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 ماهية علم النفس التربوي 

 قبل أن نتعرف على مفهوم علم النفس التربوي علينا معرفة معنى المصطلحات التي يضمها العنوان: 

فهم الظواهر وطبيعة األشياء من أجل القدرة في  هو الفكر العقلي المنظم؛ الهادف إلى  العلم: -

 السيطرة عليها. 

هو المكان أو الحيز االفتراضي الذي يحتوي على مجموعة من المكنونات الداخلية   النفس: -
 الشعورية والالشعورية والتي يصدر عنها السلوك. 

ليتفاعل مع المجتمع  هي ضرورة فردية واجتماعية، تهدف إلى تطوير شخصية الفرد   التربية: -
 بإيجابية، وأيضاً االهتمام بالمجتمع، وتلبية احتياجاته. 

أحد مجاالت علم النفس، الذي يهتم بدراسة السلوك   مفهوم علم النفس التربوي هو: وبذلك يكون
اإلنساني في األماكن والمواقف التربوية، وهو العلم الذي يزودنا بالمعلومات والمبادئ األساسية التي  

 عد في معرفة وفهم التعلم والتعليم وتطويرهما تسا

  

تطور علم النفس في الخمسين سنة األخيرة تطورا كبيراً شمل مجاالت اهتماماته، وطرائق  
البحث فيه، وميادينه. وتراكمت المعرفة عن سلوك اإلنسان بشكل لم يسبق له نظير في أي حقبة  

العصر عصر المعرفة السيكولوجية.   أخرى من التاريخ، حتى أصبح بعضهم يطلقون على هذا 
نفس إلى  ومع تراكم المعرفة تعددت الميادين التي يهتم بها علم النفس المعاصر. فدخل علم ال 

المدرسة والمصنع، والشركة، وقاعات المحاكم من أبوابها الواسعة، وأصبحت المعرفة بسلوك  
من المعرفة العامة عن البشر من  اإلنسان، وهو يتعلم وينتج ويتفاعل مع اآلخرين جزءا أساسياً 

 أجل التعامل معهم، وتخطيط برامجهم. 

ولعل ما يميز عالم النفس المعاصر عن أسالفه من علماء النفس اهتمامه بالقضايا العملية  
التطبيقية التي تشغل بال المجتمعات البشرية أكثر من اهتمامه بالقضايا النظرية العامة، من  

ة، وصلبة في أصول البحث العلمي، وأساليبه، وطرقه، مما يعطي  جهة. وامتالكه خلفية متين
 عمله رصانة علمية توازي العلوم األخرى من جهة ثانية. 

ومن القضايا التطبيقية التي تستحوذ على اهتمام جمهرة كبيرة من علماء النفس المحدثين فهم  
على اهتمام علماء النفس  عملية التعلم والتعليم. وعلى الرغم من أن موضوع التعلم قد استحوذ 

األوائل منذ نهاية القرن الماضي، وبداية القرن الحالي، إال أنه هذا االهتمام بدأ يأخذ في السنوات  
السابقة . األخيرة انعطافات جديدة تميزه عن االهتمامات    

ولعل أبرز هذه االنعطافات االنتقال من الدراسات التجريبية على الحيوان إلى الدراسات  
يبية على المواقف الطبيعية من جهة، وتحويل نواتج هذه الدراسات إلى مبادئ يمكن أن  التجر

 تفيد المعلم في عمله بعد التأكد من نتائج تطبيقها صفيا من جهة ثانية. 
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هو ذلك الميدان من ميادين علم النفس الذي يهتم بدراسة السلوك اإلنساني   علم النفس التربوي
المفاهيم،  دنا بالمعلومات، وفي المواقف التربية وخصوصاً في المدرسة، وهو العلم الذي يزو

والمبادئ، والطرق التجريبية والنظرية التي تساعد في فهم عملية التعلم والتعليم والتي تزيد من  
 كفاءتها. 

