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 :نشأة عمم النفس وتطّوره

عمـ النفس مف العموـ القديمة والحديثة في آف واحد، حيث ُوجد بوجود البشرية. وكاف  دُيع  
في العصور القديمة يندرج ضمف العمـو الفمسفية، فظير خالؿ المحاوالت الكثيرة لمتفسيرات 
الفمسفية لمفاىيـ الروح والنفس البشرية، والتي كانت تيدؼ إلى فيـ األسباب العديدة التي تقع 

التصرفات المختمفة لمكائنات الحية، وتعود بدايات تأصيؿ عمـ النفس إلى الفيمسوؼ وراء 
اإلغريقي أرسطو حيث أوجد العديد مف اآلراء واالعتقادات والنظريات المختمفة تجاه النفس والروح 
وعالقتيما بالجسد المادي، وبشكٍؿ عاـ فإف عمـ النفس قد مر بالكثير مف الحقب التاريخية 

ة؛ كالعصور اإلسالمية، وعصر النيضة األوروبية نيايًة بالعصر الحديث، ومنيا إلى والزمني
استقاللو عف الفمسفة والتي َعممت عمى صقؿ العموـ النفسية والفمسفية لتظير بمظيرىا العممي 

العالـ فونت، وأسس أوؿ عمى يد  وأعمف استقالؿ عمـ النفس التجريبي عف الفمسفة .الحديث
ظيرت  29ـ وىكذا في أواخر القرف اؿ2879تجريبي في ألمانيا بمدينة اليبزغ مختبر نفساني 

 .مالمح بارزة لمدارس عمـ النفس المعاصرة ودخوؿ عمـ النفس في المرحمة العممية

 عمم النفس: تعريف

تبػػػػػايف عممػػػػػاء الػػػػػنفس فػػػػػي تعريػػػػػؼ ىػػػػػذا العمػػػػػـ إال انػػػػػو مػػػػػف التعػػػػػاريؼ يمكػػػػػف أف نػػػػػذكر،   ىػػػػػو 
وؾ والعمميػػػػػات العقميػػػػػةمم،   العمػػػػػـ الػػػػػذي يػػػػػدرس الحيػػػػػاة النفسػػػػػية مػػػػػف العمػػػػػـ الػػػػػذي يػػػػػدرس السػػػػػم

مشػػػػػػاعر وأحاسػػػػػػيس وميػػػػػػوؿ ورغبػػػػػػات وأفعػػػػػػاؿ....مم. ويمكػػػػػػف أف نخمػػػػػػص إلػػػػػػى تعريػػػػػػؼ جػػػػػػامع 
لعمػػػػػـ الػػػػػنفس  ىػػػػػو دراسػػػػػة عمميػػػػػة لسػػػػػموؾ الكػػػػػائف الحػػػػػي ولتوافقػػػػػو مػػػػػع البيئػػػػػة. أذف فيػػػػػو العمػػػػػـ 

فعػػػػو ودينامياتػػػػو وآثػػػػاره دراسػػػػة عمميػػػػة الػػػػذي يػػػػدرس السػػػػموؾ ومػػػػا وراءه مػػػػف عمميػػػػات عقميػػػػة ودوا
 يمكف عمى أساسيا فيـ وضبط السموؾ والتنبؤ بو والتخطيط لو.

 أىمية عمم النفس:

ييػػػػػػػػتـ عمػػػػػػػػـ الػػػػػػػػنفس بفيػػػػػػػػـ سػػػػػػػػموؾ اإلنسػػػػػػػػاف ومحاولػػػػػػػػة ت ييػػػػػػػػره أو تعديمػػػػػػػػو. واإلنسػػػػػػػػاف  
 الشخصػػػػػػػػػيةم ىػػػػػػػػػو محػػػػػػػػػور العمػػػػػػػػػؿ.. اإلنتػػػػػػػػػاج.. االقتصػػػػػػػػػاد.. اإلدارة.. السياسػػػػػػػػػة.. الحػػػػػػػػػرب.. 

