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 االساسٌة التربٌة كلٌة

 

 خلٌل ابراهٌم طارق0م0م -: المادة مدرس                         االولى المحاضرة

 علم النفس التربوي -: المادة        الثانٌة -: المرحلة     الجغرافٌا -: القسم

 وااللقاء المحاضرة -: التدرٌس طرٌقة

 

  النفس علم فً مقدمة

 القرن نهاٌة ففً االخرى العلمٌة باالنظمة قارناه اذا حدٌثا علما النفس علم ٌعتبر    

 اعتبروا والذٌن النفس علم فً والباحثون والكتاب المتخصصون ظهر عشر التاسع

 علمٌة ومنجزات فلسفٌة بتصورات الساٌكولوجً الفكر تاثر فقد,  نفس علماء انفسهم

 االنظمة بٌن هوٌته له كعلم الحدٌث النفس علم منشأة والى الفكر هذا بلورة الى ادت

 .  المختلفة

 وتارٌخٌة ثقافٌة خلفٌات تعكس التً المدارس من العدٌد هناك كانت فقد      

( فختر) حتى 0651( دٌكارت) من بدأت الفلسفٌة فالمؤثرات,  مختلفة واجتماعٌة

 والسرٌعة الجدٌدة بالتطورات الساٌكولوجً الفكر ربط( دٌكارت) حاول فقد, 0661

 الجدٌدة الفٌزٌاء تطبٌق بمحاولة المرحلة هذه تمٌزت فقد والفلك الفٌزٌاء علوم فً

 مباشرة بصورة( دٌكارت) اسهم فقد,  والحٌوانً االنسانً السلوك مفهوم على

 بعض النفس علم تارٌخ فً الفلسفً التطور هذا شهد وقد الحدٌث النفس علم بتطور

 السلوك من به وماٌرتبط  لالنسان العقلً التكوٌن تفسٌر حاولت التً التصورات

 حتى سائدة ظلت التً الملكات سٌكولوجٌة او الملكات نظرٌة التصورات هذه ومن

 الكثٌر لكن الفلسفة من تاتً النفس علم مٌزات ولٌس.  عشر التاسع القرن اواخر

 علماء كرس فقد( االعضاء وظائف دراسة علم) الساٌكولوجٌة من جاء

 فمنها النفس علم بمشكالت وثٌق ارتباط ذات مشكالت دراسة على الساٌكولوجٌة

 فً وخاصة 0661-0616( فختر) االلمانً العالم اسهامات المثال سبٌل على

 فً بحوثه برامج من ذلك غٌر او( والبدن العقل بٌن كمٌة عالقة) تحدٌد محاوالت

 0685 عام االنواعفً اصل لكتابة( دارون تشارلز) نشر كان وربما النفسٌة الفٌزٌاء

 بعمق تؤثر واستمرت االولى المراحل فً النفس علم فً فسٌولوجٌة تأثٌرات اعظم



 ٌنظر صار ان الدارونٌة اثر من وكان والمعاصر الحدٌث النفس علم نظرٌات فً

 شأن شأنه حً كائن انه على الحٌاة من االخرى لالشكال كاستمرار لالنسان

 ان اال تعقٌدا اكثر االنسان ان,  والعوامل المتغٌرات لنفس وٌتعرض الحٌوانات

 .  النوع نفس من سلوكه

  النفس علم طبٌعة

 اهتمامات اختالف من بالرغم السلوك من كثٌرة جوانب درسوا النفس علماء    

,  السلوك دراسة على ٌتفقون انهم اال درسوها التً والقضاٌا للمشكالت النفس علماء

 . ماٌفعلونه الناس ٌفعل لماذا

 ٌونانٌتٌن كلمتٌن من مشتق انه ٌعنً(  psychology)النفس علم مصطلح من   

(psycho )ًو الذات او العقل او الروح وتعن(logos )ًالدراسة او العلم تعن 

 والعمل االداء فً نفسها عن تكشف كما الذات دراسة هو النفس علم ٌكون وبالتالً

 بٌن وجدل خالف موضوع النفس علم موضوع ٌزال وال السلوك فً اي والنشاط

 ( .منه الخفً الباطن) ٌدرس انه ٌرى من ومنهم النفس علماء

,  تفصٌلٌة واجراءات وحركات جزئٌة عملٌات ٌتضمن كلً نشاط فالسلوك    

 : فٌه نمٌزها ان نستطٌع جوانب ثالث ٌتضمن مركب كلً كنشاط والسلوك

 والتذكر والتفكٌر والتخٌل والتصور والتمٌٌز االدراك ومنها -: معرفً جانب-0

 . السلوك من المعرفً الجانب فً واللغوي الرمزي والتعبٌر

 االستجابة مثل معٌنة لفظٌة تنبٌهات او لتعلٌمات حركٌة استجابة -: حركً جانب-2

 .  للكلمات معٌن شكل واختٌار والسرعة الكتابة حسن او مرور الشارة

 موضوع الى فالمٌل السلوك تصاحب التً االنفعالٌة الحالة وهو -: انفعالً جانب-3

 . للسلوك ومنشطات محركات ٌمثل علٌه واالقبال له والتحمس

  النفس علم اهداف

 حٌث علم كأي وهو االنسانً السلوك اسس عن الكشف الى النفس علم ٌهدف    

 . التحكم او والضبط والتنبؤ الفهم وهً العلم اهداف تمثل اسس ثالث هناك

 تالزمها التً واالحداث تفسٌرها المراد الظواهر بٌن العالقات ادراك هو فالفهم   

 غٌر اخرى مواقف العامة القاعدة او القانون تطبٌق امكانٌة التنبؤهو اما,  تسبقها او

 -: بخطوتٌن التنبؤ صحة ونختبر,  اصال فٌه نشأ التً تلك



 . االستدالل طرٌق عن عقلً استنتاج بعملٌة القٌام-0

