
 مقدمة عن علم النفس:

 واإلدراك، للسلوك وتطبٌقٌة أكادٌمٌةهو دراسة  (ψυχολογία :بالٌونانٌة) بسيخولوغياأو  السيكولوجياأو  علم النفس

لكن ٌمكن تطبٌقه على غٌر اإلنسان أحٌانا مثل  اإلنسانالمستنبطة لهما. ٌقوم علم النفس عادة بدراسة  والعلوم اآللٌة

 .األنظمة الذكٌةأو  الحٌوانات

على مجاالت مختلفة من النشاط اإلنسانً، بما فٌها مشاكل األفراد فً  المعارفتشٌر كلمة علم النفس أٌضا إلى تطبٌق هذه 

 .اآلمراض العقلٌة ومعالجة الحٌاة الٌومٌة

، وٌمكن تعرٌفه بأنه: "الدراسة العلمٌة والشخصٌة والتفكٌر والعقل للسلوكهو الدراسات العلمٌة  علم النفسباختصار 

لسلوك الكائنات الحٌة، وخصوصا اإلنسان، وذلك بهدف التوصل إلى فهم هذا السلوك وتفسٌره والتنبؤ به والتحكم فٌه". 

ا العلم الٌختصر على فرع واحد بل لدٌه عدة فروع وأقسام وكما أنه من العلوم المهمة حدٌثا ولم ٌتوسعوا فٌه قدٌما وهذ

باإلضافة إلى ذلك فإنه من العلوم الممتعة مع أن دراسته قد التكون بالسهلة وٌساعد هذا العلم فً معرفة أنماط الشخصٌات 

 .المختلفة

وهى تشٌر إلى الحٌاة  Psyche:وتتكون كلمة علم النفس علم النفس فً اللغة اإلنجلٌزٌة من مقطعٌن لهما أصل ٌونانً هى

هو  علم النفس.[1] فهو ٌفٌد معنى العلم أي البحث الذي له أصول منهجٌة علمٌة logosأو الروح، أما المقطع الثانً 

لسلوك الكائنات الحٌة،   الدراسة العلمٌة" :بأنه تعريفه لعلمٌة للسلوك والعقل والتفكٌر والشخصٌة، وٌمكنالدراسات ا

 ."وخصوصا اإلنسان، وذلك بهدف التوصل إلى فهم هذا السلوك وتفسٌره والتنبؤ به والتحكم فٌه
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 التطور التاريخي لعلم النفس: 

مراحل تطّور علم النّفس ُوِجد علم النّفس بوجود العلوم الفلسفٌّة؛ حٌث كان الفالسفة المدماء ٌسعون إلى فهم النّفس 

اإلنسانٌّة ومكنوناتها، فبدأت المحاوالت لتفسٌر األنشطة والتغٌرات الفسٌولوجٌّة التً تطرأ وتظهر على الفرد، باإلضافة 

ًّ كان إلى السعً لفهم االنفعاالت الّسلوك ٌّة والنّفسٌّة المختلفة، مثل: الحزن، والغضب، والفرح، وغٌرها؛ فاإلنسان البدائ

على ٌمٌن بوجود لوة خفٌّة غٌر مرئٌّة تُحرن اإلنسان وتدفعه، وتُوّجهه بدوره إلى الخٌر أو الشّر، إذاً بدأ علم النّفس 

حك لٌصبح علماً لائماً بذاته، وٌظهر من جمٌع الدراسات بوصفه فرعاً من فروع العلوم الفلسفٌّة إلى أن استمّل فً ولت ال

التارٌخٌّة لعلم النّفس أنّه مّر بالكثٌر من المراحل والِحمب ابتداًء من مرحلة ما لبل المٌالد، مروراً بالعصور اإلسالمٌّة 

،والنهضة األوروبٌّة، حتّى العصر  ًّ لج الفالسفة المدماء النّفس فلسفة ما لبل المٌالد عا :وكانت على النحو اآلتً الحال

فٌثاغورس: كان لفٌثاغورس الكثٌر من اآلراء واالعتمادات تجاه النّفس والروح؛ حٌث كان  والّروح على النحو اآلتً:

سمراط: رأى سمراط أّن الروح  .ٌؤمن بمبدأ تناسخ األرواح، أو انتمال الروح البشرٌّة من إنسان إلى آخر عند موته

الرزٌنة العاللة هً جزء من الروح اإللهٌّة، أما الجسم فهو ٌتكّون من عناصر العالم المادّي المحسوس،  اإلنسانٌّة والنّفس

وهً الماء، والنار، والتراب، والهواء، وبما أنّه عّد الّروح جزءاً من الروح اإللهٌّة، فمد آمن بأنّها تمع فً مولع الُمسٌطر 

أرسطو: فّرق أرسطو بٌن  .انها ممارسة لوتها بضبط الغرائز والتحكُّم بالشَّهواتدائماً على البدن أو الجزء المادّي، وبإمك

الجمادات واإلنسان، بأّن الروح اإلنسانٌّة أو النفس هً مجموعة من الوظائف الحٌوٌّة لجسم اإلنسان، ودون هذه الوظائف 

لحاالت النّفسٌّة هً تحصٌل للوظائف والعملٌات ٌكون الجسم عبارةً عن ُجثّة هامدة، فمد رأى أّن االنفعاالت الّسلوكٌّة وا

أفالطون: رأى أفالطون أّن أفكار نفس اإلنسان وروحه لها األثر الكبٌر الواضح فً تكوٌن استجاباته وسلوكه،  .الجسمٌّة

الفلسفة عصر  .إالّ أنّه كان ٌؤمن أّن هذه األفكار مستملة عن الجسم المادّي لإلنسان؛ فهً تتركه عند مفارلته الحٌاة

اإلسالمٌّة برزت الدراسات الفلسفٌّة اإلسالمٌّة عن طرٌك العلماء والمفّكرٌن المسلمٌن الذٌن كان لهم الفضل الكبٌر واألثر 

الواضح فً الدراسات الغربٌّة فً عصر النهضة األوروبٌّة، ولد ألّف العدٌد من المفكرٌن والفالسفة المسلمٌن الكثٌر من 

االت مختلفة من المعرفة بشكل عاّم، وعلم النّفس بشكل خاّص، ومن أبرز هؤالء العلماء ما الكتب والمؤلفات فً مج

ابن سٌنا: اهتّم ابن سٌنا بمراحل اإلدران العملً، ومراتبه، وآلٌّة انتمال الصور والخبرات الخارجٌّة إلى عمل  [٥ٌأتً:]

الضحن، والبكاء،  :لوكٌّة االنفعالٌّة لإلنسان، مثلالفرد وذهنه، كما تطّرق فً دراساته إلى موضوعات االستجابات السّ 

وغٌرها، كما أشار إلى العاللة الوطٌدة التً تربط بٌن األمراض الجسمٌّة والحالة النّفسٌّة، وهو ما ٌُطلَك علٌه حالٌاً بالطب 

ر الِسّمات واألنماط أبو نصر الفارابً: اهتّم أبو نصر الفارابً بعلم النّفس االجتماعً؛ حٌث ذك .النّفسً والجسمً

، الذي ٌُعّد هو جوهر  ًّ الشخصٌّة التً ٌجب على المائد أن ٌمتلكها، واألُسس النّفسٌّة لتماسن الجماعة والبناء االجتماع

