
 يخ / المستوى األول / علم النفس كلية اآلداب / قسم التار

 استاذ المادة :  أ.م.د قحطان عدنان بكر

 المحاضرة الثانية /الفروع التطبيقية :

 علم النفس التربوي : -1 

يهتم هذا الفرع بتطبيق مبادئ علم النفس وقوانينه في العملية التربوية بهدف حل المشكالت      
ويهتم بالمناهج الدراسية  ومدى مالءمتها لمستوى التي يتعرض لها الطالب  واالنضباطيةالتعليمية 

الطلبة في االعمار المختلفة وطرق التدريس المختلفة  واساليب الثواب والعقاب التي تستخدم مع 
الطلبة في المراحل كافة ويهتم باالمتحانات ودرجات التحصيل الدراسي ويهتم بمستويات الذكاء 

 0لقدرات المعرفية وا

 علم النفس الصناعي : -2

للعامل وللجماعة العاملة في المصانع  اإلنتاجيةهو العلم الذي يهتم برفع مستوى الكفاية      
حال الصناعة واإلنتاج  والمعامل وذلك عن طريق حل المشكالت المختلفة التي تحدث في ميدان

ويحرص على راحة العامل وكرامته وزيادة علميا وانسانيا يقوم على مبادئ علم النفس ومفاهيمه 
 0انتاجه وذلك عن طريق تقديم التعزيز المادي والمعنوي لكافة العاملين 

 علم النفس التجاري : -3

المستهلكين غير المشبعة  والشراء وحاجاتيهتم هذا الفرع بدراسة دوافع الناس في البيع      
وتقدير اتجاهات الناس النفسية نحو المنتجات الموجودة في السوق ويدرس اساليب البيع المختلفة 

من حيث تزكية السلعة في نظره  وطرق اختيار عمال البيع وطرق تأثير البائع على المشتري
 0الصفقة  إلتماماسبة ومواجهة اعتراضاته وتحطيم مقاومته وانتهاز الحظة السيكولوجية المن

 ) الطبي ( اإلكلينيكيعلم النفس 

مع  باالشتراكمن قبل األخصائي النفسي والعقلية  يهتم هذا العلم بتشخيص األمراض النفسية     
ومعالجة المريض نفسيا كذلك يهتم هذا العلم بقياس قدرات المريض العقلية الطبيب النفسي 

 0ض العصبية األخرى واالمرا كاالكتئابواالعراض المرضية 



يهتم هذا العلم بكيفية مساعدة الناس األسوياء ) الطبيعيين ( على    :  اإلرشاديعلم النفس 
 حل مشاكلهم بأنفسهم في مجال معين : التعليمي والمهني او األسري او الجنسي وغيرها مما ال

 0وتزويدهم بمعلومات جديدة إليهمالنصح  بإسداءيدخل في نطاق األمراض النفسية والعقلية وذلك 

 : يعلم القياس النفس

الذكاء وقياس نسبة ت النفسية مثل التفكير االبتكاري وقياس يهتم هذا الفرع بقياس العمليا    
وقياس كل العمليات النفسية بمقاييس خاصة بها مثل قياس النضج االنفعالي  الفروق الفردية 

وقياس االتجاهات والقلق وقياس كهربائية الدماغ وقياس القدرات الرياضية والميكانيكية 
 0واالستعدادات المهنية واالجتماعية 

 السلوك البشرى بين البيئة والجينات الوراثية

 ل المؤثرة في تشكيل السلوك البشري تتفرع الى ثالث اتجاهات : يؤكد علم النفس ان العوام    

يعتقد ان العوامل والمتغيرات البيئية هي التي تشكل سلوك االنسان , وان األنسان  االول : االتجاه
يولد صفحة بيضاء وان التفاعل مع متغيرات البيئة هي التي تلون تلك الصفحات وتحدد كيف يجب 

 0ت المبكرة من عمره واالفرد النفسي والشخصي يحدد وبشكل كبير في السنان تكون , وان تكوين 

يرى ان الجينات الوراثية هي المسؤولة عن سلوك االنسان , فالفرد يولد مزودا  االتجاه الثاني : 
 0غير قابلة للتغيير بيولوجيا بصفات وقدرات ذهنية وعقلية 