 .  ال ام صحٌحا استنتاجنا كان اذا ما ترى ان وهً التجرٌبً التحقٌق-2

 لنا ٌحقق بشكل الظاهرة حدوث تحدد التً الظروف تناول فمعناه:  الضبط اما   

 .  المعٌن الهدف الى الوصول

  النفس علم اهمٌة

 الظواهر ووصف سلوكه تعدٌل او تغٌٌر ومحاولة االنسان بفهم النفس علم ٌهتم   

 علم اي ن ا,  ظهورها اسباب عن والكشف وفهمها البحث مجال حولها ٌدور التً

  -: جانبٌن له

 فً تتضح التً النفسٌة الظواهر بدراسة ٌتمثل وهو -: النظري الجانب - أ

 هذه تحكم التً المبادئ او العامة القوانٌن الى التوصل بغرض الخارجً السلوك

 . الظواهر

 فً التحكم فً القوانٌن هذه من االستفادة فً ٌتمثل -: التطبٌقً الجانب  - ب

 النفس علم اهتمامات بٌن ومن,  السلٌم التوجه وتوجٌهه وتغٌٌره االنسانً السلوك

 السوي غٌر السلوك مقابل فً لعادات السوي السلوك تمٌز لمقاٌٌس تصمٌمه

 وفوائده النفس علم اهمٌة وتظهر,  الٌومٌة للمشكالت حلول ووضع المرضً

 -: هً التً ومٌادٌنه فروعه استعرضنا لو اوضح بصورة

 او المبادئ بدراسة تهتم التً النفسٌة العلوم لكل مدخل وهو -: العام النفس علم-0

 االسس ٌستخلص ان وٌحاول السوي الراشد االنسان لسلوك العامة القوانٌن

 االفراد جمٌع على عام بوجه ٌصدق التً االنسانً للسلوك العامة الساٌكولوجٌة

 تختلف التً الخاصة االجتماعٌة المواقف او الخاصة الحاالت عن النظر وبصرف

 .  اخر الى فرد من

 التربوٌة المواقف فً االنسانً السلوك بدراسة ٌهتم -: التربوي النفس علم-2

 التجرٌبٌة والطرق والمبادئ والمفاهٌم بالمعلومات وٌزودنا بالمدرسة الخاصة

 . كفاءتها من وتزٌد والتعلٌم التعلم عملٌة فهم فً تساعد التً والنظرٌة

 للسلوك الفسٌولوجً االساس دراسة عام بشكل ٌعنً -: الفسٌولوجً النفس علم -3

 ان ٌحاول فهو,  ووظائفهما والغدد العصبً الجهاز بدراسة ٌهتم فهو االنسانً

 .  والسلوك الشعور على المخ ٌسٌطر وكٌف االحساس ٌحدث كٌف ٌعرف



 الحٌوان لسلوك العامة السٌكولوجٌة االسس بدراسة ٌعنً -: الحٌوانً النفس علم -4

 .  الحٌوان على العلمٌة التجارب اجراء لسهولة العلماء بذلك وٌهتم

 ما فرد لسلوك العلمٌة بالدراسة ٌهتم -( : والمراهقة الطفولة) النمو نفس علم -5

 .  العمرٌة المراحل لجمٌع دراسة او الطفولة لمرحلة معٌنة عمرٌة مرحلة عبر

 االفراد بٌن السلوكٌة الفوارق وتجدٌد بدراسة ٌهتم -: الفارق النفس علم -6

 او الشخصٌة او الخلق او الذكاء فً فوارق من السالالت او والجماعات

 . االستعدادات

 االسرة فً النمو اثناء االجتماعٌة بالعالقات ٌهتم -: االجتماعً النفس علم -1

 .  الفرد سلوك على الجماعات تاثٌر بدراسة وٌهتم والمجتمع

 الطب مجال فً تطبٌقً نفس علم وهو -( :العالجً) السرٌري النفس علم -6

 فحص فً العلمٌة النفسٌة االسالٌب الفرع هذا فً النفس علماء وٌستخدم النفسً

 .  لهم النفسٌة الخدمات وتقدٌم النفسانٌٌن المرضى وعالج

 المختلفة والعقلٌة النفسٌة االمراض منشأة فً وٌبحث -: الشواذ نفس علم -8

 .  عملٌا وعالجها ورعاٌتها منها والوقاٌة

 كالصوت العمل على الظواهر بعض بدراسة ٌهتم -: الصناعً النفس علم -01

 بٌئة وكذلك العمل ساعات وعدد االستراحة وفترات الطعام ووجبات والصخب

 .  وجسمٌا نفسٌا العامل صحة فً وتاثٌرها المعمل

 الروح لدعم النفس علم ونتائج بحوث بتطبٌق وٌهتم -: العسكري النفس علم -00

 النفسٌة الحرب واستخدام افراده بٌن االنسانٌة العالقات وتحسٌن الجٌش فً المعنوٌة

 كٌفٌة فً ناجحة نفسٌة اسالٌب ووضع الضارة واالشاعات الدعاٌات مقاومة فً

 .  ودحره معنوٌاته واضعاف العدو خذل

 الطب قضاٌا الشرعً النفس علم ٌتناول -: والقضائً الشرعً النفس علم -02

 وٌدرس والتاهٌلٌة االصالحٌة والمدارس المحاكم فً والتشخٌص والدراسة العدلً

 علٌه ومجنى ومتهم قاضً من المحاكم دعاوي فً ٌشترك من لكل النفسٌة العوامل

 وٌحلل ودوافعها السلوكٌة واالنحرافات الجرٌمة القضائً النفس علم وٌدرس وشاهد

 .  والمعتدٌن المجرمٌن وشخصٌات العدوان جذور



 العقلٌة القابلٌات على اهتمامه وٌركز -( : االدراكً فوق)  الفوارق النفس علم -03

 االسلوب وٌستخدم االفراد بعض ٌمتلكها التً ٌةاالعتٌاد غٌر والظواهر الحسٌة

 .  المتافٌزٌقٌا او السحر مع ٌدخل عندما العلمً المنهج