 ًّ أبو حامد الغزالً: اهتّم الغزالً بالكثٌر من موضوعات علم النّفس كاالنفعاالت النّفسٌّة  .دراسات علم النّفس االجتماع

ة، مثل: الغضب، والخوف، وغٌرها من االنفعاالت، ومدى تأثٌرها على سلون الفرد، كما ذكر عاللة الحالة والّسلوكٌّ 

عصر  .العاطفٌّة أو الوجدانٌّة من ُحٍبّ وُكرٍه بالّسلون، باإلضافة إلى دراسة الدوافع بأنواعها المكتسبة، واألولٌّة، والثانوٌّة

نسانٌّة ومؤلفاتها إلى أوروبا وتبلور الحضارة والنهضة األوروبٌّة، ظهرت العدٌد النهضة األوروبٌّة مع انتمال العلوم اإل

من األبحاث والدراسات فً مختلف المعارف والعلوم المجتمعٌّة والطبٌعٌّة بشكل عام وعلم النّفس بشكل خاص، ومن أبرز 

فرنسً دٌكارت، الذي اعتمد فً بداٌات دراساته فً العلماء الذٌن أَْولوا علَم النّفس االهتمام الكبٌر، العالُم والفٌلسوف ال

تفسٌر الظواهر الّسلوكٌّة على مبدأ االنعكاس؛ وهو االستجابات العضوٌّة الالإرادٌّة التً تهدف إلى الوصول إلى حالة من 

لظواهر النّفسٌّة والعملٌات التكٌف مع المثٌرات البٌئٌّة الخارجٌّة، إال أنه تبٌّن له فٌما بعد بأّن هذا المبدأ ال ٌكفً لتفسٌر ا

العملٌّة المعمدة، مثل: التفكٌر، والتذكر، واإلرادة والعواطف، فأضاف إلى منهجه مبدأ النشاط الروحً، وكل ما ٌصدر عنه 

استمالل علم النّفس فً العصر الحدٌث تتابعت الدراسات النّفسٌّة واستمّرت حتّى  من أفعال واستجابات حسٌّة وحركٌّة.

حدٌث؛ حٌث ظهرت بوادر استمالل علم النّفس عن العلوم الفلسفٌّة بشكل عاّم، إال أّن مؤّرخً علم النّفس لد العصر ال

أجمعوا على أّن استمالله وخروجه إلى العالم بشكله النهائً كان فً النصف الثانً من المرن التاسع عشرعلى ٌد العالم 

بحاث السٌكولوجٌّة التجرٌبٌّة، واستمّرت أبحاثة ومساعٌه بعد ثمانٌة األلمانً فونت؛ حٌث أنشأ أول جهاز علمً لخدمة األ

ًّ للدراسات واألبحاث السٌكولوجٌّة؛ فكان مزّوداً بالتجهٌزات الضرورٌّة  عشر عاماً حتّى استطاع إنشاء أول مختبر تجرٌب

  .هامن أجهزة وأدوات الزمة لعملٌات البحث السٌكولوجٌّة؛ لدراسة الظواهر النّفسٌّة وغٌر

 



 علم النفس في التراث اإلسالمي

كان للنهضة الفكرٌة اإلسالمٌة أثر ملحوظ فً تطور العلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌة لألمم المجاورة التً نمل إلٌها هذا التراث 

والذي الزال صداه فً العلوم المعاصرة التً بدأ الغرب باجترارها وتطوٌرها وفك منطلماتهم الفكرٌة والثمافٌة 

اإلسالمً فً موطنه بٌن المراءات النمدٌة التحلٌلٌة ألشرالٌة الماضً  واإلجتماعٌة فً حٌن انحصر التراث العربً

وانضواء معظم دارسٌه تحت جاهزٌة المعطٌات العلمٌة والفكرٌة بالرغم مافً التراث من زواٌا علمٌة تفرد بها دون 

لوم المعاصرة وكان من تراث األمم األخرى السٌما ماٌملكه من تنوع وخصوبة منهجٌة ونمدٌة الزال نبضه سارٌاً فً الع

بٌن هذه العلوم التً كان للمفكرٌن العرب دور فً إبداعها وتدوٌنها بشكل ممٌز الٌخلو من الجدلٌة والمعاصرة المالئمة 

لروحٌة العصور المختلفة وهو )علم النفس( الذي أدرج ضمن الدراسات الفلسفٌة والحكمة والطب حٌث لم ٌكتسب استمالله 

ظهر كجزء مكمل لألبحاث الكالمٌة والطبٌة الموسعة التً لام بها الفالسفة العرب والذي ٌعود العلمً التخصصً بل 

الفضل لهم فً نمد وتحلٌل الفلسفة الٌونانٌة بشكلٌها األرسطوي واألفالطونً ، فكان للنفس أثر فً فكر أفالطون وأرسطو 

علم وجد كفرع من فروع الفلسفة وكان أرسطو أول من فهذا ال "ولم تهمل بعدهم كونها لم تنفصل عن المنظومة الفلسفٌة 

كذلن بوب العلماء المسلمون النفس ضمن مصنفاتهم الفلسفٌة  (1سعى لفهم طرق تفكٌر الناس واعتمادهم بصورة منظمة ")

طبٌة كأبو الشاملة بعد أن ملئت شروحاً وانتماداً على ماهً علٌه فً الٌونانٌة ثم أفرد بعضهم لها فصوالً فً المؤلفات ال

هـ( وعلٌه أصبح للنفس منحاً نظرٌاً فً المؤلفات الفلسفٌة ،  424هـ_  373هـ( وأبن سٌنا ) 313 _هـ 251)بكر الرازي 

فً حٌن أخذت طابعاً آخر فً المؤلفات الطبٌة التً التهمل اإلرتكازات النظرٌة التً دونها الفالسفة وأصبحت النفس 

بمعالجة النفوس كما تعالج األجسام لما لها من تأثٌر  "الطبٌب الفٌلسوف كان ٌؤمن  مبحث علم األخالق فأبو بكر الرازي

وهذا ماسار علٌه  (2فً صحة ومرض األجسام وٌرى أن ٌكون طبٌب الجسم فً الولت نفسه عالماً بطب النفوس ")

صفة إكلٌنٌكٌة )سرٌرٌه( فً  األطباء من بعد ، فعلم النفس درس كعلم جزئً من الطب كما هو فً الفلسفة إال أنه أكتسب

الطب ، وبٌنوا فٌه مفاسد النفوس وإصالحها وعالجها مبٌنٌن العوامل المؤثرة فً تدهور الصحة النفسٌة كالتربٌة ، البٌئة ، 

الخ ، وكان العامل األخٌر مزٌجاً من الجالٌنوسٌة واألبمراطٌة التً أبدع العرب فً …المجتمع ، الشخصٌة )الطباع( 

وكان للعرب تصنٌف علمً لألمراض التربوٌة واإلجتماعٌة ، بمعنى  ( Physiognomic)من علم الفراسة تأطٌرها ض

فالعلم  "آخر فرلوا بٌن األمراض الفردٌة واإلجتماعٌة منتبهٌن إلى لنوات اإلتصال بٌن صحة الفرد وصحة المجتمع 

خالق ٌؤسس علم السٌاسة وعلم األخالق هو الطبٌعً ٌؤسس علم النفس ، وعلم النفس ٌؤسس علم األخالق ، وعلم األ

