
      ِحبظشاد فٟ ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ    

ٌٙزا اٌؼٍُ ٟ٘ رض٠ٚذ اٌّؼ١ٍّٓ ثبٌّجبدا اٌصح١حخ اٌزٟ رزٕبٚي اٌزؼٍُ اٌّذسعٟ . اٌّّٙخ اٌغبع١خ  .2 غ١ش     

.ِحبوبح ِؼٍُ لذ٠ُ أٚ ص١ًِ خج١ش1   ثحضب ػٓ أغت ٚعبئً اٌزذس٠ظ ِٚٓ ٘زٖ اٌطشق:   ػ١ٍّخ .اٌٛصفبد 2   

.اعزخذاَ أعٍٛة اٌّحبٌٚخ ٚاٌخطأ3   اٌزم١ٍذ٠خ فٟ اٌفٌٛىٍٛس اٌزشثٛٞ ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ٌٍّؼٍُ:ِبرا ٠مذَ       

اٌّجبدا اٌزٟ ٠ٛفش٘ب اٌؼٍُ ٟ٘ (ٔزبئج) اٌجحش    رض٠ٚذ اٌّؼٍُ ثبٌّجبدا اٌصح١حخ اٌزٟ رفغش اٌزؼٍُ اٌّذسعٟ 

اٌزشث٠ٛخ ١ٌٚظ وٍٙب فئٕٔب ٔجذ أْ أحذ اٌّجبدا اٌغ١ىٌٛٛج١خ    اٌؼٍّٟ إٌّظُ ٠ّٚىٓ رطج١مٙب فٟ ِؼظُ اٌّٛالف

شث٠ٛخلذ ٠صٍح ٌجؼط اٌّّبسعبد اٌز اٚ ثؼط غشق اٌزذس٠ظ ٚي ٠صح ٌٍجؼط اٌخش ِغ رٛفش ششٚغ    

ٚاٌّؼٍُ . ٚرأرٟ صٍح١خ ِجبدا ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ٌٍزطج١ك رشزك ػبدح ِٓ ٔزبئج   ٚخصبئص ٔفغ١خ ٌٍز١ٍّز

ٍُ رشش١ذ ِّبسعخ اٌّؼ   اٌزٟ رزُ عٛاء ِغ ِؼبًِ ػٍُ إٌفظ اٚ فٟ اٌّٛالف اٌزشث٠ٛخ اٌّؼزبدح .   اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ

  ٠٠٠2ثبخزصبس ػٓ فؤاد أثٛ حطت    2   ٌّٕٙخ اٌزذس٠ظ

ظ اٌزشثٛٞػٍُ إٌف  .3 أْ ػٍُ إٌفظ ٠غبػذ اٌّؼ١ٍّٓ    رؼش٠فخ ِٚٛظٛػٗ ٚػٍمزٗ ثؼٍَٛ إٌفظ اٌخشٞ   

اٌجشاءاد اٌزشث٠ٛٗ ٌىزشبف اوضش٘ب فؼب١ٌخ ٚرحذ٠ذ    ػٍٝ رشش١ذ ػٍُّٙ اٌزشثٛٞ ِٓ خًٍ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ، ِٚشاجؼخ

ٌؼٍّٟ ٌؼ١ٍّبد اٌزشث١خ :اوزغبة ِٙبساد اٌٛصف ا   اٌزشث٠ٛخ   اٌؼٛاًِ ٚاٌّزغ١شاد اٌّؤصشح فٟ اٌغ١بق ِٓ اٌُّٙ    

اٌؼ١ٍّخ إٌّظّخ ٚغشق    اوزغبة ِٙبساد اٌفُٙ إٌظشٞ ٚاٌٛظ١فٟ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ِؼزّذاً ػٍٝ اٌٍّحظبد

ٟٚ٘ اٌٛصف ٚاٌزفغ١ش ٚاٌزٕجؤ    اٌجحش ، ٚي ٠زحمك رٌه إٌٝ ِٓ خًٍ رحم١ك أ٘ذاف ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ

 ٚاٌزحىُ. 