علم حدود تعمل على تقرير محتواه وطرائق البحث فيه. وحدود علم النفس التربوي هي   ولكل
من علم النفس   السلوك اإلنساني والمواقف التربوية. ومن الواضح إذن أنه على عالقة وثيقة بكل

العام من جهة، والتربية من جهة أخرى. فما هو علم النفس؟ وما طبيعة العالقة بين كل منهما  

م النفس التربوي؟ وبين عل  

 عالقة علم النفس التربوي بفروع علم النفس:

إن إتباع عالم النفس لهذا المنتج من أجل تحقيق األهداف السابقة الذكر يؤدي إلى تجمع حصيلة  

عملية كبيرة من الحقائق، والمفاهيم، والمبادئ، والنظريات التي تساعده في حل المشكالت التي  

علم النفس التربوي ليس مهتما بكل أنواع السلوك التي يدرسها علم   تتعرض لها المجتمعات. لكن

 النفس العام. وال بكل المشكالت التي تواجهها المجتمعات. 

بل هو مهتم، وبشكل أساسي » بالسلوك في المواقف التربوية « أي بالسلوك في مواقف التعلم  

غرف الصف. وبذا يكون التنويه   والتعليم الصفية، وبالمشكالت التي تواجه المعلم والمتعلم في

 بما يلي: 

الصفية منها   - يهتم علم النفس التربوي بشكل أساسي بالسلوك اإلنساني في المواقف التربوية  -1

وبذا يمكن لهذا العلم أن يستفيد من علم النفس العام. ما دام األخير يدرس سلوك   -بشكل خاص 

أن يغفل علم النفس   -بالطبع -رسها. وال يعني هذا  التعلم والتعليم كواحد من أنماط السلوك التي يد

التربوي ما قد يفيده من دراسة سلوك كائنات حية أخرى. إذ يمكن لدراسات التعلم عند  

 الحيوانات أن تقدم إسهامات كبيرة في فهم التعلم اإلنساني. 

لعلمية،  يتشابه علم النفس التربوي، مع علم النفس العام في طريقة البحث وهي الطريقة ا  -2

 وفي األهداف وهي الفهم والضبط والتنبؤ. 

كان يظن في الماضي عندما كان علم النفس التربوي في بداياته أنه مجرد تطبيق للمعرفة   -3

 في علم النفس العام على المواقف التربوية. 

إن علم النفس التربوي الحديث هو تجريب لهذا التطبيق بطريقة علمية منظمة، كما أنه أيضاً  

عى إلى اكتشاف مبادئ ونظريات حول السلوك اإلنساني في المواقف التي قد ال تقع ضمن  يس

اهتمامات علم النفس العام. وبذا فعلم النفس التربوي ليس علماً تطبيقيا فحسب بل هو علم نظري  

 وإن كان التطبيق هو أحد أهم غاياته.  - أيضاً -

 



















































  أم  ظاهرة  كانت سواء   الفرد عن تصدر التي  والنشاطات األفعال كل بأنه  اإلنساني  السلوك يعرف

  مالحظتها   يمكن  أفعال   كان  سواء    اإلنسان  عن  يصدر  نشاط أي  بأنه   آخرين  ويعرفه.  ظاهرة  غير

  كالتفكير   ملحوظ  غير  نحو  على  تتم  نشاطات  أو  والحركية  الفسيولوجية  كالنشاطات  وقياسها

 . وغيرها والوساوس والتذكر

  يحدث   وقد  ما،   بيئة   في   وإنما   الفراغ   في   يحدث   ل   وهو   يتغير  ولكنه   ثابتا    شيئا    ليس   والسلوك 

  يكون   وعندها  إرادية   بصورة  يحدث   أو   الكحة   أو  التنفس  مثل  ألي  نحو   وعلى   لإرادية  بصورة

  فيه   يعيش  الذي  والمحيط  البيئة  بعوامل  ويتأثر  تعلمه  يمكن  السلوك  وهذا  وواعي  مقصود  بشكل

 . الفرد

 طريق  عن   السلوك   في  تؤثر  التي  المهمة  العوامل  من  الوراثة  تعد:  

  خالل   من  وذلك   النساني   والسلوك   النمو   في  كبير   دور   وللوراثة   الجينات   الموروثات

