذلك خالؿ مراحل اضتياة اظتختلفة من اظتيالد إٔب الشيخوخة 
        كظتصطلح علم النفس عدة تعريفات ، تتباين كختتلف حسب اختالؼ علماء النفس كاظتدارس الفكرية اليت ينتموف إليها ، 
كرغم تعدد مدارسهم كاختالؼ أرائهم ، استطاعوا أف يتفقوا على أف علم النفس يهتم بدراسة كل ما يصدر عن الفرد من أفعاؿ 

 .        أك نشاط 

: مفهـو علم النفس -1-2
:  نعٍت بعلم النفس       

 . عالقتو بالبيئة احمليطة ك لسلوؾ اإلنسافالعلمية الدراسة -
علمية لسلوؾ الكائنات اضتية ك خصوصا اإلنساف، كذلك هبدؼ التوصل إٔب فهم ىذا السلوؾ اؿدراسة اؿ -

. فسَته ك التنبؤ بو ك التحكم فيوتك 
ىو العلم الذم يدرس جوانب نشاط اإلنساف الذم يعيش ُب بيئة من األفراد ك األشياء كيسعى إلشباع  -

ة ك اإلجتماعية، كمن ًب لتاكؿ علم محاجاتو العضوية ك النفسية كُب خالؿ سعيو تعًتضو العوائق اظتاد
 .النفس تفسَت ىذه النشاطات

: أىداؼ علم النفس-1-3
:  نتكن أف ؿتدد أىداؼ علم النفس ُب ما يلي   

 أم فهم الظواىر النفسية عن طريق إكتاد العالقة اليت تربط بُت الظواىر اظتختلفة فإذا ٓب ؾتد أم عالقة للظاىرة بأم : الفهم- 1

فمثالن إذا ذىبت إٔب منزلك فوجدت أثاثو متناثر ىنا كىناؾ فإنك حتاكؿ . ظاىرة أخرل فإهنا تظل غامضة غَت مفهومة أك معركفة

فالفهم إذا يتم بعملية . تفسر ىذه الظاىرة بأنك تربط بينها كبُت دخوؿ شخص غريب ُب اظتنزؿ من أجل السرقة أك غَت ذلك

 .الربط ك إدراؾ العالقات بُت الظواىر اظتراد تفسَتىا كاألحداث اليت تالزمها كتسبقها

دد حدكث الظاىرة بشكل لتقق لنا الوصوؿ إٔب ىدؼ معُت:الضبط-2 فيمِكننا التحكم ُب .  ىو التحكم ُب الظركؼ اليت حتح

 .ظاىرة النجاح ُب اصتامعة مثال على أساس التوجيو التعليمي الصحيح للطالب
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فمثالن بناءن على اكتشاؼ .  ىو تصور النتائج ُب مواقف جديدة الحقة كذلك باستخدامنا اظتعلومات اليت توصلنا إليها:التنبؤ-3

العالقة بُت اضترارة كدتدد األجساـ الصلبة نستطيع أف نتنبأ بأف قضيب سكة اضتديد سوؼ يتقوس إذا مر عليو القطار إذا ٓب تكن 

 .ىناؾ فراغات بُت أجزائو

جوانبو ، ػتعريفو ،مفهـو السلوؾ فال بد من إعطاء صورة عن  ،  للسلوؾ مفهـو الدراسة العلمية          كمبا أف علم النفس يتناكؿ

 .خصائصوك

 :السلوؾ- 4-1

نتيجة لعالقة كتفاعل بينو كبُت  (أْب... انفعإب  – اجتماعي– عقلي – جسمي ) أم نشاط يصدر من اإلنساف          ىو

فهذه .  صلة تفاعل فيها السلوؾ ال بد أف نعرؼ أف الفرد منذ كالدتو يبدأ بينو كبُت البيئة اليت يعيش نفهمفلكي . البيئة احمليطة بو

 (السلوؾىو ما نسميو )العالقة جتعلو ُب حالة مستمرة من النشاط 

 رئيسية لو ثالث جوانب فالسلوؾ

                                                       

