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وبذلؾ يكوف مفيوـ عمـ النفس التربوي ىو  أحد مجاالت عمـ النفس، الذي ييتـ بدراسة السموؾ 
ساسية اإلنساني في األماكف والمواقؼ التربوية، وىو العمـ الذي يزودنا بالمعمومات والمبادئ األ

 التي تساعد في معرفة وفيـ التعمـ والتعميـ وتطويرىما.

 :العال ة بين عمم النفس العام وعمم النفس التربوي

 :ىناؾ عالقة وثيقة بيف عمـ النفس العاـ وعمـ النفس التربوي مف خالؿ

عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس التربػػػػػػوي يتبػػػػػػع نفػػػػػػس الطريقػػػػػػة العمميػػػػػػة لعمػػػػػػـ الػػػػػػنفس العػػػػػػاـ إال أنػػػػػػو لػػػػػػيس  -2
واع السػػػػػػػموؾ، فيػػػػػػػو ييػػػػػػػتـ بشػػػػػػػكؿ أساسػػػػػػػي بالسػػػػػػػموؾ االنسػػػػػػػاني فػػػػػػػي ميتمػػػػػػػا بكػػػػػػػؿ أنػػػػػػػ

المواقػػػػػؼ الصػػػػػفية بينمػػػػػا عمػػػػػـ الػػػػػنفس العػػػػػاـ ييػػػػػتـ بسػػػػػموؾ الكػػػػػائف الحػػػػػي فػػػػػي المواقػػػػػؼ 
 .كافة سواء كاف إنساف أو حيواف

أصػػػػػػبح عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس نظػػػػػػري وتطبيقػػػػػػي فػػػػػػي الوقػػػػػػت نفسػػػػػػو، فيػػػػػػو نظػػػػػػري يسػػػػػػعى إلػػػػػػى  -1
و ييػػػػػدؼ إلػػػػػى تطبيػػػػػؽ معطياتػػػػػو اكتشػػػػػاؼ المعرفػػػػػة بطػػػػػرؽ عمميػػػػػة، وىػػػػػو تطبيقػػػػػي، ألنػػػػػ

 .في حؿ المشكالت التعميمية في قاعات الدرس
لػػػػػـ يقتصػػػػػر عمػػػػػـ الػػػػػنفس التربػػػػػوي عمػػػػػى التحقػػػػػؽ مػػػػػف صػػػػػحة تطبيػػػػػؽ المبػػػػػادئ التربويػػػػػة  -3

بػػػؿ أنجػػػز بحوثػػػًا فػػػي ميػػػاديف متعػػػددة مػػػف المنػػػاىج لبحػػػث المشػػػكالت التربويػػػة التػػػي لػػػـ 
مختمفػػػػػػػة وخاصػػػػػػػة تطبيػػػػػػػؽ يتطػػػػػػػرؽ الييػػػػػػػا عمػػػػػػػـ الػػػػػػػنفس العػػػػػػػاـ، مثػػػػػػػؿ تػػػػػػػدريس المػػػػػػػواد ال

األنػػػػػػواع الحديثػػػػػػة مػػػػػػف المنػػػػػػاىج وكػػػػػػذلؾ الطػػػػػػرؽ الحديثػػػػػػة لتقػػػػػػويـ التحصػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػي، 
 وتحسيف أساليب التدريس في كافة المراحؿ الدراسية.

 :مجاالت عمم النفس التربوي
 .دراسة النمو -2
  .دراسة سيكولوجية التعمـ -1
 .دراسة القدرات العقمية -3
 .القياس والتقويـ -4
 .دراسة الشخصية -5

 :العممية التعميمية وعمم النفس التربوي

لػػػػػى قاعػػػػػات المحػػػػػاكـ  دخػػػػػؿ عمػػػػػـ الػػػػػنفس فػػػػػي كافػػػػػة مجػػػػػاالت الحيػػػػػاة، فػػػػػدخؿ إلػػػػػى المصػػػػػانع وا 
لػػػػػػى المدرسػػػػػػة مػػػػػػف ابوابيػػػػػػا الواسػػػػػػعة، وأصػػػػػػبحت محػػػػػػاور اىتمػػػػػػاـ عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس التربػػػػػػوي ىػػػػػػي  وا 