 والشراء البٌع لعملٌتً النفسٌة الجوانب بدراسة ٌهتم -: التجاري النفس علم -04

 . المشتري على البائع تاثٌر وطرق للمستهلكٌن النفسٌة االتجاهات بتقدٌر المتمثلة

 النواع السلوكٌة االنماط بٌن المقارنة باجراء وٌهتم -: المقارن النفس علم -05

 وسلوك الطفل وسلوك االنسان وسلوك الحٌوان سلوك بٌن ٌقارن فهو الحٌة الكائنات

 االنسان سلوك ومقارنة,  الشاذ الشخص بسلوك السوي الشخص سلوك,  الراشد

 . بالمتحضر البدائً

  االسالمً العربً التارٌخ فً التربوي النفس علم

 -: هم النفس علم درسوا الذٌن المسلمٌن العرب الفالسفة من    

 الفارابً-0

,  المتخٌلة,  الحاسة,  الفانٌة وهً اقسام اربعة الى للنفس تقسٌمه هو ارائه من    

 الحاسة والقوة,  وٌتكاثر وٌنمو الفرد بها ٌتغذى التً هً الفانٌة فالنفس.  الناطقة

 فمركزها المتخٌلة النفس اما,  بها خاص عضو حاسة ولكل الخمسة الحواس وهً

 النفس ما الحسوا اعضاء عن غٌبتها بعد المحسوسات حفظ وعملها القلب

 السعادة ان الفارابً وٌرى,  والمتخٌلة الحسٌة القوى رئٌسة فهً( العاقلة)الناطقة

 اعظم اخر شئ بها لٌنال ولٌس لذاته المطلوب الحٌز فً وهً الناطقة للقوة تكون

 . االنسان ٌناله ان ٌمكن منها

  سٌنا ابن-2

 النفس بعلم بالغا اهتماما واهتم االسالمٌة العربٌة الفلسفة رائد سٌنا ابن ٌعتبر   

 اهم ومن(  والشفاء القانون) و( النفس فً رسالة) كتاب منها ذلك فً الكثٌر وكتب

  -: ارائه

 وال بدن بدون تكون ان تستطٌع للجسم ومغاٌرة خالدة النفس ان -: النفس فً رأٌه-أ

 هو سٌنا ابن مذهب ٌمٌز ومما معه توجد بل البدن قبل تكون ال لكنها العكس ٌصح

 به نادى الذي التناسخ مبدأ ٌرفض كما والجسم النفس بٌن الثنائٌة الى الحاجة

 . واالنسانٌة والحٌوانٌة النباتٌة النفس هً اقسام ثالث الى النفس وقسم افالطون

 -: الى وٌقسمه -ك الحسً االدراك فً رأٌه-ب



 المعرفة هً اي الٌنا االشٌاء حقائق انتقال وهو -: الظاهر الحسً االدراك -0

 ٌقع انفعال نتٌجة ٌحدث االحساس ان سٌنا ابن وٌرى,  الخمسة الحواس بواسطة

 االعصاب خالل ٌنتقل الحسً االنفعال ان اال الخارجٌة المحسوسات من الحس على

 الى فٌحمل االعصاب فً ٌتدفق وهو الروح ٌسمى بخاري جسم بواسطة الحسٌة

 االوامر الروح تنقل العكس ثم الدماغ الى الحسٌة التاثٌرات ٌنقل ثم الحس اعضاء

 . الحس اعضاء الى الدماغٌة المراكز من الصادرة

 الدماغ ومركزه المشترك الحس عملٌة تبدأ وهنا -: الباطن الحسً االدراك -2

 الخٌال بٌن وٌمٌز الخٌال او المصدرة دور ٌاتً ثم الحسٌة االشٌاء ٌجرد وهذا

 .  والذاكرة الحافظة هً هذه القوة وخزانة الوهم دور ٌاتً ثم ومن والمخٌلة

 الحدس الى ٌصل ثم ووظٌفته العقل عن سٌنا ابن ٌتكلم -: العقلً االدراك -3

 :  قدمها التً االراء من وكذلك النفسٌة ارائه اهم من وهو

 الجماعة مع والتعلم للولد الجمٌل االسم اختٌار ٌتم وكٌف االطفال تربٌة فً-0

 . للعقوبة السٌئ والتاثٌر المنافسة واهمٌة الولد لدى التقلٌد واهمٌة

  والبكاء كالخجل فقط باالنسان الخاصة االنفعاالت لبعض وصفه -2

 الغزالً-3

  -: التالٌة الوظائف للنفس ان الغزالً ٌرى   

  والتكاثر والنمو كالتغذٌة والنبات الحٌوان فٌها ٌشترك وظائف - أ

  والحركة كاالحساس النبات دون الحٌوان فٌها ٌشترك وظائف - ب

 الوقائع بتصنٌف الغزالً قام كما,  العقل وهً نفسه االنسان تخص وظائف-ج

 الحركً والنشاط الوجدانٌة والحٌاة العقلٌة الحٌاة بٌن التمٌٌز اساس على النفسٌة

 : منها االنسان دوافع عن الغزالً وتكلم,

  والمٌول الدوافع من التخلو االنسان طبٌعة ان-0

  مٌل او دافع من باعث دون ٌعمل ال الفكر-2

 له ٌكون ان دون بصر للفرد خلق فلو دافع من له بد فال صفته تكن مهما السلوك-3

 .لتناوله مٌل او شهوة له ٌجد ان دون الطعام ٌرى سوف فانه مٌل او دافع



 الى كالحاجة والمعنوٌة الفسلجٌة الحاجات من مجموعة عن تعبٌر الدافع -4

 .   واالمن الطعام

  الحدٌث النفس علم خصائص

 .معلوماته على الحصول فً العلمً االسلوب ٌستخدم -0

 .للنظرٌات والتطبٌقً النظري بالجانب ٌهتم -2

 .سبقته التً للفرضٌات اختباره -3

 .الغدد ونشاط العصبً الجهاز ووظائف الفسلجة بعلم االستعانة -4

 المتعلقة الجسمٌة الخصائص على والشخصٌة االخالق معرفة فً الٌعتمد -5