 

 

 

 االنفعإب اصتانب اضتركي              اصتانب            (عقلي) اظتعرُباصتانب

 التخيل  ، التصور ، التمييز ، يتناكؿ اإلدراؾ : المعرفي الجانب *

التمييز بُت الساخن كاضتار – دتييز الطفل بُت األشخاص الغرباء ككالديو - اظتستقبلتفكر ُب –  بأنك جالس ُب احملاضرة اإلدراؾ

 ( استقباؿ رمي الكرة، اعتركب من اطتصم، الكتابة  )اضتركية مثل االستجابات : الحركيالجانب *

.  (ححب – كره - غضب– فرح حزف – ضحك ) االنفعالية اظتصاحبة للسلوؾ اضتالة كىو : االنفعاليالجانب *

:  السلوؾخصائص 1-4-1

 كظركؼ عادية أم إذا العادية يتشابو ُب اظتاضي كاضتاضر كاظتستقبل كخاصة من األشخاص العاديُت ُب اظتواقف أم :نسبيان  ثابت*

  . قياسوكمبا أنو ثابت نسبيا نتكن. تساكت الظركؼ كالعوامل
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 أف ىذا الطالب كالعوامل القوؿ إذا تساكت الظركؼ نتكن،  ُب االبتدائي كاظتتوسط كالثانومالطالب فمثال إذا تفوؽ : بوالتنبؤ*

 .أك ُب اجملاؿ الرياضيسوؼ يكوف متفوقا ُب التعليم اصتامعي 

 بفرنسا عاـ  الذم عثر عليو ُب غابة أفَتكفاظتتوحش حكاية الطفل فمثال ، أم قابل للتغيَت كالتعديل: اإلنسانيالسلوؾ مركنة*

االجتماعية  برنامج لو يهدؼ إٔب تنمية الناحية "إيتارد"كقد كضع .  مع اضتيواناتعمره من 12 كاف يعيش حىت السنة 1798

.  كقد ؾتح ُب تعليم الطفل اظتتوحش الكالـ كقراءة بعض الكلمات. عند الطفل كتركيض سلوكو بصفة عامة

 :أىمية دراسة علم النفس- 1-5

ككما  {....كلقد كرمنا بٍت آدـ كزتلناىم ُب الرب كالبحر } أنو يتناكؿ سلوؾ اإلنساف ذلك الكائن الذم كرمو اهلل عز كجل – 1

 . ذكرنا يعترب أحد الدعائم األساسية للحضارة ُب اجملتمعات البشرية

 لتاكؿ ىذا العلم فهم طبيعة اإلنساف كلتاكؿ تغيَت أك تعديل السلوؾ إٔب األفضل، كما أف من أىدافو ىو كصف الظواىر – 2

 .كفهمها كالكشف عن أسباب ظهورىا كبالتإب فهو يقود إٔب كضع اضتلوؿ لكثَت من اظتشاكل اليومية

: أىم مدارس علم النفس - 1-6

 ُب العلم عبارة عن مذىب فكرم يؤسسو عآب أك أكثر كيؤمن بو علماء آخركف يتبعوف غتموعة النظريات كالقوانُت  اظتدرسة    

كمن احدث مدارس علم النفس تلك اليت ظهرت مع بداية القرف العشرين كاليت أصبحت ىي احملاكر . اليت لتتويها ىذا اظتذىب 

 .األساسية اليت ترتكز عليها اظتعرفة السيكولوجية 

كسنتعرض لكل مدرسة من ىذه .  مدرسة التحليل النفسي ، اظتدرسة السلوكية ، كمدرسة اصتشطالت:      كىذه اظتدارس ىي 

: اظتدارس بإكتاز

   :مدرسة التحليل النفسي- 1-6-1

، كالذم كاف طبيبا متخصصا ُب الطب " فركيد"ظهرت ىذه اظتدرسة ُب مطلع القرف العشرين على أيدم العآب النمساكم        