خبصخ ِب فشٚع اٌزشث١خ اٌّخزٍفخ ٚ  رؼش٠فخ ِٚٛظٛػٗ ٚػٍمزٗ ثؼٍَٛ إٌفظ اٌخشٞ   ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ  .4

ِب ٘ٛ ِٛظٛع اٌجحش فٟ ػٍُ    اٌزؼ١ٍُ ٚغ١ش٘ب   ٠زصً ِٕٙب ثبٌّٕب٘ج اٌذساع١خ ٚغشق اٌزذس٠ظ ٚرىٌٕٛٛج١ب

إٌغبْ ٠ٛاجٗ    اٌزشو١ض ػٍٝ اٌظٛا٘ش اٌزشث٠ٛخ وّب ٟ٘ ثبٌفؼً فٟ اٌّذسعخ، أٞ ِزؼٍُ ِشوت ٘ٛ   إٌفظ اٌزشثٛٞ

ٌٝ اٌمٛي ثأِْٛلًف رؼ١ٍّبً ِشوًت أ٠ًط ٠ٚز٘ت أصحبة ٘زا اٌزجبٖ إ ثحٛصُٙ أوضش الزصبدا فٟ اٌٛلذ    ا   ا   ا   

اٌجذ١ٍ٠ٓ اٌخش٠ٓ (اٌجحٛس اٌغبع١خ ٚاٌجحٛس اٌغزىّب١ٌخ) لذ    ٚاٌجٙذ ٚأٔٙب أفعً اٌجذائً اٌّزبحخ ، ٚخبصخ أْ

ع ِٓ ٠ّٚىٓ أْ ٔصف فٟ ٘زا اٌزجبٖ أسثؼخ أٔٛا   وض١شح فٟ اٌزٕجؤ أٚ اٌزؼ١ُّ أٚ اٌزطج١ك .   رؤد٠بْ إٌٝ أخطبء

) ٟٚ٘ : 336:  131رص١ٕف ٍ٘جبسد ٚث٠ٛش(    اٌجحٛس اٌزطج١م١خ أشبس إ١ٌٙب اٌجحٛس اٌزٟ رجشٞ فٟ فصٛي -1   

رٌه    رزٛافشُ٘ ف١ُٙ دسجبد ػب١ٌخ ِٓ اٌّٙبسح ٚاٌىفبءح فٟ اٌزذس٠ظ ِٚضبي   رجش٠ج١خ ثبعزخذاَ ِذسع١ٓ ِخزبس٠ٓ

ا وبْ ِٓإجشاء رجبسة ػٍٝ أػذاد ل١ٍٍخ ِٓ اٌز١ٍّز ٌزحذ٠ذ ِب إر اٌّّىٓ رذس٠ظ ٔظش٠خ اٌّجّٛػبد فٟ    

اٌجحٛس اٌزٟ رحبٚي رجش٠ت ٔزبئج ثحش عبثك أجشٜ فٟ " فصً-2   اٌشِضٞ .   اٌش٠بظ١بد ، أٚ إٌّطك رجش٠جٟ"    

فٟ اٌحغجبْ ظشٚف اٌٛلذ ٚٔمصبْ اٌذافؼ١خ    ا   أٚ " ِذسعخ ّٔٛرج١خ " ػٍٝ ر١ٍّز " ػبد١٠ٓ" أ٠ًط ٚاظؼخ

١ٍّٓػٕذ اٌز١ٍّز ٚاٌّؼ ثحٛس اٌز١ّٕخ ٚاٌزط٠ٛش ٚف١ٙب رزُ " رؼجئخ" ِب رُ إصجبرٗ صٍح١زٗ فٟ-3   ٚغ١ش٘ب .      

إٌطبق ٠ٚزُ رؼذ٠ٍٗ ٚرحغ١ٕٗ خًٍ    ا   إٌٛػ١ٓ اٌغبثم١ٓ ِٓ اٌجحٛس اٌزطج١م١خ ١ٌؼذ صبًٌح ٌٍغزخذاَ اٌٛاعغ 

ٌز٠ٓ ي ٠زحّغْٛ ٌٍزجذ٠ذ أٚٚاٌجشاءاد اٌجذ٠ذح ِٓ جبٔت أٌٚئه ا   اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب رجٕٟ اٌطشق اٌزحذ٠ش    

  4   فٟ اٌزشث١خ.