 .علمٌة غٌر اسس على بالمستقبل ٌتنبأ وال,  والعٌون بالوجوه

 .الروحانٌٌن اختصاص من ذلك الن االرواح مجال فً ٌبحث ال -6

 اختصاص من ذلك الن ومصٌرها نشأتها وعن النفس ماهٌة عن ٌبحث ال -1

 .السلوك فً ٌبحث وانما,  الفلسفة

  التربوي النفس علم فً البحث مناهج

 ٌثٌرها التً االسئلة على لالجابة الباحث ٌتبعها التً الطرٌقة بانه المنهج ٌعرف   

  ؟ ٌحدث ولماذا وكٌف ماذا اي.  بحثه موضوع

  -: النفس علم بحوث فً المتبعة المناهج

 ( الباطنً التامل منهج) الذاتٌة المالحظة منهج-0

 . العلمٌة المالحظة منهج-2

 (.العٌادي) االكلٌنكً منهج-3

 . التجرٌبً المنهج-4

 من محدد موقف اثناء لنفسه الفرد مالحظة عاى االعتماد اي -: الذاتٌة المالحظة    

 حالته لك ٌصف ان شخص الى تطلب عندما ذلك على االمثلة ومن حٌاته مواقف

 . عاطفٌا كتابا ٌقرا وهو او مشوق فلم ٌشاهد وهو

 -: الذاتٌة المالحظة منهج اهمٌة



 التطبٌقٌة العلوم او النفس علم فً التجرٌبٌة الدراسات فً كبٌر تاثٌر له -0

 ما او ٌسمع ما لنا ٌصف ان التجربة علٌه مجري شخص نسال حٌنما مثال المختلفة

 . غرٌبة اصوات سماعه او وطوٌل رتٌب عقلً جهد بعد به ٌشعر

 . المختلفة والمٌول االتجاهات ومعالجة معرفة فً كبٌرة وظٌفة له -2

 ٌستمع اذ والجسمٌة النفسٌة المرضٌة الحاالت ومعالجة معرفة فً فائدة له -3

 . ومخاوف مشاعر من المرٌض ماٌروٌه الى المعالج

 شفهٌة او تحرٌرٌة كانت سواء الشخصٌة استبٌانات استخدام خالل من ٌمكن -4

 طبٌعة على ٌطلع ان المجٌب لغٌر ٌمكن وال االسئلة على الشخص ٌجٌب ففٌها

 .صدقها ودرجة االجابة

 الٌقظة واحالم كاالحالم النفسٌة واالحوال الظاهر بعض دراسة ٌمكن -5

 .االخرى االنفعالٌة والحاالت

  العلمٌة المالحظة -: ثانٌا

 . جماعة او فرد من معٌن سلوك لدراسة ومنظمة موجهة مالحظة وهً  

  العلمٌة المالحظة خصائص

 الذاتٌة الضغوط من متحرر متحٌز غٌر موضوعً شخص بها ٌقوم -0

 كما الواقع ٌرى وال ٌكره او ٌحب كما الشخص ٌرى ما فغالبا الشخصٌة والمصالح

 . فعال هو

 . المالحظة تلك الجراء ومسبق هادف تخطٌط على تعتمد -2

 اخرى مواقف على خاصة حالة او معٌن لحكم السرٌع التعمٌم على تعتمد ال -3

 . اخرٌن اشخاص على او

 باحث قبل من اعادتها او بها القٌام طرٌق عن المالحظة صحة من نتحقق -4

 . اخر

 ( العٌادي)  االكلٌنٌكً المنهج -: ثالثا

 : المنهج هذا التباع طرٌقتٌن هناك

 فرد سلوك عن وشخصٌة دقٌقة تفصٌلٌة معلومات جمع وهً:  الحالة دراسة -0

 . طوٌلة زمنٌة فترة خالل وذلك جماعة او



 فً ٌرغب من وبٌن الباحث اللقاءبٌن خالل من تتم وهذ:  الشخصٌة المقابلة -2

 احدهما اكثر او شخصٌن بٌن دٌنامٌكٌة عالقة على الطرٌقة هذه وتقوم دراسته

 المنهج هذا وٌستخدم...  به عالقة له من اما المشكلة اصحاب هم واالخرٌن الباحث

 كحاالت الدراسٌة المشكالت وبعض السلوكٌة واالضطرابات الشخصٌة دراسة فً

 . والقرائٌة الحسابٌة القدرة وضعف والجنوح والتأتاه التلعثم

  التجرٌبً النهج -: رابعا

 الباحث لسٌطرة تخضع بشروط مقٌدة مقصودة مالحظة بانها التجربة تعرف  

 . واشرافه

 

  -: التجرٌبً المنهج ممٌزات

 فً تؤثر ان ٌحتمل التً المتغٌرات بمختلف ٌتحكم ان الباحث ٌستطٌع -0

 . دراسته المطلوب السلوك

 والمتغٌرات والشروط الظروف نفس تحت التجربة ٌعٌد ان الباحث ٌستطٌع -2

 . نفسها النتائج على وٌحصل االشخاص نفس مع او

 الخطوات باتباع التزموا اذا نفسها النتائج الى التوصل اخرٌن لباحثٌن ٌمكن -3

 . السابق للباحث نفسها

 االسباب بٌن العالقة عن دقٌقة بصورة الكشف فرصة ٌعطً المنهج هذا -4

 . والنتائج

 : ماٌأتً مالحظة ٌجب تجرٌبً بحث اي ولتعمٌم

 . المستقل والمتغٌر التابع المتغٌر وهً المتغٌرات من نوعٌن تحدٌد  

 هو اي اخر عامل بسبب علٌها نحصل التً النتٌجة وهو:  التابع المتغٌر ٌعرف

,  النفسٌة التربوٌة البحوث فً امثلتها ومن قٌاسها ٌتم التً االفراد استجابات

  وغٌرها الذكاء,  االتجاه,  التحصٌل

 ٌقوم الذي هو اي النتٌجة الحصول الى ادى الذي السبب فهو المستقل المتغٌر اما

 (. المعالجة هذه اثر دراسة)  تغٌٌره او بمعالجته الباحث

  التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة المجموعة:  المجموعتٌن تحدٌد