.. الفػػػػػػف.. وىػػػػػػو محورىػػػػػػا لمػػػػػػا يتمتػػػػػػع مػػػػػػف قػػػػػػدرات وخصػػػػػػائص نفسػػػػػػية، ومػػػػػػا يكمػػػػػػف وراء العمػػػػػػـ
ت ييػػػػػر ىػػػػػذا الوجػػػػػود مػػػػػف طاقػػػػػة نفسػػػػػية وجيػػػػػد واقعػػػػػي وقػػػػػوة إبداعيػػػػػة ىػػػػػو إمكانػػػػػات ينفػػػػػرد بيػػػػػا 

 اإلنساف في عممية بنائو وتكوينو.
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لػػػػذا لػػػػـ يكػػػػف بمسػػػػت رب أف تتخمػػػػؿ أو تت م ػػػػؿ قػػػػوانيف عمػػػػـ الػػػػنفس وتنسػػػػاب فػػػػي كافػػػػة قطاعػػػػات 
دالػػػػػة لمسػػػػػتو   –بقوانينػػػػػو وطرقػػػػػو وأسػػػػػاليبو  –يػػػػػاة المختمفػػػػػة، بػػػػػؿ وقػػػػػد أصػػػػػبح عمػػػػػـ الػػػػػنفس الح

التقػػػػػػػدـ الحضػػػػػػػاري فػػػػػػػي عالمنػػػػػػػا المعاصػػػػػػػر. وتبػػػػػػػرز أىميػػػػػػػة عمػػػػػػػـ الػػػػػػػنفس مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ فروعػػػػػػػو 
 وميادينو النظرية والتطبيقية.

 أىداف عمم النفس:

  متعددة، ومف أىميا لعمـ النفس أىداؼ

عمػػػػػـ الػػػػػنفس ىػػػػػي أف نػػػػػدخؿ بعضػػػػػا مػػػػػف النظػػػػػاـ أو  ف ميمػػػػػة التصػػػػػنيؼ فػػػػػيإ -:التصننننننيف -1
ف إقامػػػػػػػة إطػػػػػػػار لمتصػػػػػػػنيؼ ذو ا  الترتيػػػػػػػب بالنسػػػػػػػبة لمنشػػػػػػػطة التػػػػػػػي يقػػػػػػػـو بيػػػػػػػا اإلنسػػػػػػػاف. و 

تصػػػػنيؼ بعػػػػض أنػػػػواع  تػػػػو؛مثم، ومػػػػف أأىميػػػػة نظريػػػػة نحػػػػو تحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ المعرفػػػػة العمميػػػػة
 الخ. السموؾ مثؿ  سموؾ عصبي غير سوي أو سموؾ مضطرب......

يتمثػػػػػػؿ ىػػػػػػذا اليػػػػػػدؼ فػػػػػػي اإلجابػػػػػػة عػػػػػػف السػػػػػػؤاليف  كيػػػػػػؼ  ولمػػػػػػاذا م  :الفيننننننم )التفسننننننير( -2
، فينشػػػػػػ ؿ عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس بفيػػػػػػـ الظػػػػػػاىرة السػػػػػػموكية والوصػػػػػػوؿ إلػػػػػػى التفسػػػػػػير ؾيحػػػػػػدث السػػػػػػمو 

الصػػػػػػحيح ليػػػػػػا عػػػػػػف طريػػػػػػؽ اسػػػػػػتعماؿ األسػػػػػػاليب العمميػػػػػػة مػػػػػػف تجميػػػػػػع البيانػػػػػػات وصػػػػػػياغة 
موكية، وأيضػػػػػا الحقػػػػػائؽ والمبػػػػػادئ، وذلػػػػػؾ عػػػػػف طريػػػػػؽ معرفػػػػػة دوافػػػػػع حػػػػػدوث الظػػػػػواىر السػػػػػ

 دراسة جوانب الشخصية وما تتكوف منو مف خصائص وصفات وغير ذلؾ.

التنبػػػػػػػؤ بالسػػػػػػػموؾ يكػػػػػػػوف عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ فيػػػػػػػـ الظػػػػػػػاىرة السػػػػػػػموكية ودراسػػػػػػػة جوانبيػػػػػػػا  التنننبنننننننننننؤ:  -3
وأبعادىػػػػا جميعػػػػا، فيصػػػػبح مػػػػف السػػػػيؿ توقػػػػع سػػػػموؾ معػػػػيف والتنبػػػػؤ بحدوثػػػػو عػػػػف طريػػػػؽ معرفػػػػة 

يتمثػػػػػػؿ ىػػػػػػذا اليػػػػػػدؼ فػػػػػػي اإلجابػػػػػػة عػػػػػػف ؤثر فيػػػػػػو. و طبيعػػػػػػة ذلػػػػػػؾ السػػػػػػموؾ ومػػػػػػا يمكػػػػػػف أف يػػػػػػ
ف معيػػػػػار الفيػػػػػـ الػػػػػذي يتبنػػػػػاه العممػػػػػاء ىػػػػػوو  ،السػػػػػؤاليف  مػػػػػاذا يحػػػػػدث  ومتػػػػػى يحػػػػػدث م القػػػػػدرة  ا 