 تدبٌر نفس الفرد وعلم السٌاسة فهً تدبٌر نفوس الجماعة "



 ومجاالته: أهداف علم النّفس

أهداف علم النّفس لدراسة سلون اإلنسان وتحلٌله ال بّد من تحمٌك مجموعٍة من األهداف المهّمة لبناء دراسٍة متكاملٍة عن 

فهم سلون الفرد وتصّرفاته: ٌجب فهم  النّفسٌّة وسماتها، ومن أهّم األهداف التً ٌسعى علم النّفس العام لتحمٌمها ما ٌلً:

الظواهر الفردٌّة فً الّسلون وتفسٌرها تفسٌراً صحٌحاً للتّوّصل إلى شرحٍ علمًٍّ ودلٌٍك لشخصٌّة الفرد، وفهمها وكشف 

 :مواضع لّوتها وضعفها، وبمعنى آخر مساعدة الفرد على فهم نفسه وفهم األشخاص من حوله، وذلن ٌتّم بعّدة طرٍق منها

تمٌٌم سلون الفرد المنحرف  .معرفة عوامل المّوة والّضعف لدى شخصٌّة الفرد .فهم الّدافع النّفسً الذي ٌحّرن الفرد

التنبؤ بسلون الفرد ومحاولة تولّعه، فمثالً عند فهم  .كشف أسباب الّشرود الذّهنً لدى الفرد .وضبطه ومحاولة تعدٌله

ون وتنظٌمه؛ حٌُث ٌتم تعدٌل وتوجٌه ضبط السل .ظاهرةٍ معٌّنٍة وفهم أسبابها ٌصبح لدى الفرد المدرة على تولّع نتائجها

شرح موضوع علم النفس  .السلون الفرد وتموٌمه وتصحٌح األخطاء والسٌئات التً من الممكن أن تصدر من الفرد

موضوع علم  .ضبط حدوث الظاهرة وتوجٌهها .البحث فً أسباب ظهور ظاهرة معٌنة وتفسٌرها .والظواهر التً ٌدرسها

بموضوعٍ واحٍد وهو دراسة نفسٌّة اإلنسان وخباٌاها الّداخلٌة، ومحاولة تفسٌر سلوكٌّاتها وردود  النّفس ٌختّص علم النّفس

أفعالها فً موالف مختلفٍة، وتكوٌن تصّوٍر كامٍل عن الحالة النّفسٌّة التً ٌتمتّع بها الفرد، واكتشاف خصائصها العاّمة 

م من العنوان بل ٌدرس اإلنسان ككل، وبالتالً ٌمكن تناول وصفاتها، فعلم النّفس ال ٌبحث فً دراسة النفس كما ٌُفه

النّشاط العملً: فالعمل هو أساس تكامل اإلنسان، وهو العامل الرئٌسً فً تفاعله  موضوع علم النّفس من عّدة نواحً منها:

م، وتشاركه مع مع محٌطه، وال ٌمتصر اهتمام علم النّفس على دراسة العمل وحده، بل ٌبحث فً تأثٌره ولٌادته للجس

العملٌات النفسٌة: العملٌات النفسٌة أو بمعناها اآلخر السلون وهو أساس الظواهر  .العوامل الفسٌولوجٌة واالجتماعٌة

االنفسٌة، وٌنشأ السلون عن وظائف العمل العلٌا المتمثلة بعملٌات اإلحساس واإلدران، واالنتباه، والتفكٌر، والتخٌّل، وردود 

الشخصٌة: والشخصٌة هً الخصائص السلوكٌة واالتجاهات والمعتمدات االنفعالٌة  .ٌة، والكالم، وغٌرهاألفعال االنفعال

فروع علم النّفس ٌدرس  .والعاطفٌة، والتفاعل االجتماعً، وما تندمج به هذه الخصائص كوحدة واحدة من بنٌة اإلنسان

المهنٌة، لذا؛ كان ال بّد من تمسٌم علم النّفس العام إلى عّدة علم النفس اإلنسان من جمٌع جوانبه النفسٌة والعلمٌة والطبٌة و

علم النّفس التّكوٌنً: ٌبحث فً خصائص الفرد النّفسٌّة فً مراحل تطّوره المختلفة، ابتداًء من سّن  فروعٍ من أهّمها:

ال التّربٌة والمهارات علم النفس التربوي: ٌبحث فً الخصائص والمواعد النفسٌّة فً مج .الطفولة حتى مرحلة الشٌخوخة

علم النّفس  .التعلٌمٌّة الصحٌحة، وٌضع مجموعة من األساسٌّات الواضحة والطرق المنهجٌة لتوعٌة الفرد وتدرٌبه

الهندسً: ٌدرس عاللة اإلنسان باألجهزة واآلالت المستخدمة فً العمل، وٌبحث فً شخصٌّة العامل المسؤول عن إدارة 

 .ل: ٌهتم بالخصائص النّفسٌّة للعّمال، وٌضع األسس المهّمة لزٌادة اإلنتاجٌّة والمردود المالًعلم نفس العم .وتوجٌه العمل

علم النّفس العسكري: ٌحلّل الّسمات النّفسٌّة للفرد فً حالة الحرب والمتال، وفً مرحلة الخطر التً تحتاج رد فعٍل سرٌعٍ 

الالعب أثناء اللّعب وسلوكه، وٌهتّم بالخبرات والمهارات علم النّفس الرٌاضً: ٌدرس نفسٌّة  .وسرعة بدٌهٍة عالٌة

 .علم النّفس االجتماعً: ٌدرس العاللات االجتماعٌّة بٌن البشر، وكٌفٌّة تكوٌنها لدى الفرد وتموٌتها .الرٌاضٌّة التً ٌكتسبها

علم النفس الحٌوانً:  .لمرٌضعلم النّفس الطبً: ٌهتّم بحالة المرٌض الصحٌّة والنّفسٌة، وطابع العاللة بٌن الطبٌب وا

علم النفس الفارلً: البحث  .دراسة سلون الحٌوانات، وإجراء التجارب العلمٌة علٌها، ومعرفة فسٌولوجٌة الدماغ ووظائفه

علم النفس  .فً الفروق واالختالفات الفردٌة، وتوضٌح أسبابها وعللها، وطرٌمة تكونها، وتأثٌرها على العاللات بٌن األفراد

علم النفس الحربً: استخدام لوانٌن وأساسٌات  .ئً: ٌبحث فً أسباب حدوث الجرٌمة وٌحمك فً دوافع الماتل ونفسٌتهالجنا

علم النفس؛ لتحسٌن أداء الجٌش، ومبادئ اختٌار الجنود، والمادة المناسبٌن حسب إمكانٌاتهم ولدراتهم، وتعزٌز روح المٌادة 

علم النفس األسري:  .: ٌبحث فً اختالالت الشخصٌة وطرق تشخٌصها وعالجهاعلم النفس اإلكلٌنٌكً .والمسؤولٌة لدٌهم

علم النفس اإلرشادي:  .معالجة المشاكل بٌن األزواج، ومنع العنف األسري، وبحث تأثٌره السلبً على نفسٌّة األطفال

رق البحث فً علم النّفس مناهج البحث فً علم النفس تتعدد ط .إرشاد األفراد ومساعدتهم على حل مشكالتهم ومواجهتها