 او معالجته ٌقوم الذي المستقل للمتغٌر تخضع التً وهً:  التجرٌبٌة المجموعة

 . تغٌٌره

 مع للمقارنة كاساس استجاباتها تستخدم التً المجموعة وهً:  الضابطة المجموعة

 للمتغٌر تخضع ال المجموعة ان الى باالضافة التجرٌبٌة المجموعة استجابات

 . المستقل

  ومحدداته النفسً النشاط

 االنسان بسلوك ٌتعلق فٌما هذا وهادف مركب كلً نشاط بانه السلوك عرفنا كما   

 وللحٌاة للسلوك الممٌزة الخصائص هذه وراء وٌمكن,  الحٌوان سلوك العكس وعلى

 : هما مترابطان بعدان واالنسانٌة النفسٌة

 ( الوراثة)  بٌولوجٌة محددات:  داخلً بعد -0

 (  بٌئة)  بٌئٌة محددات:  خارجً بعد -2

 : الوراثة

 االب من الوراثٌة بالصفات تنتقل االم رحم داخل الجنٌن وتكوٌن التزاوج عند    

 وتوجد النصفٌن كال من العدد وٌكتمل البٌضة خالل من االم ومن الحٌامن خالل من

 والتً الكروموسومات على توجد التً(  المورثات)  الجٌنات فً الوراثٌة الصفات

 اثر بدراسة العلماء اهتم وقد,  كرموسوم 46 االنسان خالل من خلٌة كل فً عددها

 هذه مثل تعتمد وكانت االفراد لدى والشخصٌة العقلٌة الخصائص تحدٌد فً الوراثة

 واالباء واالشقاء المتماثلة وغٌر المتماثلة التوائم بٌن المقارنة على الدراسات

 . واالبناء

  البٌئة

 البعد ان حٌن فً للخبرة كنتٌجة الزمن مع تغٌر وهذه(  البٌئة)  الخارجً البعد   

 . الحٌاة تواترت كلما وٌتغٌر وٌنمو موروثا لٌس الخارجً والبعد,  ٌتغٌر ال الداخلً

 الحقٌقً النمو مدى وتحددالبٌئة الممكن النمو حدود تفرض البٌئة مع التفاعل فً   

 لٌس النع الوراثة اثار او البٌئة اثار اما التعمٌم اذن الخطأ ومن الحدود تلك داخل

 : العالقة تبٌن التالٌة والمعادلة مستقل وجود منهما الي

 (  البٌئة*  الوراثة)  دالة=  النفسً النشاط

 



  دٌالى جامعة

 االساسٌة التربٌة كلٌة

 

 خلٌل ابراهٌم طارق0م0م -: المادة مدرس                         الثانٌة المحاضرة

 التربوي النفس علم -: المادة        الثانٌة -: المرحلة     الجغرافٌا -: القسم

 وااللقاء المحاضرة -: التدرٌس طرٌقة

 

  -: االنتباه تعرٌف

,  فٌه التفكٌر او ادائه او لمالحظته معٌن شئ فً وتركٌزه الشعور توجٌه هو   

 شئ فً التفكٌر او اخر دون شئ لمالحظة ذهنٌا وتهٌئته الفرد استعداد وٌتضمن

 . اخر دون

 : لالنتباه انواع ثالث حددت -: االنتباه انواع

 الى االنتباه او الجسم اجزاء احد فً الم الى كاالنتباه:  القسري االنتباه  -0

 الى االنتباه ٌتجه النوع هذا فً اي مرعب حٌوان صوت والى ا طبٌعٌة غٌر رائحة

 . الفرد ارادة رغم منبه او مثٌر امر

 الفرد ٌبذل وال الٌه وٌمٌل به ٌهتم شئ الى الفرد انتباه هو: التلقائً االنتباه -2

 او مثمرة بستان او حدٌقة الى( بالزراعة مهتم) شخص كانتباه جهدا سبٌله فً الفرد

 . مشهور الدٌب حدٌث كتاب الى( االدبٌة بالقراءة مولع) شخص انتباه

 ٌكون قد,  جهد بذل المنتبه الشخص من ٌتطلب النوع وهذا: االرادي االنتباه -3

 او الحاجة بحكم الشخص ٌنتبه وقد حدٌث والى ا محاضرة الى كانتباه كبٌرا الجهد

 االنتباه الى الدافع شدة على المبذول الجهد مقدار وٌتوقف التادٌب او الضرورة

 . االنتباه فً الهدف وضوح وعلى

 -: االنتباه فً المؤثرة العوامل

  العوامل نوعٌن هناك

  وهً(  بالمنبه المتعلقة)  -: الخارجٌة العوامل -0



 العالً فالصوت لالنتباه جذبا اكثر كان شدٌدا المنبه كان كلما -: المنبه شدة -

  الضعٌف الصوت من اكثرجاذبٌه

 قدرته فقد واحدة وتٌره وعلى رتٌبا استمر اذا المنبه تكرار -: المنبه تكرار -

 البداٌة فً ٌكون فقد الصف بجانب موسٌقى صوت مثال االنتباه استدعاء على

 هذا سماع على الطالب ٌعتاد فسوف متكررا الصوت اصبح اذا اما االنتباه ٌستدعً

 . لالنتباه مصدرا ٌصبح ال ثم ومن الصوت

 كان لو مما للتنبه استدعاء اكثر كان حركا المنبه كان كلما -: المنبه حركة -

 . ساكنا

 محٌطه فً ٌوجد عما وكبٌرا ملخوظا اختالفا ٌختلف الذي الشئ -: التباٌن -

 . النساء من عدد بٌن رجل وجود مثال االنتباه ٌجذب فانه

 فً اثر له النوع او الحجم او بشدة تغٌٌره او المنبه انقطاع ان -: المنبه تغٌٌر -

 . اثره زاد فجائٌا التغٌٌر كان وكلما االنتباه جلب

 فً المنبهات ان فوجد التنبٌه جذب فً اثر المنبه لموقع -: المنبه موقع -

 الجهة من جذبا اكثر الٌمنى الجهة فً ولبتً المؤخرة فً التً من جذبا اكثر المقدمة

 . الٌسرى

 ( الذاتٌة)  الداخلٌة العوامل -2

  الدائمة - أ

 النفس على والمحافظة المخاطرة تجنب ودوافع االستطالع حب مثل الدوافع -0

. 