 فكمما كانت نسبة التنبؤ عالية فإف ذلؾ يدؿ عمى ارتفاع نسبة الفيـ لدينا.التنبؤ،  عمى

الػػػػػػتحكـ فػػػػػػي بعػػػػػػض  ويعنػػػػػػي الضػػػػػػبط، قػػػػػػدرة الباحػػػػػػث فػػػػػػيالضننننننبط )السننننننيطرة أو الننننننتحكم(:  -4
العوامػػػػػػػؿ أو المت يػػػػػػػرات المسػػػػػػػتقمة التػػػػػػػي تسػػػػػػػيـ فػػػػػػػي إحػػػػػػػداث ظػػػػػػػاىرة مػػػػػػػا، لبيػػػػػػػاف أثرىػػػػػػػا فػػػػػػػي 

وضػػػػبط ىػػػػذه المت يػػػػرات فػػػػي المجػػػػاؿ التربػػػػوي لػػػػيس بػػػػاألمر السػػػػيؿ لتنوعيػػػػا  .مت يػػػػرات أخػػػػر 
 ا.وتفاعمي

 وفيمو    تصنيؼ أنواع السموؾ،ىي عمـ النفس األىداؼ التي يسعى إلى تحقيقياوباختصار فإف 
 .ضبط السموؾ والتحكـ فيوو التنبؤ بما سيكوف عميو السموؾ، و وتفسيره، 
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نستنتج أف عمميات الفيـ والتنبؤ والضبط تقوـ عمى إيجاد نوع مف العالقات بيف المت يرات 
موضوع االىتماـ، فالفيـ يقوـ عمى العالقات المنطقية، والتنبؤ يقوـ عمى العالقات الزمنية بينما 

 العالقات الوظيفية والسببية.يقـو الضبط عمى 

 مدارس عمم النفس: 

 Watsonأسسػػػػػػػػػيا واطسػػػػػػػػػف  :(Behavior school) المدرسنننننننننة السنننننننننموكية -2
آلػػػػة ميكانيكيػػػػة معقػػػػدة، فتػػػػػر  أف  كأنمػػػػااألمريكػػػػي، ىػػػػذه المدرسػػػػة تنظػػػػر إلػػػػى اإلنسػػػػػاف 

يقتصػػػػػػر موضػػػػػػوع عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس عمػػػػػػى دراسػػػػػػة السػػػػػػموؾ الظػػػػػػاىر الصػػػػػػريح عػػػػػػف طريػػػػػػؽ 
لبحتػػػػػػػػة دوف اإلشػػػػػػػػارة إلػػػػػػػػى الحػػػػػػػػاالت الشػػػػػػػػعورية فػػػػػػػػي أثنػػػػػػػػاء المالحظػػػػػػػػة الموضػػػػػػػػوعية ا

، كمػػػػػػا تػػػػػػرفض مػػػػػػنيج التأمػػػػػػؿ البػػػػػػاطني، وتنكػػػػػػر وجػػػػػػود قػػػػػػدرات واسػػػػػػتعدادات المالحظػػػػػػة
. الخالصػػػػػة ىػػػػػي تركػػػػػز عمػػػػػى دراسػػػػػة السػػػػػموؾ المالحػػػػػظ  االسػػػػػتجاباتم كنتيجػػػػػة فطريػػػػػة

ثػػػػػػة لمحػػػػػػداث البيئيػػػػػػة  المثيػػػػػػراتم وتؤكػػػػػػد عمػػػػػػى تػػػػػػأثير البيئػػػػػػة  الخبػػػػػػرةم أكثػػػػػػر مػػػػػػف الورا
 االسػػػػػػػػػػػتعدادات الفطريػػػػػػػػػػػةم وتيمػػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػػاالت الشػػػػػػػػػػػعورية وتػػػػػػػػػػػرفض مػػػػػػػػػػػنيج التأمػػػػػػػػػػػؿ 

  االستبطافم.

