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يتنػػػػػاوؿ دراسػػػػػة سػػػػػموؾ المػػػػػتعمـ فػػػػػي األوضػػػػػاع التعميميػػػػػة المختمفػػػػػة، حيػػػػػث يبحػػػػػث فػػػػػي 
 يف.طبيعة التعمـ ونتائجو وقياسو، وفي خصائص المتعمم

يا صػػػػػػػػياغة ىػػػػػػػػذه المعرفػػػػػػػػة فػػػػػػػػي أشػػػػػػػػكاؿ تمكػػػػػػػػف المعممػػػػػػػػيف والتربػػػػػػػػوييف مػػػػػػػػف اسػػػػػػػػتخدام -1
 وتطبيقيا في المواقؼ التعممية التعميمية.

 -السموك والعوامل المؤثرة فيو:

السػػػػػػػموؾ  ىػػػػػػػو أي نشػػػػػػػاط  جسػػػػػػػمي، عقمػػػػػػػي، انفعػػػػػػػالي، اجتمػػػػػػػاعي،......م مػػػػػػػا كػػػػػػػاف خفيػػػػػػػا أو 
ظػػػػاىرا يصػػػػػدر مػػػػف الكػػػػػائف الحػػػػػي نتيجػػػػة لعالقػػػػػة ديناميػػػػة وتفاعػػػػػؿ بينػػػػػو وبػػػػيف البيئػػػػػة المحيطػػػػػة 

 بو.

اسػػػػػػتجابات لمثيػػػػػػرات معينػػػػػػة، ويجػػػػػػب التفريػػػػػػؽ بػػػػػػيف السػػػػػػموؾ والسػػػػػػموؾ عبػػػػػػارة عػػػػػػف اسػػػػػػتجابة أو 
عمػػػػى انػػػػو اسػػػػتجابة كميػػػػة وبػػػػيف النشػػػػاط الفسػػػػيولوجي كاسػػػػتجابة جزئيػػػػة. والسػػػػموؾ خاصػػػػية مػػػػف 
الخصػػػػػػػػػائص األوليػػػػػػػػػة لمكػػػػػػػػػائف الحػػػػػػػػػي، فالسػػػػػػػػػموؾ كنشػػػػػػػػػاط مركػػػػػػػػػب وىػػػػػػػػػادؼ يتضػػػػػػػػػمف ثػػػػػػػػػالث 

 -جوانب 

والتخيػػػػػػؿ والتفكيػػػػػػر الجانػػػػػػب المعرفػػػػػػي  اإلدراكػػػػػػيم  ويشػػػػػػمؿ اإلدراؾ والتمييػػػػػػز والتصػػػػػػور  -2
 والتذكر والتعبير الرمزي الم وي....وغيرىا.

الجانػػػػػب الحركػػػػػي  إجرائػػػػػيم  ويشػػػػػمؿ اسػػػػػتجابات حركيػػػػػة لتعميمػػػػػات أو تنبييػػػػػات لفظيػػػػػة  -1
 معينة مثؿ الكتابة، التوقؼ، المشي، الرياضة،........

الجانػػػػػػػب االنفعػػػػػػػالي  وجػػػػػػػدانيم  ويشػػػػػػػمؿ الحالػػػػػػػة االنفعاليػػػػػػػة التػػػػػػػي تصػػػػػػػاحب السػػػػػػػموؾ،  -3
 ور باالرتياح أو عدـ الرضا لموضوع السموؾ.مف شع

 العوامل المؤثرة في السموك )محددات النشاط النفسي(:

النشػػػػػػػػػاط النفسػػػػػػػػػي لانسػػػػػػػػػاف أو السػػػػػػػػػموؾ نتػػػػػػػػػاج التفاعػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػنمط الػػػػػػػػػداخمي  المحػػػػػػػػػددات 
 البيولوجيةم أو الوراثة وبيف النمط الخارجي  المحددات البيئية الثقافيةم.