,  بها ٌتعلق ما كل الى ٌنتبه الفرد تجعل التً النفسٌة واالتجاهات المٌول -2

 . المفضلة بهواٌته تتعلق منبهات الى ٌنتبه فالفرد

  المؤقتة - ب

 ٌكون عندما الفرد فان والعطش الجوع مثل االساسٌة العضوٌة الحاجات -0

 . االنتباه ٌجلب بالطعام ٌتعلق كلما فانه جائعا

 اذا فمثال لمواجهتها ذهنٌا ٌتهئ التً االشٌاء الى الفرد ٌنتبه:  العقلً التهٌؤ -2

 . انتباهك ٌجذب بالذكاء عالقة له موضوع فاي الذكاء تقرٌرعن د اعدا ترٌد كنت



  االنتباه مشتتات

  التغذٌة سوء,  النوم عدم,  االرهاق,  التعب -: الجسمٌة الحالة -0

 الفكر انشغال,  بها االهتمام وضعف ما لمادة المٌل قلة -: النفسٌة الحالة -2

  التأمل فً والغرق باسراف اخرى بامور

 المالٌة الصعوبات,  العائلٌة والمتاعب المشكالت -: االجتماعٌة الحالة -3

  المستمر والنزاع

 كلها الضوضاء,  االضاءة قلة,  الحرارة درجات ارتفاع -: الفٌزٌاوٌة الحالة -4

  لالنتباه مشتتات

  الحسً االدراك

 والتً به المحٌطة البٌئة مع ساناالن تفاعل نتٌجة تحدث اساسٌة عملٌة -: االحساس

  واالحداث والظواهر بالمثٌرات الخاصة للمعلومات االنسان استقبال ٌتم فٌها

 بصٌغتها االشٌاء معرفة بها نستطٌع تنظٌمٌة معرفٌة عقلٌة عملٌة -: االدراك

 ذلك غٌر او اجهزة او اشجار او اناسا تكون كأن المالئمة وهوٌتها وطبٌعتها

(  انثى,  ذكر)  والجنس العمر على ٌتوقف االشخاص عند االدراك واختالف

  واالنتباه واالدراك االحساس بٌن االختالف تحدٌد وٌمكن والخبرة الذكاء ومستوى

  الحس لعضو اولٌة استجابة هو -: االحساس

  بالمثٌر المعنى ذو التبصر -: االدراك

 التمٌز هذا ورغم معٌن مثٌر موقف على الحس عضو نشاط تركٌز هو -: االنتباه

 . تماما بعضها عن مستقلة عقلٌة كعملٌات الواقع فً بٌنها الفصل ٌمكن فال

  االحساسات انواع

 االبصار هً والحواس عصبٌة طاقة الى المثٌر طاقة فٌه ٌتحول مٌكانزم الحاسة

 الى االحساسات تقسٌم وٌمكن واالتزان والحركة واللمس والذوق والشم والسمع

 : مجموعتٌن

 متوزعة وهذه خارجٌا الواقعة االشٌاء خصائص تعكس التً االحساسات:  االولى

  ٌاتً ما النوع هذا وٌضم منه قرٌبا او الجسم سطح على



 عضو مثٌر هو والضوء البصر عضو هً العٌن -: البصرٌة االحساسات -0

 غٌر الشفافة واالشٌاء لاللوان احساسات هً البصرٌة االحساسات وحقٌقة البصر

 : مجموعتٌن وااللوان بها االحساس ٌمكن وال مرئٌة

  والرمادي واالسود االبٌض وهً الاللونٌة المجموعة -

  المختلفة ودرجاتها االلوان بقٌة وهً اللونٌة المجموعة -

 مثٌر هً الصوتٌة والموجات السمع عضو هً االذن -: السمعٌة االحساسات -2

  السمع عضو

 الجزء فً الشمٌة الخالٌا وتتمركز الشم عضو االنف -: الشمٌة االحساسات -3

 هً االنف تدخل والتً االشٌاء برائحة المحملة والذرات االنفً التجوٌف من العلوي

  الشم العضاء مثٌر

 عضو تمثل اللسان على الموجودة التذوق براعم -: الذوقٌة االحساسات -4

 اللعاب او الماء فً المذابة االجسام هً الذوق عضو ومثٌرات الذوقٌة االحساسات

 الحامضٌة هً خصائص اربعة الذوقٌة واالحساسات,  اللسان على تمر التً

 فالجزء بالمذاق لالحساس اللسان حساسٌة وتختلف,  والمرارة والملوحة والحالوة

  والحلوة المالحة للمواد حساسٌة اكثر والجوانب المذاقات لكل حساس الطرفً

 والفم لالنف المبطن والغشاء الخارجً الجلد -: واللمس الجلدٌة االحساسات -5

  اشكال اربعة الى الجلدٌة االحساسات وتقسم,  باللمس االحساس مناطق تمثل

 ( والناعم الخشن) باللمس االحساس -

 بالبرودة االحساس -

  بالحرارة االحساس -

  بااللم االحساس -

 احساس تعطً اخرى ونقاط بالبرودة احساسا تغطً الجلد فً معٌنة نقاط توجد حٌث

  وهكذا بااللم

 على او كالعضالت الجسم انسجة داخل المتوزعة الداخلٌة االحساسات:  الثانٌة

  التالٌة االحساسات المجموعة هذه وتتضمن االعضاء سطح



 وهذه الداخلٌة االذن فً بالتوازن الحس اعضاء وتقع -: بالتوازن االحساس -0

  الراس ووضع حركة عن اشارات تعطً

 والمفاصل واالوتار العضالت فً اعضاؤها وتتمركز:  بالحركة االحساس -2

 وعن العضالت انكماش درجة عن واشارات الحركٌة االحساسات وتحمل والعظام

  الجسم اعضاء وضع

 االعضاء معظم جدران فً اعضاؤها تتمركز:  العضوٌة االحساسات -3

 االحساسات تلك مثل الدموٌة واالوعٌة والرئتٌٌن واالمعاء والمعدة كالمرئ الداخلٌة

 عمل اختالل عن اشارات تعطً وهً الداخلً وااللم والعطش الجوع بحالة

 . عملها وتناسق الداخلٌة االعضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دٌالى جامعة

 االساسٌة التربٌة كلٌة

 

 خلٌل ابراهٌم طارق0م0م -: المادة مدرس                       الثالثة    المحاضرة

 التربوي النفس علم -: المادة            الثانٌة -: المرحلة     الجغرافٌا -: القسم

 وااللقاء المحاضرة -: التدرٌس طرٌقة

 