البيئية تتفاعل مع الجينات الوراثية في تحديد السلوك يرى هذا االتجاه ان العوامل الثالث : االتجاه
 0البشري 

والحقيقة ان االتجاه الثالث هو االصح واالقرب الى الواقع الن االنسان ال يمكنه العيش بدون بيئة 
, كما انه غنية بالمؤثرات وبدون التفاعل مع البشر وهناك دراسات بينت دور البئة في حياة االنسان 

عيش االنسان في البيئة بدون وجود قدرات واستعدادات وخصائص جسمية  وعقلية وراثية ال يمكن ان ي
 , وملخص هذه اآلراء هو الخروج بمعادلة توضح ذلك وهي :

 0الوراثة + البيئة = االنسان 



 النظريات والدراسات التي توضح تأثير البيئة على السلوك البشري 

لم جيم فرالين ان الذكاء  كان يرتفع بشكل تصاعدي االعفي الثمانينات من القرن الماضي ألحظ 
نقاط حسب قياس اختبار الذكاء بعد كل عقد من  3في كل دولة وفي كل االوقات بمعدل حوالي 

 0يعزى الى المتغيرات البيئية  االرتفاعالزمن , وان هذا 

ول ان البيئة تلعب ويوضح العالم نيسر ان الدرس الذي تعلمناه من مثال فالين هو انه حينما نق
في الواقع نتحدث عن عوامل بيئية مختلفة مثل نوعية التغذية , التعليم فأننا دورا مهما في الذكاء , 

وضعفه لكنها مهمة على  التأثير,سلوك الوالدين هذه العوامل والظروف وجد انها تتباين بين قوة 
 0مستوى الذكاء وهي تدعم نظرية البيئة 

 12بين سن على عينة من االطفال تتراوح اعمارهم  1980دراسة عام وفي بريطانيا اجريت 
سنة اخضع هؤالء االطفال الى اختبار ذكاء قبلي وبعد ذلك تم اعطائهم مكمالت غذائية  واجري 13و

عليهم نفس االختبار للذكاء ووجد ان الذكاء عندهم ارتفع , وهذه التجربة تبرهن على ان التغذية والتي 
 0البيئة تلعب دورا مهما في الذكاء وفي الكفاية العقلية جزءا من تعتبر

كما ان االطفال الذين يعيشون بعيدا عن اسرهم بسبب الطالق او موت الوالدين او يعيشون في 
الى  باإلضافةمعدل الذكاء  بانخفاضيرتبط  واإلهمالظروف قاسية من الحرمان العاطفي واالجتماعي 

 0مشاكل سلوكية 

 الوراثية وأثرها في تحديد السلوك البشريالجينات 

المواد الكيمياوية العصبية في بعض مناطق الدماغ هي المسؤولة عن تفعيل األنماط السلوكية     
 0 2000والميول هذا ما اثبته العالم اليوت عام 

     والسلوك المعادي للمجتمع   اإلجراميبرينر اثبتت ان هناك ارتباط بين السلوك كذلك دراسة  
,والدوبامين   والسرو تونينوبين المواد الكيميائية العصبية في الدماغ وتشمل هذه المواد : األدرينالين , 

وهذا ما جعل  واالنفصام واالكتئابوهذه المواد وجد ان لها تأثير مباشر على القوى العقلية  مثل القلق 
يؤكدون على ان كل السلوك البشري ك تؤيد المؤثرات الجينة في تحديد السلو  التياصحاب النظريات 

 0مصدره جينات وراثية 



وهناك كثير من الباحثين يرون ان هناك تداخل وترابط بين الجينات الوراثية مع المتغيرات البيئية 
 في تشكيل السلوك فيعتقدون ان هناك جينات وراثية متخصصة في السرقة تكون مختفية وال تظهر اال

يكون موجودا  لالكتئاببوجود عوامل بيئية محفزة ومثيرة ن بمعنى ان نزعة الميول للسرقة او التعرض 
 0تقدحه للعمل  التيفقط اذا ما وجد المثير او الشرارة في جينات األنسان لكن قد يظهر 

 