العقلي كاألعصاب ، ككاف يهتم بفهم كعالج االضطرابات العقلية ، كالذم اعترب اصتانب غَت الواعي من النفس كىو الالشعورم 

 .اظتسئوؿ األكؿ عن السلوؾ غَت السوم 
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 :        كمن أىم مسلمات ىذه اظتدرسة أف السلوؾ اظترضي يرجع إٔب دكافع الشعورية منبثقة من نوعُت من الغرائز اظتوركثة قتا

أف السنوات األكٔب من حياة الفرد " فركيد"غريزة اضتياة كتبعثها الطاقة اصتنسية ، كغريزة اظتوت كتبعثها الطاقة العدكانية ، كقد اعترب 

 .تتضمن الكثَت من االحباطات ختتزف فيما أطلق عليو الالشعور ، كتؤدم فيما بعد إٔب االضطرابات النفسية 

       كبالرغم من معارضات بعض أتباع ىذه اظتدرسة ضد بعض أفكارىا كمنهجها ، إال أف رتيعها ٓب مترج عن إطار اظتفاىيم 

 . األساسية للمدرسة مثل الالشعور كالصراع ك الكبت كاضتيل الالشعورية ، ككذلك منهج التداعي اضتر ُب دراسة اضتاالت اظترضية

: المدرسة السلوكية- 1-6-2

 ، ككاضع ظتبادئها ، كاتبعو ـتبة من العلماء أشهرىم رائد اظتدرسة السلوكية كمؤسسها" كاطسن "األمريكي يعترب العآب     

 .، كالذين أضافوا بعض اظتبادئ إٔب ىذه اظتدرسة" كالرؾ ىوؿ"ك" سكينر"ك" جاثرم"ك" ثورندايك"

    كمن أىم مبادئ ىذه اظتدرسة أف دراسة علم النفس كتب أف تنصب على السلوؾ الذم نتكن مالحظتو كقياسو بطريقة 

موضوعية ، ككضع السلوؾ موضع التجريب كالقياس كما ُب العلـو الطبيعية ، كينظر السلوكيوف إٔب العمليات العقلية كاالنفعالية 

كاإلدراؾ كالتذكر كاضتب كالغضب على أهنا مفاىيم فرضية يستدؿ عليها من آثارىا ُب السلوؾ ، كاف السلوؾ ىو غتموعة 

كلقد أقتلت ىذه . االستجابات البسيطة نتيجة جملموعة من اظتثَتات الطبيعية أك االجتماعية أك الفيزيولوجية اظتوجودة ُب بيئة الفرد

اظتدرسة التفاعل الذم لتدث بُت مثَتات اظتواقف الذم يؤدم إٔب السلوؾ كتعاملت مع كل مثَت على حدة ، كما أقتلت أيضا 

 . طبيعة الفرد كخصائصو كتفرده نتيجة لعامل الوراثة

قاموا بتصحيح ذلك ، كاعتربكا السلوؾ كظيفة لتفاعل متغَتات الكائن اضتي كمتغَتات البيئة ، " كطسن"        كلكن أتباع 

 . كأصبحت بذلك أقول اظتدارس اليت نتكن عن طريق إطارىا الفكرم معاصتة معظم الظواىر النفسية 

: مدرسة الجشطالت -1-6-3

" فَتتيمر"كمن أشهر علمائها   ظهرت ىذه اظتدرسة ُب أظتانيا ُب نفس الوقت تقريبا الذم ظهرت خاللو اظتدرسة السلوكية ،      

، كترجع ىذه التسمية إٔب أف ىؤالء العلماء كاف اىتمامهم منصبا على دراسة عمليات اإلدراؾ اضتسي ، "كوىلر"ك" كوفكا" ك

كال يدرؾ أجزاء منفصلة ، فعندما نالحظ العبا  (جشطالت باللغة األلمانية)كقد أسفرت نتائجهم عن أف اإلنساف يدرؾ صيغة 