حينمػػػػػا كػػػػػاف  ظيػػػػػرت ىػػػػػذه المدرسػػػػػة :(Gestalt school) مدرسنننننة الجشنننننطمت -1
عمػػػػػاء الػػػػػنفس يسػػػػػرفوف فػػػػػي تحميػػػػػؿ الظػػػػػواىر النفسػػػػػية ويردونيػػػػػا إلػػػػػى عناصػػػػػر جزئيػػػػػة؛ 

انػػػػت تتعامػػػػؿ مػػػػع اإلنسػػػػاف كو  ،10فػػػػي ألمانيػػػػا فػػػػي أوائػػػػؿ القػػػػرف  ظيػػػػرت ونتيجػػػػة لػػػػذلؾ
وكممػػػػػة الجشػػػػػطمت  ،أنيػػػػػا وحػػػػػدة متكاممػػػػػة عمػػػػػىككػػػػػؿ وتتعامػػػػػؿ مػػػػػع الظػػػػػواىر النفسػػػػػية 

Gestalt الكػػػػػػػػػؿ المتكامػػػػػػػػػؿ أو الشػػػػػػػػػكؿ أو الصػػػػػػػػػي ة أو التنظػػػػػػػػػيـ.  اباأللمانيػػػػػػػػػة معناىػػػػػػػػػ
ظػػػػػػػاىر النفسػػػػػػػية وحػػػػػػػدات كميػػػػػػػة منظمػػػػػػػة وليسػػػػػػػت مجموعػػػػػػػة عناصػػػػػػػر أو موتػػػػػػػر  إف ال

و بنػػػػػاء الشخصػػػػػية كالمركػػػػػب الكيميػػػػػاوي انػػػػػدمجت أجػػػػػزاء متراصػػػػػة، فػػػػػاإلدراؾ والػػػػػتعمـ أ
ولػػػػػػو حممنػػػػػػا المركػػػػػػب إلػػػػػػى عناصػػػػػػره تالشػػػػػػى المركػػػػػػب  ،عناصػػػػػػره بعضػػػػػػيا فػػػػػػي بعػػػػػػض

 نفسو، ومف مؤسسي ىذه المدرسة فرتيمير، كوفكا، كوىمر، ليفف.

مػػػػػػػدارس عمػػػػػػػـ وىػػػػػػػي مػػػػػػػف أقػػػػػػػدـ   مpsychoanalysis  مدرسنننننننة التحمينننننننل النفسننننننني -3
اوي  سػػػػػػيجموند فرويػػػػػػدم الػػػػػػذي كشػػػػػػؼ مؤسػػػػػػس ىػػػػػػذه المدرسػػػػػػة الطبيػػػػػػب النمسػػػػػػو  الػػػػػػنفس

أثػػػػػػػر الػػػػػػػدوافع  عمػػػػػػػىىػػػػػػػذه المدرسػػػػػػػة  أكػػػػػػػدتمػػػػػػػف الػػػػػػػنفس،  يعػػػػػػػف الجانػػػػػػػب الالشػػػػػػػعور 
والعوامػػػػػػػؿ الالشػػػػػػػعورية فػػػػػػػي سػػػػػػػموؾ اإلنسػػػػػػػاف، واىتماميػػػػػػػا بدراسػػػػػػػة الشخصػػػػػػػية السػػػػػػػوية 

األثػػػػػػػر الخطيػػػػػػػر لمرحمػػػػػػػة الطفولػػػػػػػة المبكػػػػػػػرة فػػػػػػػي تشػػػػػػػكيؿ شخصػػػػػػػية  توالشػػػػػػػاذة، وأكػػػػػػػد
 ،قػػػػد تكػػػػوف سػػػػببًا فػػػػي العديػػػػد مػػػػف األمػػػػراض النفسػػػػيةالراشػػػػد، وأف ظػػػػروؼ ىػػػػذه الطفولػػػػة 

 .وكاف فرويد أوؿ مف حاوؿ تطبيؽ المنيج العممي في تأويؿ األحالـ
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طمػػػػػؽ ىػػػػػذه التسػػػػػمية عمػػػػػى كػػػػػؿ ت :(purposive school) المدرسنننننة ال رضنننننية -4
مدرسػػػػػػة تنكػػػػػػر أف السػػػػػػموؾ يمكػػػػػػف تفسػػػػػػيره تفسػػػػػػيرًا كػػػػػػاماًل عمػػػػػػى أسػػػػػػس ميكانيكيػػػػػػة كمػػػػػػا 

ل رضػػػػػػػية أف ال ايػػػػػػػات واألغػػػػػػػراض تقػػػػػػػوـ بػػػػػػػدور ىػػػػػػػاـ فػػػػػػػي زعمػػػػػػػت السػػػػػػػموكية، وتػػػػػػػر  ا
فكػػػػػؿ سػػػػػموؾ يصػػػػػدر عػػػػػف الكػػػػػائف ييػػػػػدؼ إلػػػػػى  ،تحديػػػػػد سػػػػػموؾ الكػػػػػائف الحػػػػػي وتوجييػػػػػو

