
 التربوي النفس علم فً الثانٌة المحاضرة

  االخرى النفس علم بفروع التربوي النفس علم عالقة

 استقالال ٌحقق ان سبقه الذي والعصر الحدٌث عصرنا فً النفس علم استطاع لقد

 وانما,  الممٌزة وهوٌته استقاللٌته بتحقٌق ٌكتف لم بل,  الهامة االنسانٌة العلوم كأحد

 وتحرز استقالال تحقق ان اٌضا استطاعت التً الفروع من العدٌد الى ٌتفرع بدأ

 هذه ببعض التربوي النفس علم عالقة نبٌن ان وٌمكننا,  القرن هذا فً كبٌرا تطورا

 : ٌلً بما الفروع

 : االجتماعً النفس علم-1

 والتأثٌرات االجتماعً التفاعل وانماط للجماعات النفسٌة بالخصائص العلم هذا ٌهتم

 بٌن والتفاعل,  االسرة داخل واالبناء االباء بٌن العالقة مثل االفراد بٌن المتبادلة

 والقٌم االتجاهات عن بدراسات وٌهتم,  االعمال و العمال وبٌن والمعلمٌن المتعلمٌن

 فً معرفة الى بحاجة المعلم وان واالعالن والدعاٌة النفسٌة والحروب والتعصب

 فً ٌوجد لذلك اعضائها سلوك فً واثارها الجماعة اتدٌنامٌ لفهم االمور هذه كل

 من مٌدانهم اعتبار نحو التربوٌٌن النفس علماء لدى متزاٌدا اتجاها الحاضر الوقت

 بٌن الربط فً ٌفٌد االجتماعً النفس علم دام ما التطبٌقً االجتماعً النفس علم قبٌل

 . وظٌفً اطار فً التربوي الموقف عناصر

 : النمو النفس علم-2

 مراحل مختلف فً االنسانً السلوك على تطرأ التً التغٌرات العلم هذا ٌتناول

 للعملٌة المستهلكٌن اعظم واهم والمراهقٌن االطفال نمو بدراسة وٌهتم الحٌاة

 قدمها التً االسهامات اكبر ان كما,  التربوي النفس علم بها ٌهتم التً التربوٌة

 التعلم ومٌدان واالنفعالً المعرفً النمو بحوث من جاءت المٌدان هذا خبراء

 . االجتماعً

 : التجرٌبً النفس علم-3

 اهتماماته وتتركز,  النفسٌة بالظواهر العالقة ذات المشكالت بدراسة العلم هذا ٌهتم

 بمشكالت المهتمٌن انتباه جذب مما,  الفسٌولوجٌة والظواهر الحٌوانً السلوك على

 تقدمه ما وخاصة,  النفس علم معامل فً اجرٌت التً النفسٌة البحوث بتلك التربٌة

 .  التدرٌس واآلت المبرمج والتعلٌم المدرسً التعلم لمشكالت حلول نتائجها من



 والتجرٌبٌة العلمٌة االتجاهات تنمٌة فً ٌتمثل التجرٌبً النفس لعلم االكبر االسهام ان