وتختلف باختالف موضوعه ودوافعه، وبحسب طبٌعة الباحث وأسلوبه العلمً، وٌمكن تصنٌف طرق البحث إلى فئتٌن 

الطرق العاّمة: تتمثّل بخطوات حّل المشكلة، أو دراسة الظاهرة  لكّل منهما:عاّمةً وخاّصةً، وفً ما ٌلً شرٌح مفّصٌل 

الطرٌمة الذاتٌة: أو بمعنًى آخر طرٌمة االستبطان،  :للوصول إلى نتٌجة، وتتضّمن الطرق التالٌةالنفسٌة ومحاولة مرالبتها 

الطرٌمة  .وتموم هذه الطرٌمة على استنتاج ووصف الشخص لشعوره وتفكٌره من خالل تأّمل نفسه بنفسه ودراسته لذاته

تموم على مبدأ معرفة كٌفٌة حدوث الظاهرة التجرٌبٌة: وهً أكثر الطرق المضمونة والموثوق بها فً علم النفس، 

الطرٌمة التتبّعٌة: مالحظة  .وأسبابها، وتجربة إحداث تغٌٌر فً العوامل المؤثرة فٌها، ومرالبة نتائج التغٌٌر وتفسٌره

هً دراسة الطرٌمة اإلكلنٌكٌّة: أو بمسّماها الشائع دراسة الحالة، و .ومرالبة سلون الفرد فً الظروف الطبٌعٌة التً ٌعٌشها

تفصٌلٌّة لنفسٌّة الفرد؛ حٌث تموم على مبدأ جمع المعلومات من عّدة مصادر موثولة من الفرد نفسه، أو من سجاّلته 

الطرق الخاّصة: وهً األدوات المستخدمة فً جمع البٌانات والمعلومات،  .الطبٌة، أو ألاربه، أو مالحظات الباحث نفسه



تمثّل مجموعة األفراد الخاضعٌن للفحص أو المفحوصٌن بمعنًى آخر؛ وهم الذٌن ٌتم من العٌّنات:  :وٌمكن تلخٌصها كالتالً

طرٌمة المالحظة: وهً وسٌلة  .خاللهم الوصول إلى المعلومات الالزمة إلجراء دراسة حول ظاهرةٍ ما أو موضوعٍ معٌّنٍ 

بمالحظٍة علمٌٍّة لجمٌع التجارب لجمع المعلومات والحمائك وتسجٌل النتائج عن موضوع البحث؛ حٌث ٌموم الباحث 

التجرٌب: ٌتم من خالل هذه الطرٌمة إجراء تعدٌل وتحسٌن على موضوعٍ أو ظاهرةٍ ما  .واألجهزة والتمنٌات المختلفة

االختبارات والمماٌٌس: تموم على الكشف عن سلون الفرد حول مولٍف معٌٍن، ولٌاس  .ودراسة نتائج هذا التعدٌل وتأثٌره

  .ٌّة بٌن الجماعات، وٌُشترط فً بناء هذه االختبارات موضوعٌّتها وصدلها وثبات نتائجها على الفردالفروق الفرد

 



 :ومدارسه فروع علم النفس

 الفروع النظرٌة لعلم النفس  -1

 الفروع التطبٌقٌة لعلم النفس  -2

 :الفروع النظرٌة لعلم النفس وتقسم الى

 علم النفس التجرٌبً-1

 علم النفس الفسٌولوجً  -2

 علم النفس التطوري  -3

 الفروع التطبٌقٌة لعلم النفس

 علم النفس التربوي -1

 االكلٌنكًعلم النفس  -2

 علم النفس الصناعً -3

 مدارس علم النفس

هناك عدة مدارس حدٌثة لعلم النفس تختلف من حٌث نظرتها الى العوامل واالسباب التً تفسر الظواهر السلوكٌة االنسانٌة 

 :وهً

 :المدرسة البٌولوجٌة -1

ً والهرمونات على سلوك الفرد تحاول هذه المدرسة تفسٌر السلوك من خالل دراسة تاثٌر الدماغ والجهاز العصب

فاصحاب هذا االتجاه ٌرون ان العملٌات البٌولوجٌة التً تجري داخل الجسم والدماغ بشكل خاص على تفكٌر الفرد 

  .ومشاعره ومزاجه واماله وسلوكه بشكل عام فهم ٌرون انه ٌجب دراسة وظائف الدماغ والجهاز العصبً

 المدرسة السلوكٌة -2

ة السلوكٌة سكنر وهل وجثري وٌرى اتباع هذه المدرسة ان السلوك هو موضوع علم النفس وذلك ومن مؤسسً المدرس

الننا نستطٌع مالحظته ودراسته دراسة موضوعٌة من خالل المثٌرات البٌئٌة على السلوك وهوغالبا ما ٌكون مكتسب او 

وذلك النه ال ٌمكن مالحظتها كما اكدت هذه المدرسة متعلم مثل الكتابة والمشً . اما العملٌات النفسٌة والعقلٌة فال ٌدرسها 

 .على العالقة بٌن المثٌر واالستجابة 

 المدرسة المعرفٌة-3

ظهرت هذه الدرسة كرد فعل على الدرسة السلوكٌة التً اهملت دور المعرفة والعملٌات العقلٌة فً السلوك فهً ترى ان 

ٌفكر وٌفسر وٌجري العدٌد من العملٌات العقلٌة قبل ان ٌستجٌب للمثٌر  الفرد لٌس مستجٌب سلبً للمثٌرات البٌئٌة وانما هو

وتتفق مع السلوكٌة حول اهمٌة دراسة السلوك وٌشبه علماء النفس المعرفٌون العقل االنسانً بجهاز الحاسوب فالفرد 

 .ٌتعرض لمثٌرات من البٌئة

 مدرسة التحلٌل النفسً-4

روٌد حٌث اكدت على دور الخبرات والدوافع الالشعورٌة التً تحرك السلوك اسس هذه المدرسة عالم النفس النمساوي ف

االنسانً وهً متقاربة من حٌث قدرته على تذكرها وهذا دعاه الى تقسٌمها من حٌث مدى الوعً بها الى ثالث مستوٌات 

اك مستوى الالشعور فهناك مستوى ما قبل الشعور وٌشٌر الى الذكرٌات واالفكار التً ٌسهل على الفرد تذكرها وهن

 . وٌشٌر الى مجمل االفكار والرغبات والمخاوف المكبوتة

 

 : المدرسة االنسانٌة -4

تركز المدرسة االنسانٌةعلى جوانب القوة عند االنسان فهً تنظر الٌه على انه ٌتمتع باالرادة الحرة والقدرة على اتخاذ 

الً فهو لٌس اسٌرا للمثٌرات البٌئٌة او الدوافع الالشعورٌة وترى القرارات وانه قادر على التحكم فً حٌاته وسلوكه وبالت

ان الدافع االساسً عند االنسان هو النزعة الى النمو وتحقٌق الذات فاالنسان دائم البحث عن االعمال والنشاطات التً 

دٌة واالجتماعٌة اال ان تساعده على تحقٌق طاقاته الى اقصى مدى ممكن وقد ٌتعرض الفرد الى الكثٌر من المعوقات الما

 نزعته االنسانٌة تبقى هً تحقٌق الذات



 السلوك والعوامل المؤثرة فيه:

ان السلوك هو مجموع أفعال الكائن العضوي الداخلٌة والخارجٌة والتفاعل بٌن الكائن العضوي وبٌئته الفٌزٌقٌة 