  من   النوع  وحفظ  اخر  الى  جيل  من  العامة  الصفات   ونقل  النوع   على  المحاقظة

  وللوراثة   وهكذا   ارنب   يلد  والرنب  قط  يلد  والقط  انسان   ينجب   فالنسان  النقراض

  في   السكيمو  فسكان  الساللت  لكل  العامة  الصفات  على  المحافظة  في  كبير  دور

  صفتهم   في  الوربيين  عن  يختلفون  والعرب  الستواء  خط   سكان  عن يختلفون  الشمال

  صفاته   وربع  والديه  من  صفاته  نصف   الطفل  يرث   ان  في  كبير  دور  تلعب  والوراثة

  كاملة   متنحية  صفات  وهناك   النساب  تتوالى  وهكذا  الجداد  من  الثاني  الجيل  من

  في   تختفي   ثم   الجداد   في  تظهر  قد   سائدة   صفات   وهناك   سابقة   اجيال   من   ممتدة

 .  البناء

  عند   اللوان  عمى  السمر  الجلد  لون  البني  العين  لون  السائدة  الصفات  امثلة  ومن

 . الدم فصائل القامة قصر الرجال

 .  الزرقاء العيون الحمر الشعر البيض الجلد لون المتنحية  الصفات امثلة ومن

 



  يولد   مولود   فكل  فيه،  تؤثر   به  المحيطة  البيئة  تبدأ  مماته   حتى   اإلنسان  ميالد   من  بداية

  تتنوع  ثم يمجسانه، أو ينصرانه أو يهودانه فأبواه لسانه عنه يعرب حتى الفطرة على

  والحي   ومدرسته  أصدقائه  ثم  ل،  أم  متعلمان  مثقفان  أبوان  من  فيه  المؤثرة  األشياء

  كانت   وإن   علوم؛   من   عليه   يؤثر  وما  وعمله  تخصصه  ثم   ومن  به؛  ينشأ  الذي

  وما   المستقبل  في  مالمحه  تٌشكل  التي   اللبنة  هي   اإلنسان   عمر  من   األولى   السنوات

  تأثير   لها  من  بالفعل  هي  إنسان  بكل   المحيطة  الظروف .  طباعه   هي  وما  ميولة  هي

 بعض  أن  إل  القليلة،  الشاذة  الحالت  عن  النظر  بغض  وأفعاله  سلوكه  على  قوي

  صمد   فإذا  نفس؛  آخر  إلى  العواصف   أمام  يصمد   وبعضها  سريعا    تموت  الضمائر

 . حي ا ضميره  له وأبق ظروفه على  هللا أعانه صادقا وكان

 لها  والغنى  الطرف   على  تربى  من   وكذلك   فيه   أثرت  فقيرة  بيئة  في  تربى   ومنِ  

  يُتمه   بعد   أخواته  تربية   في  الشاقة  المسئولية   تحمل  من  وكذلك   عليه،  الواضح   تأثيرها

  يستقيم   أن  الصعب  من  الَدلَل  إعتاد  ومن  الصغر،  منذ  قويا    صلبا    فأصبح  صغير  وهو

  استسلم   من  فمنهم .  الناس  حياة  على  المؤثرة  الظروف   تعددت   هنا   فمن   بصعوبة،  إل

 المحيطة  الظروف   إصالح  من  حاول  من  ومنهم  به،  أمرت  ما  على  وانساق  للظروف 

 قليال  فيه أثرت  ولو حتى  به

 الجنسيات؛  هذه   من   شخص  كل  على   تأثير  بإختالفها  والمنطقة  البيئة   تأثير   كان   فهنا

  البيئة   وتؤثر  والمدن   الحضر  يسكن  عمن   تختلف   الصحراوية  اإلنسان   بيئة   فتجد

  والصومال   أفريقيا   جنوب   وبالد  والنيبالي  البنجالديشي   مثل  سُكانها  على  الفقيرة