يصوب الكرة ؿتو اعتدؼ ، فإننا ندرؾ عملية التصويب ككل كال ندرؾ كل عضو من أعضاء اصتسم منفردا عن باقي األعضاء ، 

 .فالعالقة بُت أعضاء اصتسم اك الصيغة الكلية لألداء ككظيفتو كمدل حتقيقو للهدؼ ىي اليت يهتم هبا ىؤالء العلماء
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 : كمن أىم مبادئ ىذه اظتدرسة ما يلي 

 .أف اصتزء ليس لو معٌت إال ُب كجود الكل الذم لتتويو -1

 .  أف إدراؾ الكل سابق على إدراؾ األجزاء -2

 .أف السلوؾ ليس غترد غتموعة من االستجابات جملموعة من اظتثَتات -3

أف فهم السلوؾ ال يتم عن طريق حتليلو إٔب حركات جزئية كما يرل السلوكيوف ، كإفتا يفهم عن طريق دراستو ككل نتيجة  -4

                 .               تفاعل الفرد مع بيئتو اظتادية كاالجتماعية

 :فركع كميادين علم النفس- 1-7

 يحعٌت بدراسة فتو الطفل كاظتراحل اظتختلفة اليت دتر هبا عملية النمو كالعوامل اليت تؤثر فيها ، كاطتصائص :علم النفس النمو-1

 .ؽتا كتعلنا أكثر قدرة على توجيهو كتربيتو (....اظتهد كالرضاعة ػػ كالطفولة ػػ كاظتراىقة  )العامة اليت دتيز مراحل النمو اظتختلفة 

 يهتم بدراسة اظتبادئ كاظتتطلبات األساسية للعملية التعليمية حىت يستطيع اظتعلموف كاظتربوف من هتيئة :علم النفس التربوم- 2

 . البيئة التعليمية اظتناسبة للخركج مبخرجات تعليمية اكتابية كما يساعد اظتعلمُت على الفهم الصحيح لسلوؾ الطلبة

 يهتم بصفة خاصة بدراسة عالقة الفرد باصتماعة كعالقة اصتماعات بعضها ببعض فهو مثالن يهتم :علم النفس االجتماعي-3 

بدراسة التنشئة االجتماعية للفرد ككيفية تأثره بالنظاـ االجتماعي اليت ينشأ فيو ككيف يؤثر ذلك ُب تكوين اجتاىاتو كاعتقاداتو 

 . كميولو، كىو يدرس سيكولوجية اصتماىَت كالرأم العاـ كالدعاية

 يهتم بتطبيق مبادئ علم النفس ُب ميداف الصناعة لزيادة الكفاية اإلنتاجية للعامل كذلك باختيار :علم النفس الصناعي-4

كما يدرس أسباب اضتوادث ُب اظتصانع كلتاكؿ أف يضع . العامل اظتناسب كتدريبو كتقونتو كدراسة ظركؼ العمل ك أحسنها لإلنتاج

 .الوسائل الكفيلة بتقليل ىذه اضتوادث

 يقـو بدراسة فن اإلعالف كطرؽ معاملة الزبائن ككيفية جذهبم للشراء كالعوامل النفسية اليت تؤثر على :علم النفس التجارم-5

 .اظتستهلك

 . يدرس أسباب اصترنتة كدكافعها ك أفضل الطرؽ لعالجها:علم النفس الجنائي-6
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 يهتم بدراسة األسس السيكولوجية العامة للسلوؾ غَت السوم أك اظترضي أك اظتنحرؼ كيعمل على :علم النفس المرضي-7

 .التعرؼ على أسباب الشذكذ أك االؿتراؼ كأحسن الوسائل لعالجها

 .  يدرس اضطرابات الشخصية كأساليب التشخيص اظتختلفة كفنوف العالج اظتالئمة:علم النفس العالجي-8

.فاإلنساف ىو ركيزة اضتضارة كالتقدـ ، كحيثما يوجد اإلنساف ال بد ك أف يوجد علم النفس