واالجتماعٌة والسلوك كذلك مختلف أنواع األنشطة التً ٌقوم بها اإلنسان والحٌوان والسلوك جزء من الكل الذي ٌشمل 

 .(وتتضمن هذه العملٌات),النمو,الهضم,اإلخراج,الدورة الدموٌةالعملٌات الحٌوٌة 

 :النظرة الكلٌة فً السلوك

وٌعنً كل ما ٌقوم به الفرد أو الكائن العضوي من نشاط فً محٌطه محفزا بدوافعه الفطرٌة والمكتسبة ,فالدوافع الموروثة 

حفزات تعد كلها من العوامل التً تحمل الفرد على والمكتسبة واالنفعاالت والرغبات الرئٌسة والثانوٌة والحاجات والم

 .القٌام بنشاط معٌن لتحقٌق هدف ما

إذ كلما كان الكائن أكثر تطورا ورقٌا وأوسع نموا أتصف سلوكه بالتعقد والمرونة معا إذ ٌكون معقد ألنه ٌتبع ما ٌكون 

ٌر من اكتمال عملٌات الدماغ والعقل وفقا علٌه من رقً فً مضمار السلم النشوئً وٌكون مرنا ألنه ٌكون على جانب كب

 . للمواقف التً تعترضه فً الحٌاة وهذه مٌزة ٌتفرد بها األنسان

  : جوانب السلوك : مٌزعلم النفس الحدٌث بٌن نوعٌن من السلوك هما

 . ...الخ السلوك العقلً:وٌقصد ما ٌقوم به الفرد من فعالٌات ذات صلة وثٌقة بالحٌاة والكتابة والنطق والمشً -1

السلوك األنعكاسً )اآللً( :وٌقصد به أستجابة الفرد بشكل رتٌب وثابت مثل أبساط العٌن أو أنقباضها تبعا لقلة الضوء  -2

 . أو شدته

العوامل المؤثرة فً السلوك )الوراثة والبٌئة ( :أختلف علماء النفس فً مدى تأثٌر العوامل الوراثٌة والبٌئٌة على سلوك 

رجح سلوك الفرد إلى عوامل وراثٌة ٌكتسبها من آبائه تنتقل إلٌه بالوراثة عن طرٌق الجٌنات الموجودة فً  الفرد فبعضهم

مثل الذكاء ولون البشرة ولون العٌنٌن ولون الشعر وغٌرها وكذلك ٌكتسب عاداته DNAالحامض النووي الراٌبوسومً 

 . راثٌة والبٌئٌة بنفس الدرجةوتقالٌده من البٌئة التً ٌنشأ فٌها فهو ٌتأثر بالعوامل الو

فالبٌئة تعمل على تقوٌة أو إضعاف العوامل الوراثٌة التً ٌرثها الفرد من والدٌه فمثال لو كان هناك فرد ذكً جدا ٌنشأ فً 

من ذلك نستطٌع القول أن كال العاملٌن ٌشتركان فً تكوٌن ,بٌئة متخلفة فأكٌد سوف ٌضعف ذكاؤه بسبب تلك البٌئة 

  . ك الفرد بشكل متساوي تقرٌباوتشكٌل سلو

 



 الدافعية:

الدافعيّة عند علماء النفس الدافعيّة عند علماء النفس مصطلح يدل على سلوك األشخاص في المواقف المختلفة، فهو يدل 

على العالقة الديناميكيّة بين الكائن الحي ومحيطه، ويضم العوامل الفطريّة والمكتسبة، الخارجيّة والداخليّة، الشعوريّة 

يتعلق بالنشاط الذهني والحركي، فهي مجموعة من الحوافز موجودة في سلوك الكائن الحي، سواء والالشعوريّة، وكل ما 

كان حيواناً أو إنساناً، ويختلف السلوك اإلنساني بأنه قائم على اختبارات واعية، ودوافع موجودة في الالوعي، وعلماء 

يّة التي تدفع الشخص نحو سلوك معين لتحقيق هدف ما، النفس يستخدمون مصطلح الدافع للتعبير عن الحالة الداخليّة النفس

فهو قوة محركة للسلوك، فالطالب يدرس ويجتهد لتحقيق هدف النجاح، والوصول إلى مركز اجتماعي معين، وهذه الدوافع 

 ً إلى  نستنتجها من السلوك الصادر عن الشخص، فالسلوك المتوجه لإلختالط بالناس يكون دافعه اجتماعي، وإن كان متجها

أنواع الدوافع الدوافع الفطريّة: وهي الدوافع التي  .الطعام، يكون الدافع الجوع، وان اتجه إلى الشراب، يكون الدافع العطش

يولد اإلنسان وهي مالزمة له غريزياً، ويشترك فيها جميع الكائنات الحيّة، فال حاجة إلى تعلمها، كالجوع والعطش، 

كتسبة: هي الدوافع التي يكتسبها اإلنسان من بيئته، ومن خالل تفاعله مع المجتمعن فهي الدوافع الم .والجنس، واألمومة

دوافع التنبيه: وتشمل التنبيه الحسّي،  .دوافع متعلمة، كالدافع إلى الحب، والتقدير، واألمن، واالستقالليّة، والتحصيل

لتنبيه، وهذا عكس الدوافع الفطرية، كدافع الجوع، واالستكشاف، فهذه الدوافع تجعل اإلنسان يحافظ على مستوى ثابت من ا

 .التي تعمل على خفض التنبيه، فمهمة دوافع التنبيه المحافظة على نشاط اإلنسان، وذلك بمّده بدرجة معيّنة من اإلثارة

األمور، دافعيّة خارجيّة: يكون مصدرها خارجي، كالمعلم، وإدارة المدرسة، وأولياء  :وهناك نوعين للدافعيّة للتعلم

دافعيّة داخليّة: وهي دافعيّة تنبع من المتعلم  .واألصدقاء، فقد يندفع الطالب إلى التعلم إرضاًء لوالديه، أو إرضاًء لمعلمه

أهميّة الدافعيّة تساعد اإلنسان على اكتشاف نفسه، والتعرف  .نفسه، فيندفع إلى التعلم بناًء على رغبة داخليّة إرضاًء لذاته

يكتسب الفرد القدرة على تعليل تصرفات غيره، فمثالً: األم في بيتها ترى  .ف وفقاً للظروف والمواقفعليها، والتصر

مشاغبة أطفالها سلوكاً مرفوضاً، ولكنها إن عرفت أن هذا السلوك نتيجة فقد الطفل إلى العطف، وأنه بسلوكه يسعى إلى 

على تحسين السلوك اإلنساني عند معرفة دوافعه، وبالتالي تساعد  .لفت إنتباهها، فإن ذلك سيساعدها على تغيير سلوكهم

تلعب دوراً إيجابياً، ومهماً في ميدان التوجه والعالج  .فباإلمكان توجيه هذا السلوك إلى وجهات تقيد المجتمع والفرد

التربية والتعليم، تلعب دوراً مهماً في بعض الميادين، كميدان  .النفسي، ألهميتها في تفسير سلوك األفراد واستجاباتهم

 .والقانون

 

 



 :االنتباه اإلدراك الحسي

ٌعد االنتباه واالدران الحسً الخطوة االولى فً اتصال الفرد ببٌبته وتكٌفه لها، بل انها االساس الذي  : االنتباه واإلدران