 المحددات البيولوجية( أو الوراثة: أوال: البعد الداخمي )

تتحػػػػػػػػػدد الوراثػػػػػػػػػة البيولوجيػػػػػػػػػة ألي شػػػػػػػػػخص بالموروثػػػػػػػػػات  الجينػػػػػػػػػاتم ويؤلػػػػػػػػػؼ مجموعػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذه 
الموروثػػػػػػػات مػػػػػػػا يعػػػػػػػرؼ بػػػػػػػالنمط الػػػػػػػداخمي، ومػػػػػػػف مجمػػػػػػػوع الموروثػػػػػػػات التػػػػػػػي تعمػػػػػػػؿ فػػػػػػػي دورة 
حياتيػػػػػة محػػػػػددة ذاتيػػػػػا يتحػػػػػدد األسػػػػػاس اليػػػػػاـ لمفرديػػػػػة التكوينيػػػػػة لمشػػػػػخص، وتعمػػػػػؿ الموروثػػػػػات 
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فػػػػػي إطػػػػػار تنظػػػػػيـ يعتمػػػػػد عمػػػػػى مػػػػػؤثرات موجػػػػػودة فػػػػػي البيئػػػػػة الداخميػػػػػة لمخاليػػػػػا ومسػػػػػتقمة عػػػػػف 
 المؤثرات الخارجية.

ويتفػػػػػػؽ الكثيػػػػػػر مػػػػػػف العممػػػػػػاء عمػػػػػػى وجػػػػػػود عوامػػػػػػؿ أو شػػػػػػروط مسػػػػػػتقمة عػػػػػػف أي تػػػػػػأثير لمبيئػػػػػػة 
الخارجيػػػػػة أو لظػػػػػروؼ حيػػػػػاة الكػػػػػائف الحػػػػػي، وىػػػػػذه العوامػػػػػؿ مسػػػػػؤولة عػػػػػف تشػػػػػكؿ أنػػػػػواع معينػػػػػة 

لخصػػػػائص ال يبػػػػدو فييػػػػا أثػػػػر واضػػػػح لعمميػػػػات الػػػػتعمـ، فمػػػػا ينتقػػػػؿ مػػػػف الوالػػػػديف مػػػػف السػػػػموؾ وا
إلػػػػػى األبنػػػػػاء لػػػػػيس الخصػػػػػائص أو السػػػػػمات الجسػػػػػمية والعقميػػػػػة المزاجيػػػػػة ذاتيػػػػػا، بػػػػػؿ مػػػػػا ينتقػػػػػؿ 

 ىو الموروث  الجيفم الذي يحدد الشكؿ الذي ستأخذه السمة في الذرية.

لخصػػػػػػػائص العقميػػػػػػة والشخصػػػػػػية لػػػػػػػد  وقػػػػػػد اىػػػػػػتـ العممػػػػػػػاء بدراسػػػػػػة أثػػػػػػر الوراثػػػػػػػة فػػػػػػي تحديػػػػػػد ا
اإلفػػػػػػػراد، وكانػػػػػػػت تعتمػػػػػػػد مثػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػات عمػػػػػػػى المقارنػػػػػػػة بػػػػػػػيف التػػػػػػػوائـ المتماثمػػػػػػػة وغيػػػػػػػر 

 باء وغير ذلؾ.المتماثمة واألشقاء واألبناء واآل

ويطمػػػػػػؽ عمػػػػػػى المجمػػػػػػوع الكمػػػػػػي لمخصػػػػػػائص المالحظػػػػػػة لمفػػػػػػرد الػػػػػػنمط الخػػػػػػارجي أو الظػػػػػػاىري 
داخمي ال يت يػػػػػر، الػػػػػتيجػػػػػة لمخبػػػػػرة، فػػػػػي حػػػػػيف اف الػػػػػنمط والػػػػػنمط الخػػػػػارجي يت يػػػػػر مػػػػػع الػػػػػزمف كن

ويمثػػػػػػؿ مظيػػػػػػر الكػػػػػػائف الحػػػػػػي وسػػػػػػموكو جػػػػػػانبيف مػػػػػػف جوانػػػػػػب نمطػػػػػػو الخػػػػػػارجي، ىػػػػػػذا الػػػػػػنمط 
 الخارجي ليس موروثا فيو يمكف اف ينمو كمما تواترت الحياة.