بػػػػػؿ أف  غايػػػػػة ويتجػػػػػو إلػػػػػى تحقيػػػػػؽ غػػػػػرض حتػػػػػى وأف لػػػػػـ يكػػػػػف شػػػػػاعرًا بيػػػػػذا ال ػػػػػرض،
اإلنسػػػػاف كثيػػػػرا مػػػػا يقػػػػـو بأفعػػػػاؿ ال يكػػػػوف ال ػػػػرض منيػػػػا واضػػػػحا فػػػػي ذىنػػػػو، كػػػػأف يرفػػػػع 

الحػػػػػديث عمػػػػػى حػػػػػيف فجػػػػػأة أو يفضػػػػػؿ السػػػػػير فػػػػػي طريػػػػػؽ دوف آخػػػػػر، أو  صػػػػػوتو أثنػػػػػاء
. ومػػػػػػف ىػػػػػػذه المػػػػػػدارس  يجػػػػػػد نفسػػػػػػو مػػػػػػدفوعا إلػػػػػػى غسػػػػػػؿ يديػػػػػػو عػػػػػػدة مػػػػػػرات فػػػػػػي اليػػػػػػـو

 .لنزوعي لمعالـ االسكتمندي  مكدوجؿمامدرسة عمـ النفس 

 إلى فروع نظرية وتطبيقية: افروع عمم النفس: ويمكن تقسيمي

 الفروع النظرية:

  ومفيػػػـو عمػػػـ الػػػنفس العػػػاـ ىػػػو مػػػدخؿ لكػػػؿ العمػػػـو النفسػػػية، ييػػػتـ معمنننم الننننفس العنننا -2
بدراسػػػػػػػة المبػػػػػػػادئ والقػػػػػػػوانيف العامػػػػػػػة لمسػػػػػػػموؾ اإلنسػػػػػػػاف الراشػػػػػػػد والسػػػػػػػوي، ويحػػػػػػػاوؿ إف 
يسػػػػػتخمص األسػػػػػس النفسػػػػػية العامػػػػػة لمسػػػػػموؾ اإلنسػػػػػاني التػػػػػي تصػػػػػدؽ بوجػػػػػو عػػػػػاـ عمػػػػػى 

ماعيػػػػػػػػة جميػػػػػػػػع األفػػػػػػػػراد بصػػػػػػػػرؼ النظػػػػػػػػر عػػػػػػػػف الحػػػػػػػػاالت الخاصػػػػػػػػة أو المواقػػػػػػػػؼ االجت
الخاصػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي قػػػػػػػػد تختمػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػف فػػػػػػػػرد إلػػػػػػػػػى أخػػػػػػػػػر، ومػػػػػػػػف موضػػػػػػػػػوعاتو  الػػػػػػػػػدوافع، 

 االنفعاالت، اإلدراؾ، التعمـ، التذكر، التفكير، الذكاء، الشخصية.........

  يعنػػػػػػي بوجػػػػػػو عػػػػػػاـ بدراسػػػػػػة األسػػػػػػاس الفسػػػػػػمجي لسػػػػػػموؾ عمننننننم النننننننفس الفسننننننيولوجي -1
الصػػػػماء ووظائفيػػػػا  اإلنسػػػػاني، وييػػػػتـ بدراسػػػػة الجيػػػػاز العصػػػػبي وال ػػػػدد الصػػػػماء وغيػػػػر

 المختمفة وكيفية تأثيرىا في السموؾ.

  يعنػػػػػػي بدراسػػػػػػة األسػػػػػػس النفسػػػػػػية العامػػػػػػة لسػػػػػػموؾ الحيػػػػػػواف عمننننننم النننننننفس الحيننننننواني -3
جػػػػػػػػراء الدراسػػػػػػػػات  التجػػػػػػػػاربم العمميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي حالػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتحالة إجػػػػػػػػراء بعضػػػػػػػػيا عمػػػػػػػػى  وا 

 اإلنساف العتبارات إنسانية.

م  ييػػػتـ بدراسػػػة السػػػموؾ كمػػػا يتػػػأثر  النمػػػوم  االرتقػػػائي عمنننم نفنننس الطفولنننة والمراىقنننة -4
بالعوامػػػػػػػؿ المتعمقػػػػػػػة بالنضػػػػػػػوج العضػػػػػػػوي، والنمػػػػػػػو فػػػػػػػي مراحػػػػػػػؿ مختمفػػػػػػػة عبػػػػػػػر أحقػػػػػػػاب 

 الحياة مف الطفولة إلى المراىقة........ إلى الشيخوخة.