ظ اٌزشثٛٞػٍُ إٌف  .5 ثحٛس اٌزم٠ُٛ ٚف١ٙب رزُ دساعخ -4   رؼش٠فخ ِٚٛظٛػٗ ٚػٍمزٗ ثؼٍَٛ إٌفظ اٌخشٞ   

اٌجذ٠ذح اٌزٟ رٕزشش أزشبسا ٚاعًغ، ِضً وفبءح اعزخذاَ اٌّٛاد    آصبس ٚٔٛارج اٌّٛاد أٚ اٌّّبسعبد اٌزشث٠ٛخ

ٚرٛجذ ِشىٍذ وض١شح رٛاجٗ اٌّؼٍُ ِٚٓ    ٚاٌزغ١ش اٌزٞ ٠طشأ ػٍٝ ِّبسعبد اٌّؼٍُ ٌٕشبغٗ اٌزشثٛٞ.   ا   اٌزشث٠ٛخ

رحذ٠ذ دسجخ صؼٛثخ اٌؼًّ اٌزؼ١ٍّٟ ٚرٕظ١ُ ث١ٕخ اٌّبدح اٌذساع١خ ٚإػذاد    رٌه ِشىٍذ داخً اٌفصً اٌّذسعٟ أٚ

ٟ    اٌّّبسعخ ٚاٌّشاجؼخ، ٚٔظُ اٌضٛاة ٚاٌؼمبة داخً اٌّذسعخ ٚر١ّٕخ عٍٛن حً   جذاٚي اٌّشىٍخ ٚاٌزؼٍُ اٌىزشبف

ٚثٙزا ٠صجح ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ اٌغبط   ح اٌذساعخ ٚإٌظبَ داخً اٌفصً.ٚاٌزصبي داخً حجش

رٍه اٌجٛأت اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌزحمك ِٕٙب ثبٌزجش٠ت ٚاٌخزجبس    اٌّجش٠مٟ(اٌزجش٠جٟ) ٌٍزشث١خ ، أٞ أٔٗ ٠ّضً

اٌزح١ًٍ إٌٙبئٟ   ٚثؼجبسح أخشٜ أوضش شًّٛي ٠ّىٓ اٌمٛي أٔٗ ٠ّضً " اٌغبط اٌؼٍّٟ ٌٍزشث١خ " . ٚفٟ  ٚاٌٍّحظخ

ٚلذ   " وفٓ ػٍّٟ " ِٓ ِخزٍف ٔٛاح١ٙب.   ٔجذ أْ أٞ رمذَ ٠حشصٖ ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ ٠ّىٓ أْ ٠ؤصش فٟ اٌزشث١خ

دٚس  -   اثزىبس غشق اٌزذس٠ظ .   ا   ٠ىْٛ اٌضش ٚاظًح فٟ ثٕبء إٌّب٘ج ٚرط٠ٛش٘ب ٚفٟ رحغ١ٓ أعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٚفٟ

شث١خ :ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ فٟ " رحذ٠ش " اٌز ٌؼٍٕب ٔؼٍُ ج١ًّغ أٔٗ فٟ ٔظبَ ِؼمذ ِضً إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ أٚ    

     ِبعخ إٌٝ إعزشار١ج١خ خبصخ فٟ اٌجحش ٠ّىٓ أْ ٔغ١ّٙب إعزشار١ج١خ اٌزجذ٠ذ   ا   اٌّذسعٟ رىْٛ اٌحبجخ

ب١ٌخ ثبٌجحٛس اٌغبع١خ أٚ اٌغزىّ   ف١ٍظ ِؼٕٝ أْ رذػ١ُ اٌّجبدا                أٚ اٌزحذ٠ش            

ٚرأرٟ    اٌزشث٠ٛخ ، ٚأْ رٕزشش ٘زٖ اٌّغزحذصبد رٍمبئ١ب ٚرش١غ .   ٚاْ رصذق اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ أصٕبء اٌّّبسعخ

إٔٗ ٠زؼشض ٌزمبس٠ش اٌجحٛس    اٌزشثٛٞ .   أ١ّ٘خ ٘زٖ اٌّغأٌخ ٌٍّؼٍُ ِٓ أْ أحذ اٌطشاف اٌٙبِخ فٟ ػ١ٍّخ اٌصٍح

باٌزٟ رجشٞ ٌٚجٛأت اٌصٍح ٚاٌزجذ٠ذ اٌّمزشحخ وّ لذ ٠طبٌت دٚس٠بً ثبٌزذس٠ت أصٕبء اٌخذِخ ١ٌأٌف اٌجذ٠ذ فٟ    

  ٠٠٠2ثبخزصبس ػٓ فؤاد أثٛ حطت    5   ا١ٌّذاْ .