  منطقتة   حسب   كال    الهنود  وتأثر  الفلبيني،  على   وغيرها   المعتقدات  في   الحرية  وتؤثر 

  كثير   في  والدقة  بالماديات  فتأثر  الجميع؛   عن  كلي ا  مختلف ا  الصيني  وجاء  حجمها  لكبر

  بين   فرق  فهناك   باختالف؛  افريقيا   شمال   ابن  وجاء  عليها،  تربى  مما  األشياء   من

  المدافع  صوت على تربى من وهناك  والمغربي؛ التونسي  وبين  الطباع في الجزائري

 . الجميع عن  مختلف ا فلسطين ابن فكان وقت أي في الموت وتوقع والقنابل

 



 

 

 ـ الفهم :ـ 1

يتمثل الهدف االول لعلم النفس باالجابة على السؤالين "كيف ولماذا" يحدث السلوك ان كل واحد منا يريد ان يعرف كيف  

ث على الشكل الذي تحدث فيه ونحن نشعر شعور افضل عندما نستطيع ان نفسر ظاهره ما وقيل  تحدث االشياء ولماذا تحد

ان الفهم هو الهدف االساسي للعلم فاالنسان مدفوع نحو المعرفة والفهم وازالة الغموض اما وجهة النظر العلمية التحليلة  

لل االنسان خصب  العبارات الن خيال  في هذه  قائمة ال متناهية  للسلوك ال ترى معنى كبير  قادر ان يضع  فانه  غاية ولذا 

باالسباب المحتملة للسلوك ولنفترض ان طفال سقط في احد االنهار ومات غرقا ولنفترض اننا سألنا مجموعة من الناس  

اساس   لدينا  يكون  فلن  ذلك  ومع  للفهم  كمحاوالت  متعدده  اجابات  نسمع  فأننا سوف  الطفل  لموت  المحتملة  االسباب  عن 

عي الختيار ماهو افضل من بين التفسيرات السابقة الذكر, ولذا فان االفكار التي تقدم فهما حقيقيا للظاهرة يجب ان  موضو

 تكون من نوع يمكن اثباته تجريبيا مما اليمكن نقضه بسهوله عن طريق افكار اخرى .  

 ـ التنبؤ: 2

ذا؟ ان معيار الفهم الذي يتبناه العلماء هو التنبؤ ولذا يمكن  يتمثل الهدف الثاني لعلم النفس في االجابة عن االسئلة متى؟ وما

القول ان أي محاولة لزيادة الفهم تكون ذات قيمة حين تكون نتائج الوصف هي التنبؤ الدقيق ذات صلة بالظاهرة من ناحية  

 او حين يؤدي الوصف الى التنبؤ عن ظواهر اخرى ذات عالقة بالظاهرة االصلية . 

تطيع ان يتنبأ عن طريق الدراسة التجريبية مثال عن مستوى التحصيل االكاديمي للطالب من معرفته بدرجة فعالم النفس يس

ذكاء الطالب وعلى الرغم من ان التنبؤ ال يكون دقيقا مئة بالمئة كما هو الحال في العلوم الطبيعية اال انه تنبؤ في االتجاه 

 ربي في تخطيطه واتخاذه للقرارات التربوية.الصحيح وبدرجة معينة من االحتمالية ويساعد الم

 ـ الضبط: 3

يعني الضبط في المختبر قدرة العالم على التحكم ببعض العوامل المستقله لمعرفة اثرها في العوامل التابعة وهذا يستدعي  

ة بالضرورة ضبط بعض خصائص العالم الخارجي وكذلك بعض الخصائص المتعلقة بالفرد موضوع الدراسة,ان محاول

ضبط العوامل هو الذي يميز العالم عن االنسان العادي فالعالم ال يصدر احكامه اال بعد عدد من المالحظات المضوبطة 

 التي تسمح له باصدار حكم فيه ودرجة من التعميم.  

  

 ـعلم النفس العام  1

دين علم النفس ويهدف الى اكتشاف القوانين العامة التي تحكم سلوك االنسان الراشد  يشمل على المبادئ االساسية لكل ميا

 السوي تاركا الجوانب والحاالت الخاصة لبقية الفروع.  