تموم علٌه سابر العملٌات االخرى إذ بدون االنتباه واالدران الحسً ال ٌستطٌع الفرد ان ٌعً شٌبا فلكً تتعلم شًء او نفكر 

 . فال بد من ان ننتبه الٌه ومن ثم ندركه

 : أهمٌة االنتباه واإلدران

 . هما أساس تفاعل اإلنسان مع بٌبته وتكٌفه معها - 1

 . هما أساس جمٌع العملٌات األخرى - 2

 . السلون ٌتولؾ على اإلدران ،فنحن نستجٌب للبٌبة كما ندركها ال كما هً فً الوالع - 3

هما ارتباط وثٌك بشخصٌة الفرد وتوافمه االجتماعً ، فاالنتباه واإلدران لمشاعر اآلخرٌن هامان فً االنتباه واإلدران ل - 4

 . التفاعل االجتماعً السلٌم

 . اضطراب االنتباه واإلدران عرض مشترن فً جمٌع االضطرابات العملٌة - 5

 : عاللة االنتباه باإلدران

 . إلدران هو معرفة هذا الشًءاالنتباه هو تركٌز الشعور حول شًء معٌن ،وا ?

 . االنتباه ٌسبك اإلدران وٌمهد له ?

 . لد ال ٌعمب االنتباه لشًء إدران هذا الشًء ?

لد ٌنتبه مجموعة من الناس لشًء واحد ،لكن ٌختلفون فً إدراكه تبعا الختالؾ ثمافاتهم وخبراتهم السابمة ووجهات  ?

 . نظرهم وذكابهم ودوافعهم

 : االنتباه

عملٌة لٌست محددة بمستوى واحد ٌحصل فٌها االنتباه او ال ٌحصل بل هو عملٌة على مستوٌات تذبذب بٌن  :اه االنتب

 . نهاٌتٌن دنٌا ٌكون فٌها العمل فً الل حالة من التركٌز ، ولصوى ٌتركز العمل فً الشًء الذي ٌنتبه الٌه تركٌزا شدٌدا

 : إذا االنتباه عملٌة اختٌار وتركٌز

 . :هو ما ٌركز الفرد انتباهه علٌه بؤرة الشعور

 . هامش الشعور :هو ماٌكون حول الفرد وال ٌشعر به إال شعور ؼامضا

 : أنواع االنتباه

 : ٌمسم االنتباه من حٌث مثٌراته إلى ثالثة أنماط

 . االنتباه المسري :هو االنتباه للمثٌر الذي ٌفرض نفسه رؼما عن إرادة الفرد – 1

 . بً : هو انتباه الفرد لما ٌهتم به وٌمٌل إلٌه ،وهو ال ٌحتاج إلى بذل مجهود فً سبٌلهاالنتباه التلما – 2

 . االنتباه اإلرادي : هو الذي لد ٌمتضً من المتنبه بذل جهد لد ٌكون كبٌرا لمؽالبة ما ٌعترٌه من ملل وشرود ذهنً – 3

 . منه ٌتولؾ حجم الجهد المبذول على دافعٌة الفرد لالنتباه ،ووضوح الهدؾ

 : العوامل المؤثرة فً االنتباه

 : عوامل االنتباه الخارجٌة

 : موضع المنبه .1

إن المنبه الذي ٌكون أمام العٌنٌن فً مستوى البصر أكثر إثارة من ؼٌره وبالنسبة للصحؾ فإن المارئ ٌنتبه للجزء األعلى 

 . واألٌمن من الصفحة لبل ؼٌرهما

 : شدة المنبه .2

 . هو األكثر إثارة لالنتباه المنبه األكثر شدة

 : حركة المنبه 4

إن اختالؾ حركة الشًء عما حوله تجعله مثٌرا لالنتباه ، فالمنبهات المتحركة أكثر إثارة لالنتباه من المنبهات الثابتة . 

  . وفً الممابل وجود شًء ثابت بٌن أشٌاء متحركة ٌجعله مثٌرا لالنتباه

 : التكرار 6

ت عدٌدة ٌؤدي إلى جذب االنتباه من جهة ،وٌؤدي من جهة أخرى إلى الملل ، ولذلن فإن تكرار إن تكرار المنبه مرا

 . الفكرة الواحدة بصور مختلفة ٌؤدي إلى إثارة االنتباه وتجنب الملل

 (اختالؾ الشا عن المألوؾ : )التباٌن .3

مثال أكثر تباٌنا لذلن تثٌر االنتباه ، واللون األبٌض  إن المثٌر المختلؾ عما حوله ٌؤدي إلى إثارة االنتباه ، فاألشٌاء الملونة

 . ٌكون أكثر إثارة لالنتباه إذا وضعت خلفه خلفٌة سوداء



 

 : العوامل الداخلٌة المؤثرة فً االنتباه

 : عوامل مؤلتة

اعداده تجذب الحاجات العضوٌة االساسٌة : مثل الجوع والعطش فالفرد الجابع فكل ما ٌتعلك بالطعام ورابحته ومحل  – 1

 .انتباه ، ولكن اذا أشبعت حاجة الجوع فربما ال ٌنتبه الى تلن المتؽٌرات

التهٌؤ الذهنً : ٌنتبه الفرد الى االشٌاء التً تتهٌأ ذهنٌاً فاالم النابمة لجوار طفلها لد ال ٌمضها الصوت العالً ولكنها  – 2

 .تكون شدٌدة الحس لبكاء طفلها 

 : عوامل دابمة

المهمة : دافع حب االستطالع ٌجعل الفرد فً حالة تأهب مستمرة لالنتباه الى االشٌاء ، أو ؼٌر المألوؾ او  الدوافع - 1

 . دوافع تجذب االلم او المخاطر فأن لدى الفرد لدرة ذهنٌة لمواجهة هذه الموالؾ

اه الى ما ٌتعلك بها ، فالطالب ٌنتبه المٌول واالتجاهات واالهتمامات : ان هذه الدوافع المكتسبة تحمل الفرد على االنتب – 2

 . الى منبهات تتعلك بهوٌاته المفضلة فاذا كانت هواٌته فً المطالعة فانه ٌنتبه الى الكتب واماكنها اكثر من ؼٌرها

 : حصر االنتباه

 . ة واحدةلد ٌستطٌع الفرد أن ٌحصر انتباهه فً دابرة معٌنة تثٌر اهتمامه لكن هذا االنتباه ال ٌكون جامدا فً نمط

 . ٌمول علماء النفس : االهتمام انتباه كامن ،واالنتباه اهتمام نشط

 : مشتتات االنتباه

 . العوامل الجسمٌة : كالتعب والمرض - 1

العوامل النفسٌة : فهنان شرود ذهنً ٌختص بموالؾ معٌنة نتٌجة عدم اهتمام الفرد بموضوعاتها ،وهنان شرود ذهنً  – 2

 . ر وسواسٌة تفرض نفسها على الفردمتواصل ٌنتج عن أفكا

والعالج للشرود الذهنً المتواصل ٌجب أن ٌكون بمساعدة المختص النفسً ،ألن بذل الجهد فً االنتباه سٌشؽل الفرد عن 

 . موضوع االنتباه نفسه

 .العوامل االجتماعٌة : وٌختلؾ تأثٌرها على الفرد باختالؾ لدرة الفرد على التحمل والصمود – 3