 االدراك

 تقوم حٌث الحسٌة المثٌرات خاللها من الفرد ٌفسر معقدة عقلٌة عملٌة هو:  االدراك

 . المثٌرات تلك بتفسٌر االدراك وٌقوم المثٌرات باستالم الحواس

  االدراك فً المؤثرة العوامل

 ( بالمثٌرات المتعلقة)  الخارجٌة العوامل:  اوال

 الخبرة على تعتمد وهً المعلومات او المثٌرات فً الثغرات ملئ:  الغلق -0

  كاملة دائرة بانها منها جزء ازٌل التً الدائرة نرى مثال السابقة

 ٌمكن الواقع فً الثابتة المثٌرات بعض:  الظاهرٌة والحركة الحقٌقٌة الحركة -2

 وافالم السٌنمائً الفلم مثل ظاهرٌة حركة تتحرك بانها الفرد ٌدرك بطرٌقة تقدٌمها

  المتحركة الصور

 وحدة ادراكنا مجال فً بعضها مع تظهر المتجمعة المثٌرات:  التجمع عامل -3

  المنفرد المثلث ندرك وال المثلثات زوج ندرك فنحن بارزة وصٌغة محددة مستقلة

 والمثٌرات االساسً المثٌر بٌن العالقة وهً:  واالرضٌة الشكل عالقة -4

 كتابة لون بٌن العالقة مثال الثبات بعدم وتتصف تتغٌر وهذه, به المحٌطة االخرى

 (. االرضٌة)  السبورة ولون(  الشكل)  الطباشٌر

 ازدادت ما واذا,  له وانتباهنا ادراكنا زاد المثٌر شدة زادت كلما: المثٌر شدة -5

 كالضوء الفرد على اضرارا تسبب فقد مقبولة او عادٌة غٌر بصورة المثٌر شدة

 . العالً الصوت او الساطع



 عن ملحوظة بصورة ٌختلف الذي المثٌر:  المثٌرات اختالف او التباٌن -6

 ٌدرك ان الى ٌمٌل والكم الكٌف حٌث من سواء به المحٌطة االخرى المثٌرات

 الكتابة مثال به المحٌطة المثٌرات مع ٌتشابه الذي المثٌر من افضل بصورة

 البٌئة لون مع ٌندمج لكً اللون مرقطة المالبس الجنود ارتداء او بالطباشٌر

 . ادراكهم ٌصعب وبالتالً به المحٌطة

 المثٌر مسار فً االنقطاع عدم هً االستمرارٌة:  واالستمرارٌة التنظٌم -1

 لها ادراكه من اكثر الصغٌرة المثٌرات من ومستمر منتظم كتركٌب المثٌر فٌدركه

 الرسم ٌدرك الفرد مثال المستمرة غٌر او المنتظمة غٌر المثٌرات من كمجموعة

 خطٌن من كتركٌب ٌدركه انه من بدال متعرج وخط مستقٌم خط من ٌكون انه على

  دوائر ونصف انحناءات ٌمثالن

 :  لالدراك(  الذاتٌة)  الداخلٌة العوامل:  ثانٌا

 استعدادنا او معها بتوافقنا للمثٌرات ادراكنا ٌتحدد ما كثٌرا:  والحالة التوقع -0

 مكالمة ٌنتظر فالذي بالحالة ٌعرف واالستعداد والتهٌؤ التوافق وهذا لها وتهٌؤنا

 ما وكثٌرا,  المنتظرة المكالمة انها ٌعتقد للتلفون رنة اي فان شخص اي من تلفونٌة

 بعضهم نحو الناس ٌكونها التً الحالة اساس على الناس بٌن العالقات تتحدد

 ما غالبا لالخرٌن الفرد ادراك ان معقدة بحوث تبٌن ذلك وفً,  االخر والبعض

 .  لذاته الفرد بادراك محكوما ٌكون

 فمثال,  ذلك غٌر من اسرع الٌه ماٌمٌل الى الفرد ٌدرك:  واالتجاهات المٌول -2

 وتحدد ومٌولهم  باهتماماتهم تتعلق التً والمواضٌع المدرسة فً التالمٌذ ٌدرك

  نحوهم باتجاهاته لالخرٌن الفرد ادراكات

 ففً,  مثال كالجوع له الداخلٌة بالحالة محكوم الفرد ادراك:  والقٌم الحاجات -3

 منهم وطلب غامضة صور علٌهم عرضت الطعام من محرومة لمجموعة تجربة

  طعام واطباق مالعق انها على اشكاال ٌدركون المحرومٌن كان حٌث ٌرون ما كتابة

 ال الذي الشخص من ادراكا اكثر خبرة ٌمتلك الذي الشخص:  الشخص خبرة -4

 . سابقة خبرة ٌمتلك

 فً وهو التاوٌل سوء على قائمة او مضطربة ادراكات هو الخداع -: االدراك خداع

 الشخص مثل للواقع تماما مزٌفة ادراكات تعتبر التً( الهلوسة)  عن ٌختلف ذلك

 متعددة مثٌرات وجود عن الخداع ٌتسبب قد غٌره احد ٌسمعها ال اصواتا ٌسمع الذي

 من اٌضا الخداع ٌنشأ وقد,  السابقة للخبرة وفقا هوٌتها تحدٌد تستطٌع ال متضاربة



 فلم مشاهدة او مرعبة رواٌة نقرا المثال سبٌل على مثال كنا فاذا التوقع او الحالة

 ٌحاول لصا ان على لٌال بالنافذة الرٌح ارتطام صوت تفسر فقد المساء فً رعب

 . المنزل اقتحام

 