 . التربٌة بمشكالت المهتمٌن عند

 : االكلٌنٌكً النفس علم-4

 النفسً واالرشاد التوجٌه بمجاالت المختصون النفس علماء ٌستعٌن ما كثٌرا

 المنهج ذات البحوث من بالكثٌر النفسٌة والصحة والنفسٌة االجتماعٌة والخدمة

 الى بحاجة هم الذٌن لألفراد السلوك  عن مالحظات جمٌع على ٌعتمد الذي العٌادي

 فً البحوث هذه بعض افادت وقد,  االنفعالٌة الصعوبات بسبب فردٌة مساعدة

 المواقف فً االنفعالً بالسلوك العالقة ذات والصعوبات المشكالت استٌعاب

 . المتعلمٌن او المعلمٌن بسلوك تتصل كانت سواء التربوٌة

 التربوي النفس علم موضوعات

 موضوعات لٌشمل ٌمتد التربوي النفس علم مجال ان على اجتماع هناك ٌكون ٌكاد

 الدراسٌة للمواد دراسة الى الدراسً الصف ادارة الى السلوك تعدٌل من تبدأ كثٌرة

 بتطبٌق ٌهتم الذي النفس علم فروع احد وهو التربوي النفس علم ان ذلك المختلفة

 هذا فً به ٌقوم ما كل لدراسة والتعلٌم التربٌة مجال فً للسلوك االساسٌة القوانٌن

 الطرق واختبار الدراسٌة الموضوعات فً التالمٌذ كضعف مشكالت من المٌدان

 لدى السلوكٌة المشكالت او,  الفصل ضبط مشكالت او القراءة لتدرٌب المثلى

 مجموعة وهو المعرفة من فرعا التربوي النفس علم لكون وذلك غٌرها او الطالب

 .واسالٌبه العلمً البحث ادوات اٌضا ٌستخدم ولكونه التطبٌقٌة والمبادئ القوانٌن من

 عام ففً التربوي النفس علم موضوعات لتحدٌد عدٌدة محاوالت قامت وقد

 من طلبه خالل من وذلك النفس علم موضوعات اهم تحدٌد( انجالندر) حاول1796

 واتضح,  النفس علم مفاهٌم من مفهوما 95 ٌرتبوا ان التربوي النفس علم مدرسً

 النفس علم موضوعات باعتبارها التالٌة المفاهٌم اختاروا المستجٌبٌن جمٌع ان

 : وهً التربوي

  الصدارة مركز له اساسٌا مفهوما باعتباره السلوك تعدٌل-1

 الداخلٌة والدوافع بٌاجٌه عند النمو ونظرٌة كاالستعداد النمو مفاهٌم من مجموعة-2

  النشئ والخارجٌة

 . الطموح ومستوى الذات مستوى-3



 ترتٌب التربوي النفس علم دارسً من 32 من( فلدهوسن) طلب 1799 عام وفً

 وقد,  التربوي النفس علم فً اساسً دراسً كمقرر اهمٌتها حٌث من موضوعا 22

 تنحصر للتدرٌس والضرورٌة االهتمام ذات الموضوعات ان الدارسٌن هؤالء رأى

 القٌاس,  التعلم نتائج,  الدافعٌة,  والتدرٌس التعلٌم:  التالٌة هً اربع فً

 . واالختبارات

 اربعة حددوا(  التربٌة لطالب النفس علم) كتابهم فً(  رفاقه و جٌتس آرثر) اما

 : التالٌة وهً التربوي النفس لعلم رئٌسٌة موضوعات

 من واالنفعالً والجسمً العقلً النمو حٌث من مراحله مختلف فً الفرد نمو-1

 . للنضوج الوالدة

 سوء تشخٌص وطرق ونموها شخصٌته تكٌف حٌث من للفرد النفسٌة الصحة-2

 . للتالمٌذ العقلٌة والصحة,  المتخلفٌن التالمٌذ ومشكالت,  وعالجه التكٌف

 وتقدٌر الخاصة  العٌوب وتشخٌص الخاصة والقدرات الذكاء واختبارات مقاٌٌس-3

 . وتقوٌمه التعلٌم فً التقدم

 تنظٌم ومشكالت واسالٌبه التدرٌس وفن واالستدالل والتفكٌر التعلم عملٌات-4

 . المناهج

 التربوي النفس لعلم العام الموضوع ان ٌرى فأنه صالح زكً احمد الدكتور اما

 النفس علم كون حٌث من انطالقا وذلك التربوي النمو لعلمٌة العملٌة بالدراسة ٌتحدد

 علٌه وبناء المدرسة تمارسه كما التربوي النمو مشكالت بحث فً ٌختص التربوي

 : ٌلً كما تتحدد التربوي النفس علم موضوعات فأن

 االهداف عن السلوكً التعبٌر وهو  التربوٌة لألهداف السلوكٌة المقومات-1

 . العامة التربوٌة

 دراسة ان حٌث للشخصٌة العام الكلً النمو هنا والمقصود العامة النمو دور-2

 الدراسٌة المناهج لواضعً تسمح النمو مراحل من  مرحلة كل فً الرئٌسٌة الصفات

 . المنهج اهداف وبٌن الصفات هذه بٌن ٌوفقوا ان

 طرٌق عن اال تتحقق ان ٌمكن ال بالدراسة الخاصة الوظائف ان:  التعلم مشكلة-3

 تساعد التً العادات وبعض الصحٌة العادات الكل ٌكسب ان نود فنحن التعلم عملٌة

 النقد على كالقدرة معٌنة فكرٌة عادات على نعوده وان السلٌم النمو على جسمه

 . القراءة واعادة التفكٌر واعادة



 . والعامة منها الخاصة العقلٌة القدرات دراسة-4

 فأنه التربوي النفس علم الى المعاصرة نظرته فً عدس الرحمن عبد الدكتور اما

 عدم وفاعلٌة بكفاٌة التدرٌس مهنة ٌمارس فرد اي على الصعب من انه على ٌؤكد

 لنا ٌقدم وهو التربوي النفس علم لموضوعات مباشر غٌر او مباشر بشكل التعرض

 الى مصنفة العلم هذا ٌضمها التً الموضوعات من موضوع كل عن مختصرة نبذة

 : التالٌة الى عرٌضة فئات خمس

 الطالب بخصائص الوعً -1

  التعلم لعملٌة شامل فهم -2

  بٌنهم الفردٌة الفروق مراعاة اي الطلبة بٌن االختالفات االعتبار بعٌن االخذ -3

 الطلبة ألثارة المناسبة الطرق اٌجاد اي  التعلم لعملٌة فعال جو خلق -4

 الجهد بذل على وتحفٌزهم

 . مناسب بشكل التقوٌم استخدام -5