 . لعوامل الفٌزٌمٌة : كسوء اإلضاءة والتهوٌة ،وارتفاع درجة الحرارة ،والضوضاءا – 4

 : وٌختلؾ تأثٌر الضوضاء فً االنتباه تبعا لعدة عوامل

 . طبٌعة الضوضاء : فالضوضاء التً تكون على وتٌرة واحدة ألل تشتٌتا من الضوضاء التً تأخذ صور متنوعة – 1

 . ملٌة أكثر تأثرا بالضوضاء من األعمال الٌدوٌة البسٌطةطبٌعة العمل : فاألعمال الع – 2

 . وجهة نظر الفرد إلى الضوضاء : هل ٌتمبلها كظروؾ طبٌعٌة ،أم ٌعتبرها نوعا من اإلزعاج والفوضى – 3

 اإلدران الحسً 

جاته االساسٌة عملٌة عملٌة معرفٌة تربط االنسان ببٌبته واالدران هو الوسٌلة التً تساعد على اشباع حا :االدران 

 . والثانوٌة وعن طرٌك االدران وبواسطته ٌتجنب االخطار التً لد تؤدي بحٌاته أو تملل من فرض نموه واستمراره

 . اإلدران ال ٌتم دون إحساس ، واإلحساس ال ٌعنً اإلدران

 : اإلدران الحسً

 . ٌاءهو تأوٌل اإلحساسات تأوٌال ٌساعدنا على معرفة ما فً عالمنا الخارجً من أش

 كٌؾ ندرن ؟

 : على الرؼم من أن العالم ملًء بالمثٌرات والمواد إال أن ما ندركه هو

 . أشٌاء متمٌزة بعضها عن بعض .1

 . أشٌاء ذات معنى .2

 : وكٌفٌة حصول اإلدران لمثٌرات متداخلة على هذا النحو المنظم تتلخص فً مرحلتٌن

 التنظٌم الحسً  .1

 . التأوٌل .2

  Sensation : اإلحساس

حٌن تمرع المنبهات الحسٌة حواسنا ٌنتمل اثر هذه التنبٌهات عن طرٌك اعصاب خاصة هً االعصاب الموردة الى مراكز 

عصبٌة خاصة فً المخ , وهنان تترجم هذه االثار الى حاالت شعورٌة نوعٌة بسٌطة هً ما تعرؾ باإلحساسات . 

ٌنشأ من انفعال حاسة او عضو حاس وتاثر مراكز الحس فً الدماغ واالحساس وفما لهذا التمدٌم هو االثر النفسً الذي 

 . مثل االحساس باأللوان او االصوات او الروابح والمذالات والحرارة والبرودة والضؽوط



 . اإلحساس :هو األثر النفسً الذي ٌنشأ مباشرة عن تنبٌه عضو حسً وتأثر مراكز الحس فً الدماغ

 : وتنمسم االحساسات بوجه عام الى

 .احساسات خارجٌة المصدر : هً االحساسات البصرٌة والسمعٌة والجلدٌة والشمٌة والذولٌة .1

تنشأ من المعدة واالمعاء والربة والملب والكلٌتٌن كاإلحساس بالجوع والعطش والؽثٌان  :احساسات حشوٌه المصدر .2

 . وااللم

عضالت واالوتار والمفاصل , وهً تزودنا بمعلومات احساسات عضلٌة او حركٌة تنشأ من تأثر اعضاء خاصة فً ال .3

عن ثمل االشٌاء او ضؽطها وعن وضع اجسامنا وتوازنها وعن مدى ما نبذله من جهد وما نلماه من مماومة ونحن نحرن 

 . االشٌاء او نرفعها او ندفعها

ٌمرر على اساسه االنسان التصرؾ  وال ٌتولؾ االحساس عند هذا الحد بل ٌتعداه الى منح احساساته المختلفة معنى محددا

 . الالحك المالبم , وهذه العملٌة تدعى االدران الحسً

  Perceptionاالدران الحسً 

هو عملٌة تاوٌل االحساسات تاوٌال ٌزودنا بمعلومات عما فً عالمنا الخارجً من اشٌاء اوفً حالتنا البدنٌة من تؽٌرات 

تنا لما حولنا او فً داخلنا من موضوعات وتؽٌرات عن طرٌك الحواس , كان ومعطٌات , انه العملٌة التً تتم بها معرف

ادر كان هذا الشخص الماثل امامً هو صدٌك لً , وان هذا الحٌوان الذي اراه هو حصان , وان الصوت الذي اسمعه هو 

لى وجه س من االشخاص صوت سٌارة ممبلة , وان هذه الرابحة التً اشمها هً رابحة طعام , وان التعبٌر الذي المحه ع

 هو تعبٌر ؼضب , وان هذه التفاحة اكبر من تلن , وان جلدي لوحته الشمس , ا وان عضلة معٌنة فً سالً فً حالة تشنج

.  

 ماذا ندرن ؟

ٌتلخص ما ندركه فً مجموعتٌن من االشٌاء , االولى اشٌاء متماٌزة منفصل بعضها عن بعض والثانٌة اشٌاء تنطوي على 

ى . ان رؤٌة لوحة فنٌة على سبٌل المثال تبٌن انها لٌست مجرد مجموعات من اشعة وموجات ضوبٌة ذات داللة ومعن

ذبذبات مختلفة , بل هً وحدات مستملة منفصلة عما حولها من اشٌاء ولها معنى خاص بها , كذلن الحال مع سماع صوت 

صوت متماٌز ٌبرز فً مجال ادراكً ٌختلؾ عن االستؽاثة , فهو لٌس مجرد موجات صوتٌة تمرع طبلة االذن , بل هو 

  . االصوات االخرى وٌنطوي على معنى خاص به

 كٌؾ ندرن ؟

واالن نتساءل كٌؾ ٌتم هذا التحول المذهل من اشعة وموجات ودلابك شاردة تسبح فً المجال او العالم الخارجً الى 

 ادران وحدات منفصلة محددة ذات داللة ومعنى ؟

جشتالت ان العالم من حولنا ٌتالؾ من اشٌاء ومواد وولابع منظمة وفك لوانٌن خاصة و او بفعل عوامل لمد بٌنت مدرسة ال

خارجٌة موضوعٌة تشتك من طبٌعة هذه االشٌاء نفسها ال نتٌجة نشاط عملً , وتعرؾ هذه ب)لوانٌن التنظٌم الحسً(, 

ة تبرز فً مجال ادراكنا , ثم تاتً الخبرة الٌومٌة وبفضل هذه العوامل تنتظم المنبهات الحسٌة فً وحدات او صٌػ مستمل

والتعلم فتفرغ على هذه الصٌػ معان ودالالت , وعلى هذا االساس تتلخص عملٌة االدران فً خطوتٌن او مرحلتٌن هما 

 . عملٌة التاوٌل 02التنظٌم الحسً  10

 : اوال : لوانٌن التنظٌم الحسً

التنبٌهات الحسٌة فً وحدات او صٌػ مستملة بارزة , بفضل عوامل موضوعٌة , ومن هً الموانٌن التً تنتظم بممتضاها 

 : اهمها

عامل التمارب : تبدوا التنبٌهات الحسٌة المتماربة فً المكان او الزمان فً ادراكنا كوحدة او صٌؽة مستملة بارزة , ففً  .1

