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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.
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 لى:إحساسات بوجو عام وتنقسم ا 

حساسات خارجية المصدر  ىي االحساسات البصرية والسمعية والجمدية والشمية إ -2
 .والذوقية

مب والكميتيف كاإلحساس حساسات حشويو المصدر  تنشأ مف المعدة واالمعاء والرئة والقإ -1
 .بالجوع والعطش وال ثياف وااللـ

حساسات عضمية أو حركية تنشأ مف تأثر اعضاء خاصة في العضالت واالوتار إ -3
والمفاصؿ، وىي تزودنا بمعمومات عف ثقؿ االشياء أو ض طيا وعف وضع اجسامنا 

شياء أو وتوازنيا وعف مد  ما نبذلو مف جيد وما نمقاه مف مقاومة ونحف نحرؾ اال
 نرفعيا أو ندفعيا.

وال يتوقؼ االحساس عند ىذا الحد بؿ يتعداه إلى منح احساساتو المختمفة معنى محددا يقرر  
 عمى اساسو االنساف التصرؼ الالحؽ المالئـ، وىذه العممية تدعى اإلدراؾ الحسي.

 المبحث الثاني:
 Attentionاالنتباه: 

في كونيا أحد المتطمبات الرئيسة لمعديد مف العمميات  يعد االنتباه عممية حيوية تكمف أىميتيا
العقمية كاإلدراؾ والتذكر والتعمـ، فبدوف ىذِه العممية ال يكوف إدراؾ الفرد واضحًا وجميًا، وقد يواجو 

 ر.عممية التذك في صعوبة

 :عنى االنتباهم

 وتركيز الوعي عميو. يعرؼ االنتباه بأنو اختيار مثير واحد مف بيف عدة مثيرات وتييئة الذىف لو

 تركيز النشاط، أو حصر الذىف، أو توجيو الشعور أو شحذ الحواس، نحو شيء ما.يعرؼ بأنو و 

واالنتباه ىو مرحمة تحضيرية لعممية اإلدراؾ، وكؿ إدراؾ ال بد لو مف انتباه، فمف ال ينتبو لشيء 
 .بطبيعة الحاؿ سوؼ ال يدركو

 الداخمية والخارجية(: عوامل المؤثرة في االنتباه )العواملال

 :أواًل: العوامل الداخمية الذاتية

 الدوافع  تمعب الدوافع والميوؿ والحاجات دورًا في توجيو انتباه الفرد نحو مثيرات معينة. -2
التأىب  أي توقع الشخص حدوث شيء ما. مثاؿ  توقع وصوؿ صديؽ يؤدي إلى  -1

 .االنتباه لدؽ الباب



 الطائي/ كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل /  إعداد: م. حسام مال اهللملزمة علم النفس التربوي

15 
 

 ؽ.اىا مف المرىالراحة  الشخص المرتاح أكثر انتب -3
الوجية الذىنية  مثؿ  األـ تستيقظ عمى صوت بكاء طفميا ولكنيا ال تستيقظ عمى صوت  -4

 الرعد.
 :ثانيًا: العوامل الخارجية الموضوعية

 .حيث تسترعي المنبيات الجديدة أو المتحركة االنتباه أكثر مف المثيرات الثابتة أو الرتيبة

نتباه أكثر مف المتكرر. مثاؿ ذلؾ ت يير صوت ت ير المثير  المثير المت ير يجذب اال -2
 ح.المدرس في أثناء الشر 

موضع المثير  وجود المثير أماـ العيف يجذب االنتباه أكثر مف المرتفع أو المنخفض  -1
 ." عف العيف " الصفحة األولى أكثر جذبًا لالنتباه

 .حركة المثير  المثير المتحرؾ أكثر لفتًا لالنتباه مف الثابت -3
مثير  مف المعروؼ أف األلواف الزاىية أو الروائح النفاذة تجمب االنتباه عند شدة ال -4

 ة.اإلنساف أكثر مف األلواف القاتمة والروائح غير النفاذ
 التبايف  مثؿ رجؿ بشرتو بيضاء وسط مجموعة مف الرجاؿ السود. -5

 أنواع االنتباه:

 يمكف تقسيـ االنتباه عمى األقساـ اآلتية 

ػ ويعني أف الفرد يوجو انتباىو إلى المثير رغـ إرادتو، فالفرد عادة ينتبو االنتباه القسري  -2
رغـ إرادتو إلى األصوات القوية كصوت االنفجار أو التي تحدث فجأة كتسميط ضوء 

 .عمى عينيو أو عندما يحصؿ ألـ مفاجئ في جسمو ساطع
لتي تقع ضمف اىتمامو إلى األشياء ا بسيولة االنتباه التمقائي ػ اإلنساف في العادة ينتبو -1

 .ال يحتاج إلى بذؿ مجيود في سبيموو  ،وميولو
لم البة ما يعتريو مف ممؿ  كبيراً  اً بو بذؿ جيدنتاالنتباه اإلرادي  ىو الذي يقتضي مف الم -3

 ي، مثؿ االنتباه لمحاضرة مممة.وشرود ذىن
 مشتتات االنتباه:

مطموبػػػػػػة، ويشػػػػػػتكي عديػػػػػػد مػػػػػػف تشػػػػػتيت االنتبػػػػػػاه معنػػػػػػاه شػػػػػػرود الػػػػػػذىف عػػػػػػف متابعػػػػػة المثيػػػػػػرات ال
مػػػػف تشػػػػتت االنتبػػػػاه وشػػػػرود الػػػػذىف. وقػػػػد يرجػػػػع إلػػػػى عوامػػػػؿ جسػػػػمية ة النػػػػاس وبػػػػاألخص الطمبػػػػ

مثػػػػػؿ التعػػػػػب الجسػػػػػمي أو عػػػػػدـ النػػػػػـو لسػػػػػاعات طويمػػػػػة أو ضػػػػػعؼ الت ذيػػػػػة أو اضػػػػػطراب فػػػػػي 
الجيػػػػػاز اليضػػػػػمي أو الػػػػػدوري أو التنفسػػػػػي. كمػػػػػا قػػػػػد يرجػػػػػع تشػػػػػتت االنتبػػػػػاه إلػػػػػى عوامػػػػػؿ نفسػػػػػية 

الميػػػػؿ إلػػػػى مػػػػادة معينػػػػة أو صػػػػعوبة ىػػػػذه المػػػػادة بمػػػػا يتجػػػػاوز ذكػػػػاء الطالػػػػب وقدرتػػػػو مثػػػػؿ عػػػػدـ 