والػػػػػنمط الػػػػػداخمي يتفاعػػػػػؿ مػػػػػػع البيئػػػػػة ويكػػػػػوف النػػػػػاتج ىػػػػػػو عمميػػػػػة النمػػػػػو، أي الػػػػػنمط الخػػػػػػارجي 
بػػػػػػالنمط الػػػػػػداخمي وبتفاعمػػػػػػػو مػػػػػػع البيئػػػػػػة، فػػػػػػي التفاعػػػػػػػؿ بػػػػػػيف الوراثػػػػػػة والبيئػػػػػػة، تفػػػػػػػرض  محتػػػػػػوـ

الوراثػػػػػة  الػػػػػػنمط الػػػػػػداخميم حػػػػػػدود النمػػػػػػو الممكػػػػػػف، فالوراثػػػػػػة عامػػػػػػؿ ىػػػػػػاـ يػػػػػػؤثر فػػػػػػي النمػػػػػػو مػػػػػػف 
حيػػػػػػػث صػػػػػػػفاتو ومظػػػػػػػاىره ونوعػػػػػػػو ومػػػػػػػداه، زيادتػػػػػػػو ونقصػػػػػػػانو، نضػػػػػػػجو وقصػػػػػػػوره..... وىكػػػػػػػذا، 

نمط الخػػػػػارجي أو الظػػػػػاىريم داخػػػػػؿ تمػػػػػؾ الحػػػػػدود. مػػػػػف وتحػػػػػدد البيئػػػػػة مػػػػػد  النمػػػػػو الحقيقػػػػػي  الػػػػػ
 ثار الوراثة ألنو ليس ألي منيما وجود مستقؿ.آثار البيئة أو آالخطأ إذف تعميـ 

العالقػػػػػػػة إذف بػػػػػػػيف الوراثػػػػػػػة والبيئػػػػػػػة  المحػػػػػػػددات الوراثيػػػػػػػة والمحػػػػػػػددات البيئيػػػػػػػةم عالقػػػػػػػة تفاعػػػػػػػؿ 
ت الكامنػػػػػػة فػػػػػػي الفػػػػػػرد المييػػػػػػأة عالقػػػػػػة وظيفيػػػػػػة متبادلػػػػػػة بػػػػػػيف االسػػػػػػتعدادات الطبيعيػػػػػػة واإلمكانػػػػػػا

لالسػػػػتجابة لممػػػػؤثرات الخارجيػػػػػة والداخميػػػػة مػػػػػف ناحيػػػػة ومػػػػا يباشػػػػػره الوسػػػػط البيئػػػػػي مػػػػف مػػػػػؤثرات 
متعػػػػددة فػػػػي ىػػػػذه االسػػػػتعدادات الكامنػػػػة حتػػػػى تسػػػػتثيرىا مػػػػف مكامنيػػػػا... وبقػػػػدر مػػػػا ينفػػػػتح الفػػػػرد 

طبيعيػػػػػػػة تكػػػػػػػوف عمػػػػػػػى ىػػػػػػػذه المػػػػػػػؤثرات البيئيػػػػػػػة والثقافيػػػػػػػة ويسػػػػػػػتجيب ليػػػػػػػا وفقػػػػػػػا السػػػػػػػتعداداتو ال
مسػػػػػػػػتويات تكػػػػػػػػويف شخصػػػػػػػػية وخصائصػػػػػػػػيا ودرجػػػػػػػػة تكامميػػػػػػػػا... ونسػػػػػػػػتطيع اف نقػػػػػػػػنف العالقػػػػػػػػة 