ا ٌتالؾ من زوجٌن من العالمات , فهً اذن ست كوحدات منفصلة بل كصٌػ كل منه + الشكل التالً ال ندرن العالمات

 . صٌػ ولٌس اثنى عشر عالمة

عامل التشابه : تدرن التنبٌهات الحسٌة المتشابهة كأالشٌاء او النماط المتشابهة فً اللون او الشكل او الحجم او السرعة  .2

كاعمدة وفما لخاصٌة التشابه  o كال + اواو الشدة او اتجاه الحركة , تدرن كصٌػ مستملة , ففً الشكل التالً ندرن االش

 . ولٌس كعالمات تشكل صٌؽا افمٌة

عامل االتصال : ٌمٌل الفرد للوصل بٌن النماط المكونة لشكل او صورة او صورة ما لتبدو بصٌؽة متصلة , فالشكل  .3

الدب الكبٌر والدب التالً ٌدرن على انه مربع ولٌس مجموعة من نماط + ولل هذا عن بعض االشكال النجمٌة مثل 

 .. الصؽٌر

عامل االؼالق : ٌمٌل االنسان الكمال االشكال النالصة ان صادفناها فً صٌؽة , ما فالمخ ٌكمل المعلومات التً فشلت  .4

حواسنا فً توفٌرها خاصة ان كان الشًء المعروض مالوفا لدٌنا . فالشكل التالً ٌدرن كدابرة مع انه فً الحمٌمة دابرة 

  . ةؼٌر مكتمل



عامل التماثل : عناصر الرؤٌة التً تتكون من اشكال منتظمة وبسٌطة ومتوازنة ترى وكانها تنتمً لبعضها , فالشكل  .5

  ..المجاور ٌدرن كمربعٌن ولٌس شًء اخر

 ثانٌا : عملٌة التأوٌل 

كها , وهو ٌسمعنا نتحدث ٌنظر الطفل الصؽٌر الى جهاز الرادٌو او الكتاب او الحاسوب فٌرى اشٌاء مجسمة لكنه ال ٌدر

لكنه ال ٌدرن ما نمول , لذا علٌه ان ٌبدأ فً تعلم اسماء االشٌاء وخواصها وفوابدها واستعماالتها , وعلٌه ان ٌتعلم معانً 

االلفاظ التً ٌسمعها ومعانً الكلمات التً ٌراها مكتوبة , وعلٌه ان ٌتعرؾ الرانه وزوار المنزل والاربه , وعلٌه ان ٌتعلم 

االبتسامة عالمة الرضا وان العبوس عالمة السخط . والطفل وهو ٌنفك ولتا طوٌال فً مالحظة الناس فً الموالؾ ان 

وهذا اساس ما ٌسمى باالدران االجتماعً بمعنى ادران العالمات ..المختلفة وما ٌتضمنه هذا السلون من دالالت ومعانً 

  . رٌك مالمح مختصرةالتً تفصح عن مشاعر الؽٌر اوعواطفهم وممصدهم عن ط

وال شن ان بعض المعانً تكون فطرٌة ؼرٌزٌة عند الحٌونات الدنٌا ولكن االنسان علٌه ان ٌتعلم الؽالبٌة العظمى من هذه 

 . المعانً

واالنسان الراشد ٌؤول على الفور ما ٌبرز فً مجاله االدراكً من صٌػ , فان كانت صٌؽا مالوفة تطلع حوالٌه واؤل ما 

 كانت الصٌػ ؼرٌبة او جدٌدة عجز عن إٌجاد معنى لها واحتاج الى شًء من الجهد والتحلٌل حتى ٌتضح معناها رآه , وان

واالنسان حٌن ٌكون بصدد شًء مهم ؼامض او ؼرٌب ٌتفسح المجال امامه لٌؤوله تاوٌالت شتى , وهً تاوٌالت  .

ة والالشعورٌة , فالصوت الذي ٌسمع لد ٌحسب صوت تتولؾ على حالته النفسٌة والمزاجٌة الدابمة والمؤلتة , الشعورٌ

صدٌك ٌنادي , ولد ٌحسبه شخص ثان صوت طفل ٌصٌح او مؤذن ٌنادي للصالة ولد ٌدركه ثالث انه صوت سٌارة 

مسرعة تتولؾ عن السٌر .....وهكذا , ولد افاد علماء النفس من هذه الخاصٌة اإلدراكٌة فصاؼوا على اساسها اختبارات 

دى الفرد من مٌول او رؼبات او مخاوؾ او تولعات شعورٌة وال شعورٌة واطلموا علٌها االختبارات تكشؾ عما ل

 . االسماطٌة

والخالصة ان االدران لٌس عملٌة بسٌطة بل معمدة اذ تتدخل الذاكرة والمخٌلة وادران العاللات فً تاوٌل ما ندرن , 

بل ان العمل ٌضٌؾ وٌحذؾ  , د استمبال انطباعات حسٌةوٌتضح اٌضا ان االدران لٌس عملٌة سلبٌة تتلخص فً مجر

 .وٌنظم وٌؤول ما ٌتاثر به من انطباعات حسٌة

 : العوامل المؤثرة فً االحساس واالدران

 (اوال: العوامل الخارجٌة )الموضوعٌة

 .حٌث تسترعً المنبهات الجدٌدة أو المتحركة االنتباه أكثر من المثٌرات الثابتة أو الرتٌبة

عة المثٌر: مثال ذلن النمطة السوداء على صفحة بٌضاء تجذب االنتباه، فً حٌن ال ٌعود لها لٌمة إذا كانت على طبٌ .1

 .صفحة سوداء

  .تؽٌر المثٌر: المثٌر المتؽٌر ٌجذب االنتباه أكثر من المتكرر. مثال ذلن تؽٌٌر صوت المدرس فً أثناء الشرح .2

ن ٌجذب االنتباه أكثر من المرتفع أو المنخفض عن العٌن " الصفحة األولى أكثر موضع المثٌر: وجود المثٌر أمام العٌ .3

 ." جذباً لالنتباه

 .حركة المثٌر: المثٌر المتحرن أكثر لفتاً لالنتباه من الثابت .4

ان الماتمة شدة المثٌر: من المعروؾ أن األلوان الزاهٌة أو الروابح النفاذة تجلب االنتباه عند اإلنسان أكثر من األلو .5

 .والروابح ؼٌر النفاذة

 :ثانٌا : العوامل الداخلٌة الذاتٌة

المٌول واالتجاهات: تلعب الدوافع والمٌول والحاجات دوراً فً توجٌه انتباه الفرد نحو مثٌرات معٌنة. مثال : اهتمام  .1

 .طالب الثانوٌة العامة بالبرامج التعلٌمٌة

والتجارب السابمة التً مر بها الفرد وهً تؤثر سلبٌا او اٌجابٌا فً ادران الفرد  الخبرة : ٌعتمد االدران على الخبرة .2

 .للموالؾ والظواهر ، أي تولع الشخص حدوث شًء ما. مثال: تولع وصول صدٌك ٌؤدي إلى االنتباه لدق الباب

أثناء عرض فٌلم أجنبً أو  التولع : أي تعود الفرد على استجابة معٌنة لبعض المثٌرات، مثال: سماع جملة عربٌة فً .3

 .هندي

 .الراحة: الشخص المرتاح أكثر انتباها من المرهك .4

 