 : الدافعٌة طبٌعة

 واذا move تعنً والتً movere الالتٌنً اللفظ من مشتق الدافعٌة مصطلح   

 الى تشٌر وهً الحركة احداث عملٌة هً الدافعٌة فان للكلمة الجزئً المعنى اخذ

 السهل باالمر لٌس الدافع دراسة ان.  السلوك وهو الحركة من واحد نوع استثارة

 الدافعٌة مصطلح معرفة ٌمكن لذا مباشرة بصورة قٌاسه او مالحظته صعوبة بسبب

 : هما اساسٌن مسارٌن طرح خالل من

  كمفهوم الدافع:  اوال

  فرضً كتكوٌن الدافع:  ثانٌا

 تحت العام النفس علم مصادر فً ٌتردد النفسٌة المفاهٌم من كمفهوم الدافع:  اوال

 الى تحتاج معانً االخرى وتحمل الدافع مفهوم منها بعض تحمل متعددة مسمٌات

 اكثر الدافع لكن,  والسمة واالرادة والقصد والحاجة الغرٌزة منها والتمٌٌز التحدٌد

 التطور من بد ال التعلم عملٌة فً الدافع دور توضٌح والجل واستخداما شٌوعا

  مقترحة نماذج وفق كمفهوم للدافع التارٌخً

  البقاء دافع ٌملكون الناس,  حٌوان بصفة االنسان:  االول النموذج

 نحو فطرٌا اهتماما ٌملكون والناس اللذة عن باحث بصفته الشخص:  الثانً النموذج

  االلم وتجنب اللذة

 االتزان بمبدأ ٌهتم وهذا الفٌزٌاوي المجال فً مادة بصفته الشخص:  الثالث النموذج

 التوتر وخفض التوتر من مستمرة حلقات االنسانً السلوك وان البدنً او الداخلً

  واالجتماعٌة والنفسٌة الفسٌولوجٌة الحاجات ٌضم وهذا

 مع وٌتعاملون ٌسلكون الحٌاة فً الناس فان عالم بصفته االنسان:  الرابع النموذج

  بوعً بها والتحكم ظواهرها وتفسٌر مواقفها

 للعالقة افتراضا او تصورا المنظومة منهج وفق وٌمثل فرضً كتكوٌن الدافع:  ثانٌا

 االحداث ٌسمى والثانً الداخلٌة االحداث ٌسمى االول االحداث من نمطٌن بٌن



 ٌتحدد االحداث من النمطٌن هذٌن بٌن العالقة شبكة تفسٌر طرٌق وعن الخارجٌة

 وتنظٌم وتوجٌه وتنشٌط وتحرٌك استثارة لعملٌة فرضً تكوٌن بانه الدافع تعرٌف

  هدف تنظٌم نحو السلوك

 

  الدافعٌة دراسة اهمٌة

 عنه ماٌعبر هو الطلبة لدى الضعٌفة االهداف تقوٌة ان المدرسً المجال فً   

 قوة اي المدرسً العمل ٌؤدي لكً الطالب وتستثٌر تحرك التً القوة فهو,  بالدافعٌة

 ٌبذله الذي الجهد كثافة فً تنعكس القوة وهذه الدرس بمهام للقٌام والرغبة المماس

 االنتباه فً الدرس فً ومهارات قدرات من ماعنده الفضل تقدٌمه مدى وفً الطالب

  نفسً مرض من متعلم ٌنمو كٌف او الدرس فً االهتمام ضعف معالجة او

 مجال ضمن ٌتحدد المتعلم عند الدافعٌة تستثٌر التً السلوك اسباب عن البحث ان  

 ٌتصرف لماذا هو كالسٌكً تساؤل عن االجابة نحاول الذي الدٌنامٌكً النفس علم

  ؟ بها ٌتصرفون التً بالطرٌقة الناس

 استثارة على المدرس قدرة عدم هو الطلبة عند واحباطاته التعلم مشكالت ومن  

 فٌه والنجاح وممارسته واتقانه الدرس فهم تحقٌق وٌعتبر للدرس الطالب دافعٌة

  المتعلم عند الداخلٌة االستثارة ومصدر التعلم دوافع اقوى

 وحرصه طالبه تعلم تنظٌم مسؤولٌة ٌتحمل ان والفعال الكفء المدرس وٌستطٌع  

 الى ثم ومن والحفظ لالستبقاء وقابل فعال االثر عمٌق متوازن سوي تعلم على

 خبرات جعل خالل من والتوظٌف التطبٌق الى وبالتالً التعرف او االسترجاع

 وتنظٌم وتوظٌف استكمال حن الى ٌؤدي لكً ومجزٌا ممتعا التعلٌم ونناخ المتعلم

   المنشود التعلم لتحقٌق وجهودهم وامكاناتهم الطالب وقت

  للدافعٌة التعلٌمٌة الوظائف

:  وهً للدافعٌة التعلٌمٌة الوظٌفة دراسة فً اساسٌات تعد رئٌسٌة مفاهٌم اربعة هناك

  والعقوبة والباعث والتوقع االستثارة

  االستثارٌة الوظٌفة -0

 مسببا ٌكون وال السلوك وتحرٌك تنشٌط ٌعنً والذي الدافع ٌعنً مفهوم االستثارة  

 الفسٌولوجً هما اساسٌٌن جانبٌن بٌن مزٌجا طٌاته فً ٌحمل وانه للسلوك

  والساٌكولوجً



 وهً الحً للكائن العام االستنفار من حالة الساٌكولوجٌة الناحٌة من فاالستثارة   

 ان الكائن من تتطلب التً والٌقظة االنتباه مثل االستجابة فً خصائص الى تشٌر

  الٌقظة من المطلوب المستوى فً ٌكون

 الجهاز فً الكهربائٌة التغٌٌرات تضم فهً الفسٌولوجٌة الناحٌة من االستثارة اما  

  العصبً

 مصدرها التً الخارجٌة االستثارة هما مصدرٌن فً تكمن االستثارة طبٌعة ان   

 االفكار مصدرها داخلٌة واستثارة الصف فً المدرس بدور تتمثل والتً البٌئة

  الطالب عند الدماغٌة القشرة من الصادرة والرموز

 ٌقظته احالم فً ٌسرح فانه المصدرٌن هذٌن باحد دافعٌته تستثٌر لم اذا الطالب ان  

 له فردا المدرس ٌحسب الن تكفً باستثارة الصف داخل لنفسه محتفظا لٌبقى

 فً وٌسرح للدرس استثارته ٌفقد الزمن من فترة بعد ربما.  فقط جسدي حضور

 لتحقٌق كافٌة تنبٌهات تقدٌم فً الدرس فاعلٌة على مؤشر وهذا النوم من غفوه

  الطلبة عند واعٌا حضورا تخلق استثارة

 تؤثر عوامل تعد ربما الدرس مادة فً المعنى توفر والتحدي والصعوبة الجدة ان  

 وتكتٌكاته واسالٌبه التدرٌس طرائق عن فضال مطلوبة استثارة مستوى خلق فً

 من واضحة تكون التً تلك االستثارة مستوى فً التحكم فً فعاال اسهاما تسهم

    الدرس فاعلٌة فً ومشاركتهم العلمٌة للمادة الطبة مناقشة خالل