 ـ علم نفس الحيوان :  2

من   عدد  بحوثهم  في  الحديث  النفس  علماء  ويستخدم  االنسان  فيها  بما  الحيوانات  كل  العضويه  الكائنات  مصطلح  يشمل 

الحيوانات اهمها الفئران والحمام والقرده. والحيوان هو المفحوص المفضل في الطب التجريبي مثل تأثير العقاقير الجديدة 

على المرض.وبالنسبة لعلماء نفس الحيوان تجارب التعلم بمستاهات والغاز بسيطه خاصة واساس ذلك ان فهم الكائن الحي  

 و االنسان.يؤدي الى فهم االعقد واالكثر تركيبا وه

 ـ علم النفس التجريبي:3



 

 

للمنبهات   االستجابة  محددة,مثل  موضوعات  لدراسة  التجريبية  المناهج  يستخدمون  الذين  النفس  علماء  المجال  هذا  يضم 

 الحسية,االدراك والتعلم والتذكر واالستجابات االنفعالية والدوافع.

 ـ علم النفس المقارن: 4

السلوك الصادر عن انواع الكائنات الحية المختلفة متضمنة االنسان فيقارن بين سلوك  يهدف هذا النوع الى المقارنة بين  

 االنسان وبقية الحيوانات وبين االنسان الكبير والصغير والبدائي والمتحضر.

 علم النفس الفارق: ـ 5

سباب هذه الفروق واثر  يدرس الفروق بين االفراد والجماعات والسالالت في السلوك والذكاء واالستعدادات الشخصية وا

 الوراثة والبيئة منها.

  

 ـ علم نفس النمو: 6

يدرس مراحل النمو لالنسان من قبل المولد)الجنين(الى الشيوخه مارا بمراحل الرضاعه والطفوله والمراهقه والرشد مبينا  

 خصائصها البيكولوجية والعوامل المؤثره فيها.  

 ـ علم النفس االجتماعي: 7

ير الجماعة على سلوك االفراد وكذلك دراسة سلوك الفرد من الجماعه والعالقات بين الجماعات بعضها  يختص بدراسة تأث

 ببعض ويدرس التنشئة االجتماعية واساليبها.

 ـ علم نفس الشخصية:9

 يدرس الفروق الفردية بين الناس في سمات الشخصية وابعادها وطرق تصنيف االفراد. 

 ـ علم النفس االرشادي: 10

 الى مساعدة االسوياء الذين يواجهون مشكالت توافية نتيجة لتعرضهم لمواقف عصبية.يهدف 

 ـ علم النفس التربوي:  11

النمو واالكينكي   نفس  في علم  العلماء  اليها  الباحث  التي توصل  المكتشفات والحقائق  التعليمية على ضوء  العملية  يدرس 

 .وسيكلوجية التعلم والدافعية ويهدف الى رفع كفائتها

 ـ علم النفس الصناعي:  12

وزيادة   للعامل  االنتاجية  الكفاءة  رفع  بهدف  بالعمل  المتعلقة  المشكالت  لحل  الصناعه  مجال  في  النفس  علم  مبادئ  يطبق 

 سعادته.

 ـ علم النفس الجنائي : 13

 . يطبق مبادئ علم النفس في ميدان الجريمة ـ الدوافع اليها واسبابها وعالجها ووسائل الوقاية منها 

 ـ علم النفس التجاري :  14

 يدرس الدوافع التي تدفع المستهلك الى شراء السلعة ويقيس االتجاه نحو السلعة.

 ـ علم النفس الحربي:15

 يطبق هذا الفرع المبادئ والقوانين التي تم التوصل اليها في المجال العسكري.  



