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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.
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  ييػػػػػػتـ بدراسػػػػػػة الفػػػػػػروؽ بػػػػػػيف األفػػػػػػراد والجماعػػػػػػات والسػػػػػػالالت عمننننننم النننننننفس الفننننننار ي -5
 وطريقة تكوينيا والعوامؿ المؤثرة فييا. واألجناس ويقؼ عمى أسباب تمؾ الفروؽ

  ييػػػػتـ بدراسػػػػة األسػػػػس السػػػػيكولوجية العامػػػػة لسػػػػموؾ عمننننم نفننننس الشننننواذ أو المرضنننني -6
الشػػػػػػػػواذ والمنحػػػػػػػػرفيف، ويعمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى التعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى أسػػػػػػػػباب الشػػػػػػػػذوذ أو االنحػػػػػػػػراؼ 
وتعتبػػػػػر اإلمػػػػػراض النفسػػػػػية والعقميػػػػػة مػػػػػف أىػػػػػـ أنػػػػػواع الشػػػػػذوذ الػػػػػذي يعنػػػػػي عمػػػػػـ الػػػػػنفس 

 ستيا لمعرفة األسباب والعالج.المرضي بدرا

ييػػػػػتـ بدراسػػػػػة عالقػػػػػة الفػػػػػرد بالجماعػػػػػة وعالقػػػػػة الجماعػػػػػات  عمنننننم الننننننفس االجتمننننناعي: -7
ببعضػػػػػػػػيا وكمػػػػػػػػا ييػػػػػػػػتـ بدراسػػػػػػػػة التنشػػػػػػػػئة االجتماعيػػػػػػػػة لمفػػػػػػػػرد وكيفيػػػػػػػػة تػػػػػػػػأثره بالنظػػػػػػػػاـ 
االجتمػػػػػػػػػاعي وبالحضػػػػػػػػػارة والثقافػػػػػػػػػة وكيػػػػػػػػػؼ يػػػػػػػػػؤثر فػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػويف االتجػػػػػػػػػاه واالعتقػػػػػػػػػاد 

 والميؿ...

 بيقية:الفروع التط

  ييػػػػتـ بدراسػػػػة السػػػػموؾ فػػػػي الميػػػػداف التربػػػػوي، ويػػػػولي اىتمامػػػػو عمننننم النننننفس التربننننوي -2
لتطبيػػػػػػؽ القػػػػػػوانيف فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ الكفػػػػػػاءة التربويػػػػػػة والتعميميػػػػػػة وبشػػػػػػروط المسػػػػػػاعدة عمػػػػػػى 

 التحصيؿ الدراسي الجيد...

  يعنػػػػػي بتطبيػػػػػؽ مبػػػػػادئ عمػػػػػـ الػػػػػنفس فػػػػػي الصػػػػػناعة لزيػػػػػادة عمنننننم الننننننفس الصنننننناعي -1
 ية لمعامؿ.الكفاءة اإلنتاج

  يعنػػػػى بدراسػػػػة فػػػػف اإلعػػػػالف وطػػػػرؽ معاممػػػػة الزبػػػػائف والعوامػػػػؿ عمننننم النننننفس التجنننناري -3
 .النفسية المؤثرة عمى المشتري

يػػػػػػدرس أسػػػػػػباب الجريمػػػػػػة ودوافعيػػػػػػا وأفضػػػػػػؿ طػػػػػػرؽ عالجيػػػػػػا  عمننننننم النننننننفس الجنننننننائي: -4
 بأسباب عممية.

يػػػػػة يتعمػػػػػؽ بتطبيػػػػػؽ األسػػػػػس النفسػػػػػية الخاصػػػػػة بالكفػػػػػاءة القتال عمنننننم الننننننفس الحربننننني: -5
والػػػػػروح المعنويػػػػػة والقيػػػػػادة وأنماطيػػػػػا وتطبيػػػػػؽ مبػػػػػادئ الػػػػػتعمـ عمػػػػػى التػػػػػدريب واسػػػػػتخداـ 

 الحواس في ميداف القتاؿ....

يػػػػػػػػولي اىتمامػػػػػػػػو لتطبيقػػػػػػػػات عمػػػػػػػػـ الػػػػػػػػنفس فػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿ  عمننننننننم النننننننننفس ا كمينيكنننننننني: -6
 .االضطرابات الشخصية والسموؾ تشخيصًا وعالجاً 
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 مدخل لدراسة عمم النفس التربوي

ف عمـ النفس الت   ربوي ىو فرع مف فروع عمـ النفس يدرس السموؾ في الميداف التربوي، وا 
طبيعة عمـ النفس التربوي ىو عمـ نظري وتطبيقي، ىو نظري يبحث في مشكالت التعمـ وطبيعة 
القدرات العقمية وقياسيا، واالختبارات التحصيمية ووضعيا، وطرائؽ قياس الشخصية أو الظواىر 

مرحمة مف مراحؿ التعميـ. وكذلؾ تطبيقي يتميز بتطبيؽ نتائج األبحاث النفسية السائدة في كؿ 
 والدراسات النظرية في العمؿ المدرسي، وتوجيو الطمبة نحو أنواع التعميـ المختمفة.

 :نشأة عمم النفس التربوي

إف عمـ النفس التربوي ىو أحد الفروع النظرية التطبيقية لعمـ النفس بشكؿ عاـ، المختص بدراسة 
سموؾ اإلنساني في مختمؼ المواقؼ التعميمية التربوية، لـ يمض عمى نشأتو زمف طويؿ. بدايًة ال

ظير عمـ النفس التربوي كعمـ تجريبي، وتـ تطبيقو فعميًا في نياية القرف التاسع عشر؛ وقد تـ 
دة تطبيؽ أساسيات ومبادئ عمـ النفس في مجاؿ التربية، وتـ اإلعالف بأف عمـ النفس التربوي ما

ـ، عندما قامت الجمعية التربوية القومية بالواليات المتحدة 2888عاـ أساسية وضرورية لممعمـ 
األمريكية بعقد مؤتمر أكدت فيو ذلؾ، وبذلؾ أصبح عمـ النفس التربوي يدرس كتخصص أساسي 
ورئيس في الجامعات، وأوؿ مف ارتاد دراسة موضوعات عمـ النفس التربوي، ىـ  إدوارد لي 

يؾ، وتشارلز ىػ. جر، ولويس ـ. ترماف. ثـ أصبح عممًا متداواًل في مختمؼ الموضوعات. ثورند
 .ـ2910 عاـوأخيرًا تحدد بشكؿ واضح ونيائي 

 :ماىية عمم النفس التربوي

قبؿ أف نتعرؼ عمى مفيـو عمـ النفس التربوي عمينا معرفة معنى المصطمحات التي يضميا 
 :العنواف

ي المنظـ؛ اليادؼ إلى فيـ الظواىر وطبيعة األشياء مف أجؿ القدرة في العمـ  ىو الفكر العقم -
 .السيطرة عمييا

النفس  ىو المكاف أو الحيز االفتراضي الذي يحتوي عمى مجموعة مف المكنونات الداخمية  -
 .الشعورية والالشعورية والتي يصدر عنيا السموؾ

ير شخصية الفرد ليتفاعؿ مع المجتمع التربية  ىي ضرورة فردية واجتماعية، تيدؼ إلى تطو  -
 .بإيجابية، وأيضًا االىتماـ بالمجتمع، وتمبية احتياجاتو