 الوظيفية بيف الوراثة والبيئة بمعادلة 

 البيئةم X النشاط النفسي = دالة  الوراثة
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فشخصػػػػػػية الفػػػػػػرد ليسػػػػػػت نتػػػػػػاج نفسػػػػػػو فحسػػػػػػب وال نتػػػػػػاج البيئػػػػػػة فحسػػػػػػب ولكػػػػػػف نتػػػػػػاج تفاعميمػػػػػػا 
 .الوظيفي المستمر

 :(المحددات البيئية) البعد الخارجي ثانيا:

البيئػػػػة ىػػػػي كػػػػؿ العوامػػػػؿ الخارجيػػػػة التػػػػي تػػػػؤثر تػػػػأثيرا مباشػػػػرا أو غيػػػػر مباشػػػػر عمػػػػى الفػػػػرد منػػػػذ 
 إف تـ اإلخصاب إلى الممات وتشمؿ العوامؿ المادية واالجتماعية والثقافية والحضارية.

 وىناؾ عدة أنواع لممؤثرات البيئية عمى السموؾ وىي 

 رافية.البيئة الج  -2
 البيئة التاريخية. -1
 البيئة االجتماعية. -3
 البيئة النفسية. -4

 طرق البحث في عمم النفس وعمم النفس التربوي:

سػػػػنوجز الكػػػػالـ فػػػػي ىػػػػذا الموضػػػػوع وذلػػػػؾ ألنػػػػو سػػػػيتكرر فػػػػي العػػػػاـ القػػػػادـ فػػػػي مػػػػادة عمػػػػـ نفػػػػس 
 النمو في المرحمة الثانية إف شاء اهلل.

 فئتيف   طرؽ عامة وطرؽ خاصةم.إلى  طرؽ البحث في عمـ النفسيمكف تقسيـ 

 أواًل: الطرق العامة:

وتعنػػػػػػي الخطػػػػػػوات المنظمػػػػػػة التػػػػػػي يتخػػػػػػذىا الباحػػػػػػث لمعالجػػػػػػة مشػػػػػػكمة وتتبعيػػػػػػا حتػػػػػػى النتيجػػػػػػة 
 النيائية، ويمكف تصنيفيا وفؽ اآلتي 

الطريقػػػػة الذاتيػػػػة  تقػػػػـو عمػػػػى االسػػػػتبطاف فػػػػي تنػػػػاوؿ الظػػػػاىرة بػػػػالنظر والتأمػػػػؿ الػػػػذاتييف،  -2
راسػػػػػػػػة اإلنسػػػػػػػػاف لمشػػػػػػػػاعره بنفسػػػػػػػػو عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ تأمػػػػػػػػؿ ذاتػػػػػػػػو ويقصػػػػػػػػد باالسػػػػػػػػتبطاف د

 ومشاىدة ما يدور داخميا مف عمميات شعورية.
الطريقػػػػػػة التجريبيػػػػػػة  تمثػػػػػػؿ اإلجػػػػػػراءات التػػػػػػي يسػػػػػػعى الباحػػػػػػث إلػػػػػػى األخػػػػػػذ بيػػػػػػا تحقيقػػػػػػًا  -1

لمبػػػػػػدأ الموضػػػػػػوعية والتقميػػػػػػؿ مػػػػػػف األخطػػػػػػاء الذاتيػػػػػػة، وتعػػػػػػد ىػػػػػػذه الطريقػػػػػػة مػػػػػػف أكثػػػػػػر 
رفػػػػػة موثػػػػػوؽ بيػػػػػا، ويرجػػػػػع ذلػػػػػؾ إلػػػػػى عػػػػػدة أسػػػػػباب  الوسػػػػػائؿ كفايػػػػػة لموصػػػػػوؿ إلػػػػػى مع