٠ٚحذد٘ب ثّجّٛػخ اٌج١بٔبد ػٓ    رؼش٠فخ ِٚٛظٛػٗ ٚػٍمزٗ ثؼٍَٛ إٌفظ اٌخشٞ   ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ  .7

اٌز١ٍّز اٌغبثمخ فٟ اٌزؼٍُ ِٚغز٠ٛبرُٙ ف١ٗ ٚلذسارُٙ    اٌٛظبع اٌشإ٘خ ٌغٍٛن اٌز١ٍّز فٟ ٌحظخ ِب رشًّ خجشاد
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ٚ٘زٖ اٌّذخٍذ اٌزشث٠ٛخ ِٕفصٍخ ػٓ ػ١ٍّخ ِٕفصٍخ ص١بغخ اٌٙذاف اٌزشث٠ٛخ    ٌشرمبئ١خ .اٌؼم١ٍخ ِٚغز٠ٛبرُٙ ا

  ِؼٙب ِزفبػٍخ ثٙب فٟٙ ِٓ ٔبح١خ رؼذ احذ اٌّصبدس اٌشئ١غ١خ ٌزحذ٠ذ ٘زٖ اٌٙذاف إٌٝ جبٔت   ثً ٟ٘ ِزىبٍِخ

ِٓ ٔبح١خ ٔجذ أْ ٚ   اٌّصذس٠ٓ اٌخش٠ٓ ّٚ٘ب ِطبٌت اٌّجزّغ ِٚطبٌت اٌزخصص ِٚشاػبح خصبئص اٌّذخٍذ ، 

٠ٚشًّ    رؼذ٠ً اٌىض١ش ِٓ ٘زٖ اٌّذخٍذ.   اٌٙذاف اٌزشث٠ٛخ ثؼذ رحذ٠ذ٘ب ثّؼٕٝ ِٓ خًٍ ػ١ٍّبد اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ إٌٝ

ٚأعب١ٌجٗ ٚإجشاءارٗ أٚ ِب   ِٛظٛع ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ وّب رمزشحٗ ج١ٍضس ػٍٝ ِىْٛ صبٌش ٘ٛ ػ١ٍّبد اٌزؼٍُ

ٚاٌزٟ ٌٛ رّذ ػٍٝ إٌحٛ إٌّشٛد    ) ثزٕف١ز اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ61اق (٠ّغٗ جبثش ػجذ اٌح١ّذ ٚغب٘ش ػجذ اٌشص

ٚأخ١شا ٠شًّ ِٛظٛع ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ    أداء   رؤدٞ إٌٝ إحذاس اٌزغ١شاد اٌزٟ رزطٍجٙب اٌٙذاف اٌزشث٠ٛخ فٟ

ٟ ج١ّغ اٌحٛاي ػ١ٍّخ اٌزشث١خ ٌٙب أٚ ػ١ٍٙب ٚاٌغشض ف   ا   ِىٛٔبً ساثًغ ٘ٛ اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ ٠ٚعّٓ حىّبً ػٍٝ

ٚدساعخ اٌضبس اٌزٟ رحذصٙب ثؼط اٌؼٛاًِ أٚ اٌظشٚف فٟ رغ١ًٙ اٌٛصٛي    رحذ٠ذ ِذٜ رحمك اٌٙذاف اٌزشث٠ٛخ

  رؼ١ٍّٗ ِٓ خًٍ ػ١ٍّبد اٌزؼٍُ ٚرحذ٠ذ ِذٜ اٌزؼذ٠ً اٌزٞ ٠طشأ ػٍٝ اٌّذخٍذ اٌزشث٠ٛخ فئرا   إٌٝ رٍه اٌٙذاف أٚ

إرا ظٙش ٔمص فٟ    شأ ػٍٝ ِذخٍذ اٌغٍٛن ر١ّٕخ ٍِحٛظخ أٚحذس لصٛس ػٓ رحم١ك اٌٙذاف ثشىً أخش أٌُٚ رط 

اٌزشثٛٞ رجؼٍٕب ٔؼ١ذ إٌظش فٟ    ػ١ٍّبد اٌزؼٍُ ٚأعب١ٌجٗ فبْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٔحصً ػ١ٍٙب ِٓ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ

خ اٌزشثٛٞ رمَٛ ثزغز٠خ ساجؼخ ٌٍٙذاف اٌزشث٠ٛ   ثؼط ػٕبصش اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ أٚ رؼذ٠ٍٙب أٞ أْ ِؼٍِٛبد اٌزم٠ُٛ