 

 

 



 علم النفس التربوي : أستاذه الماده : م. م مروه عبد فهد 

 فروع علم النفس -
 الفرع  التطبيقي   -

ثانيا:عمـ النفس التطبيقي: وىو عمـ يدرس تطبيؽ القوانيف النفسية التي توصؿ الييا عمماء النفس 
يتطرؽ ليا في مجاالت الحياة المختمفة، ويمكف تصنيفيا بالرجوع الى موضوعات البحوث التي 

عمماء النفس واىتماماتيـ كما تعبر عنيا مجمة الممخصات السيكولوجية التي تعد بمثابة الراي 
الرسمي لعمماء النفس في العالـ، اذ تصدرىا اكبر جمعية عالمية لعمـ النفس وىي جمعية عمـ 

 النفس االمريكية، ومف فروعو:

التعمـ والمبادئ والشروط االساسية لعممية  عمـ النفس التربوي: وىو عمـ يعنى بدراسة نظريات -1
التعمـ والخصائص الرئيسية لمراحؿ النمو المختمفة، ويطبؽ مبادئ عمـ النفس وقوانينو في ميداف 
التربية والتعميـ، ويدرس قدرة التمميذ عمى التحصيؿ والعوامؿ المؤثرة فيو مثؿ الدافع لمتعمـ، وانتقاؿ 

س في تحصيمو. واجراء التجارب لمعرفة افضؿ المناىج التعميمية، اثر التدريب، واثر طرائؽ التدري
كما يدرس التوجيو التربوي والتعميمي، وىو يستعيف باالختبارات السيكولوجية لقياس ذكاء االفراد 

 وقدراتيـ العقمية لتقدير كفايتيـ ومدى انجازىـ، لمعالجة حاالت الضعؼ الدراسي والتحصيمي.

االداري: وىو عمـ ييتـ بتطبيؽ مبادئ عمـ النفس في ميداف الصناعة عمـ النفس الصناعي و  -2
واالنتاج وادارة الصناعة واالنتاج، فيو يدرس العمؿ والعماؿ واختيارىـ وتوجيييـ توجييا يتفؽ مع 
ما لدييـ مف ذكاء وقدرات وميوؿ مينية لزيادة الكفاية االنتاجية لمعامؿ، كما يقوـ بتطبيؽ مبادئ 

رامج التدريب الصناعي، ويدرس اسباب الحوادث ويحاوؿ اف يضع الوسائؿ الكفيمة التعمـ عمى ب
لتقميميا، ويدرس اسباب التعب في الصناعة واثاره عمى االنتاج، ويدرس الروح المعنوية واثارىا 
عمى االنتاج والعالقة بيف العماؿ واالدارة، وىو يستخدـ االختبارات السيكولوجية الختبار اصمح 

ووضعيـ في الميف المناسبة التي تتالءـ مع استعداداتيـ العقمية والنفسية، بيدؼ رفع العماؿ 
 مستوى الكفاية االنتاجية لمعامؿ او الجماعة عف طريؽ حؿ المشكالت المختمفة.

 عمـ النفس الجنائي : -3



ه وىو فرع تطبيقي مف عمـ نفس الشواذ، وىو عمـ يدرس اسباب الجريمة ودوافعيا سواء كانت ىذ
الدوافع نفسية او اجتماعية كما يدرس وسائؿ مكافحة االنحراؼ ويساىـ في وضع السياسة 
العقابية التي تيدؼ الى اصالح الفرد بدال مف انزاؿ العقاب بو، ويستخدـ افضؿ طرؽ عالجيا 
مستخدما االسموب العممي في العالج، واىـ الموضوعات التي يتناوليا ىي الكشؼ عف الجريمة 

 ة بيف المجـر والمجتمع، وجرائـ االحداث، فضال عف دراسة وسائؿ مكافحة الجريمة.،والعالق

يطبؽ مبادئ عمـ النفس في ميداف الجريمة ػ الدوافع الييا واسبابيا وعالجيا ووسائؿ الوقاية منيا 
. 

عمـ النفس التجاري : وىو عمـ ييتـ بدراسة دوافع الشراء، وسائؿ التأثير في المشتري، وطرؽ  -4
معاممتو، ومعرفة ذوقو، ومحاولة جذبيـ لمشراء، وييتـ باختيار عماؿ البيع، والعوامؿ النفسية التي 
تؤثر عمى البائع والزبوف وطرؽ ادارة المؤسسات والشركات التجارية، لتحقيؽ اكبر قدر مف الربح 

 وباقؿ جيد.