نيػػػػا تمكػػػػف المالحػػػػظ مػػػػف  إنيػػػػا تسػػػػمح بتكػػػػرار المالحظػػػػة تحػػػػت شػػػػروط واحػػػػدة عمميػػػػا، وا 
أف ي يػػػػػر شػػػػػرط واحػػػػػد فقػػػػػط فػػػػػي الوقػػػػػت نفسػػػػػو ويبقػػػػػي عمػػػػػى جميػػػػػع الشػػػػػروط األخػػػػػر  

 ثابتة بدرجة كبيرة، وىذا يسمح بتحميؿ عالقات السبب والنتيجة.
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يػػػػة  تعنػػػػي مالحظػػػػة سػػػػموؾ الفػػػػرد كمػػػػا يحػػػػدث، وتتبػػػػع الظػػػػاىرة الطريقػػػػة التتبعيػػػػة التطور  -3
النفسػػػػػية فػػػػػي تطورىػػػػػا ونموىػػػػػا، وتػػػػػتـ بطػػػػػريقتيف  األولػػػػػى  الطريقػػػػػة الطوليػػػػػة. والثانيػػػػػة  

 الطريقة المستعرضة. وسيأتي تفصيميا في العاـ القادـ إف شاء اهلل.
اـ الطريقػػػػػػػة اإلكمينيكيػػػػػػػة  دراسػػػػػػػة الحالػػػػػػػةم  تجمػػػػػػػع ىػػػػػػػذه الطريقػػػػػػػة بػػػػػػػيف طػػػػػػػرؽ اسػػػػػػػتخد -4

االختبػػػػػػارات والمالحظػػػػػػة الطبيعيػػػػػػة بيػػػػػػدؼ الوصػػػػػػوؿ إلػػػػػػى نظػػػػػػاـ مػػػػػػف المعمومػػػػػػات عػػػػػػف 
الفػػػػػػرد، ويكػػػػػػوف النػػػػػػاتج النيػػػػػػائي وىػػػػػػو دراسػػػػػػة الحالػػػػػػة ذات درجػػػػػػات مختمفػػػػػػة مػػػػػػف الثقػػػػػػة 
اعتمػػػػادًا عمػػػػى المصػػػػادر المسػػػػتخدمة فػػػػي جمػػػػع المعمومػػػػات، فالطريقػػػػة ىػػػػذه عبػػػػارة عػػػػف 

 بحث تفصيمي عف شخص واحد.
 / أدوات جمع المعمومات:ثانيًا: الطرق الخاصة

 العينة. -2
 المالحظة. -1
 التجريب. -3
 االختبارات والمقاييس. -4

 بعض مواضيع عمم النفس التربوي

 المبحث األول: ا حساس:

ىو عممية التعرؼ عمى الخصائص الفيزيائية لممثيرات، وىي العممية األولية في معالجة 
لموف، الشكؿ، درجة الحرارة، المذاؽ، المعمومات لممثيرات الموجودة في البيئة المحيطة، وىي  ا

الصوت،....م ثـ تحويؿ الطاقة الفيزيائية المتعمقة بالمثيرات إلى طاقة عصبية داخؿ الجياز 
 العصبي.

يعرؼ اإلحساس عمى انو انطباع نفسي لممؤثرات الحسية أي االستجابة النفسية لمنبو يقع عمى و 
 غ.العضو الحساس وينتقؿ إلى الدما

 -اإلحساسات العضوية  -اإلحساسات الحركية  -شكاؿ لاحساس مف بينياوىناؾ عدة أ
 .اإلحساس بالتوازف

 سم.المم-التذوؽ -الشـ –السمع  - البصر حاسة أما الحواس الخمسة فيي 

إف نظاـ الذاكرة ومعالجة المعمومات ترتبط بثالث عمميات معرفية وىي؛ اإلحساس واالنتباه 
ما يستقبؿ أعضاء الحس مثيرًا منبيًا إلى حدوث شيء ما في واإلدراؾ، ويحدث اإلحساس عند
 البيئة الخارجية المحيطة باإلنساف.