لمدرسػػػػػػػػة وفػػػػػػػػي المواقػػػػػػػػؼ المواقػػػػػػػػؼ التربويػػػػػػػػة والمشػػػػػػػػكالت التػػػػػػػػي تواجػػػػػػػػو الػػػػػػػػتعمـ فػػػػػػػػي ميػػػػػػػػداف ا
 .الصفية
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حداث الت يرات إركاف العممية التربوية يتـ مف خالليا أساسيا مف أ د عممية التدريس ركناً تع
 ،خر نماط السموؾ األأكسابيـ المعارؼ والخبرات والقيـ والعادات و ا  فراد و المرغوبة في سموؾ األ

دارتيا ا  ف حيث تخطيطيا وتنفيذىا و في عممية التدريس م ىاماً  ويمعب عمـ النفس التربوي دوراً 
ذ يزود المعمميف بالمعرفة إوتقويـ نتائجيا والعمؿ عمى تشخيص وحؿ المشكالت المتعمقة بيا 

ف تساعدىـ عمى اتخاذ القرارات أنيا أالعممية المنظمة المتعمقة بعممية التعمـ والتعميـ التي مف ش
  ـ والتعميـ الصفي ومف ىذه القرارات ما يميالمناسبة حياؿ المت يرات ذات العالقة بعممية التعم

 .القرارات المتعمقة بأشكاؿ التعمـ  -2
 .القرارات المتعمقة باألىداؼ ونواتج التعمـ  -1
 .القرارات المتعمقة باختيار طرؽ واساليب التدريس -3
 .القرارات المتعمقة بالمشكالت الصفية -4
 .القرارات المتعمقة بخصائص الطمبة وحاجاتيـ -5
 .ثارة الدافعية لد  المتعمميفإتعمقة بكيفية القرارات الم -6
 .القرارات المتعمقة بعممية التقويـ -7
 :درسعمم النفس التربوي لممفائدة 

 درس.في اإلعداد الميني لمم عمـ النفس التربوي اعديس -2
 زود المدرس بالقواعد والمبادئ التي تفسر التعمـ.ي -1
 .بالعوامؿ المؤثرة عمى النمو التربوي رهصيب -3
 لمدرس عمى التنبؤ بسموؾ الطمبة.ا يساعد -4
وتػػػػػػػػوجيييـ  طػػػػػػػالبفػػػػػػػي حػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػكالت الػػػػػػػػتعمـ وكيفيػػػػػػػة اسػػػػػػػت الؿ نشػػػػػػػػاط ال دهيسػػػػػػػاع -5

 لتحقيؽ تكيفيـ السوي.
 :ىداف عمم النفس التربويأ

ييػػػػدؼ عمػػػػـ الػػػػنفس التربػػػػػوي، إلػػػػى تحقيػػػػؽ غػػػػػرض مػػػػزدوج أال وىػػػػو تطػػػػػوير أسػػػػس عمػػػػـ الػػػػػنفس 
، ولكػػػػي يحقػػػػؽ ىػػػػذا ال ػػػػرض فإنػػػػو ينيػػػػؿ مػػػػف العػػػػاـ وتطبيقيػػػػا مػػػػف أجػػػػؿ تطػػػػوير العمميػػػػة التربويػػػػة

ميػػػػػػاديف عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس األخػػػػػػر ، وبخاصػػػػػػة ميػػػػػػاديف الػػػػػػتعمـ والنمػػػػػػو والفػػػػػػروؽ الفرديػػػػػػة والصػػػػػػحة 
 النفسية واإلرشاد والتوجيو، وغيرىا.

 ا عمـ النفس التربوي يسعى إلى تحقيؽ ىدفيف أساسيف ىمو 

نيجػػػػػػي، بحيػػػػػػث توليػػػػػػد المعرفػػػػػػة الخاصػػػػػػة بػػػػػػالتعمـ والمتعممػػػػػػيف وتنظيميػػػػػػا عمػػػػػػى نحػػػػػػو م -2
، فيػػػػػػػػو عمػػػػػػػػـ ـوالػػػػػػػػتعم متعمميفتشػػػػػػػػكؿ نظريػػػػػػػػات ومبػػػػػػػػادئ ومعمومػػػػػػػػات ذات صػػػػػػػػمة بػػػػػػػػال