، وحجمو، ولونو، فضال عف االىتماـ بسيكولوجية االعالف مف ناحية تصميـ االعالف، ونوعو
 وموضعو، وعدد مرات تكراره.

عمـ النفس الحربي: وىو عمـ يعنى بتطبيؽ مبادئ عمـ النفس الخاصة بالكفاءة القتالية  -5
والروح المعنوية، والقيادة وانماطيا اي كؿ ما يتعمؽ بسموؾ الجند لزيادة كفاءة القوات المحاربة، 

العسكري ليضمف نجاحيا وتحقيؽ اىدافيا، ولتحقيؽ كما يطبؽ مبادئ التعمـ عمى برامج التدريب 
ذلؾ يستخدـ االختبارات السيكولوجية الختيار اصمح الجنود والضباط ،ويدرس كيفية االستفادة 
مف قدرات ومواىب الجنود، ووسائؿ تدريبيـ وكيفية توزيعيـ عمى االسمحة المختمفة وكيفية 

 اساليبيا وكيفية التعامؿ معيا.المحافظة عمى معنوياتيـ، وطرؽ الحرب النفسية و 

عمـ النفس االكمينيكي: وىو عمـ يدرس تطبيقات عمـ النفس األكاديمي في مجاؿ اضطرابات  -6
الشخصية والسموؾ واساليب التشخيص المختمفة وفنوف العالج المالئمة. فيو ييدؼ الى 

، والتخمؼ تشخيص وعالج االضطرابات النفسية الخفيفة عالجا نفسيا، مثؿ عيوب النطؽ
 الدراسي، وبعض حاالت القمؽ، والشعور بالنقص او الحيرة او التردد..



عمـ النفس القضائي: ويدرس العوامؿ النفسية الشعورية والالشعورية التي تؤثر في جميع  -7
المشتركيف في الدعوى الجنائية كالقاضي والمتيـ والدفاع والمحامي والمجني عميو والشيود 

والصحافة واالذاعة. فيو يبحث في الظروؼ والعوامؿ التي تؤثر في القاضي  والمبمغ والجميور
مف ناحية تقديره لألدلة وحكمو، ويبحث في العوامؿ التي تحمؿ المتيـ او الدفاع عمى اخفاء 
الحقيقة، ويبحث في اثر الراي العاـ والصحافة واالذاعة وما يتردد بيف الناس مف اشاعات في 

 توجيو الدعوى.

 عمـ النفس بالعموـ االخرى :ػ عالقة

يدرس عمـ النفس السموؾ الصادر عف الكائنات العضوية واالنساف اىـ ىذه الكائنات العضوية 
التي تسيـ بدراسة السموؾ لدييا، فاإلنساف ال يقيس مف فراغ بؿ اف لو جسما لو حدود معينة، 

داخمية ومف ناحية اخرى فأف وليذا الجسـ كذلؾ تركيب ووظائؼ وعمميات بيولوجية ىي البيئة ال
 ىذا االنساف يعيش في بيئة خارجية اىـ عناصرىا المجتمع.

وما المجتمع وجسـ االنساف او العوامؿ االجتماعية والعوامؿ البيولوجية اال شروط السموؾ 
االنساني ومحدداتو مثاؿ عمى ذلؾ، االنفعاؿ، القمؽ او الخوؼ او الغضب فأف لكؿ منيا جوانب 

ة داخمية )كارتفاع ضغط الدـ(،وجوانب سيكولوجية شعورية)لكؿ انفعاؿ مشاعر فيزيولوجي
 مصاحبة لو( وجوانب اجتماعية )نوع مف المغة او التعبير عف الفرد ومف معو(.

وىناؾ عموـ اخرى تعمف انيا تدرس السموؾ البشري ،كعمـ االجتماع ووظائؼ االعضاء 
 اثة وغيرىا.واالنثريولوجيا)عمـ النفس( واالقتصاد والور 