 ٚ اٌّذخٍذ اٌغٍٛو١خ 
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تلرٌف االنفلال ,خصابص االنفلال ,التغٌرات الفسلجٌة المصاحاة لالنفلال , النظرٌات التً فسرت االنفلال ,أهمٌة  -
 لغضب , أساااها ونتابجها.االنفلاالت , الخوف , القلق , ا

  التللمخامسا.
على التللم المدرسً(, نظرٌات التللم , التركٌز على ملنى التللم ,شروط التللم , التللم والنضج , أنواع التللم ) التركٌز  -

 لتراوٌة. التللم ااالستاصار /كوهلر, التطاٌقات ا2. التللم الشرطً / اافلوف 1نموذجٌن 
 سادسا.االهداف.التراوٌه

 ساالا.نماذج.التللٌم
 

 اخأول.الفصل
  أوال:نظرة تارٌخٌة مختصرة لتطور علم النفس

نشأة هذا الللم ترجع إلى اداٌات النصف الثانً من القرن التاسع عشر, وٌذهب اللدٌد منهم  ٌجمع مؤرخو علم النفس على أن
م ( تارٌخاً الستقالل هذا الللم الد أن كان مرتاطا اللم الفلسفة وهم اهذا ٌشٌرون إلى 1681م و 1661إلى اعتاار عامً) 

م( أول جهاز فً خدمة الاحث 1661(وضع فً عام ) اللالم اخألمانً )فونت (كمؤسس لللم النفس, فمن الملروف أن) فونت
 م (أةقام أول مختار للدراسات السٌكولوجٌة . 1681السٌكولوجً التجرٌاً, والد ثمانٌة عشر عاماً, أي فً عام )

الذٌن عملوا فٌه على تأسٌس مختارات مشااهة فً الدانهم مكنتهم من تطوٌر أفكار مللمهم فً اتجاهات شتى, وةقاعة 
(كانت تضم طالااً ممن وجدت أفكاره صد. عمٌقاً وإٌجااٌاً لدٌهم, فكانت أرضٌة صالحة لنشوء أكثر من نظرٌة فً  )ارنتانو

  علم النفس.
وإذا كان الصراع من أجل استقالل علم النفس فً المراحل السااقة ةقد اتخذ طاالاً فردٌاً, فإنه خالل اللقدٌن اخأخٌرٌن من 

كاالً من التنظٌم الجماعً ساعدت إلى حد الٌد فً والدة هذا الللم وتحدٌد مادته ومناهج القرن التاسع عشر ادأ ٌلرف أش
  الاحث فٌه وعالةقته االللوم اخأخر..

وهذا ما ٌفسر ظهور أةقسام مستقلة لللم النفس فً جاملات أوراٌة والوالٌات المتحدة اخأمرٌكٌة فً الفترة المذكورة, وكذلك 
( اماادرة من جملٌة 1661دولٌة لللم النفس, كان أولها المؤتمر الذي عقد فً اارٌز عام )انلقاد عدد من المؤتمرات ال

  علماء النفس الفسٌولوجً لمدٌنة) اارٌز(.
وحضر هذا المؤتمر عدد من الللماء الملروفٌن على المستو. اللالمً, أمثال )هٌلمهولتز وجانٌه واافلوف واختٌرف( 

 داً من الموضوعات المتللقة اللم النفس الفسٌولوجً.وغٌرهم. وناةقش المشاركون فٌه عد



(عقد المؤتمر الثانً فً لندن, وخصص لمناةقشة مسابل علم النفس التجرٌاً, وكان من  1612والد ثالث سنوات, أي عام )
 أارز المشاركٌن فً أعماله )ج. الدوٌن(من الوالٌات المتحدة )وش. رٌشً(من فرنسا) ون. النج( من روسٌا.

(عقد المؤتمر الثالث فً مدٌنة )مٌونٌخ( وتوزعت موضوعاته على ثالثة محاور: علم النفس الفسٌولوجً  1616ام )وفً ع
 وعلم النفس اللام وعلم النفس المرضً وفٌه انقسم المشاركون حول علم النفس االستاطانً اٌن مؤٌد وملارض.

جه لد. المؤتمرٌن نحو تطوٌر المنهج التجرٌاً فً مٌدان (فً اارٌز ارز تو 1111وأثناء المؤتمر الرااع الذي عقد عام) 
علم النفس التكوٌنً وعلم النفس التطاٌقً وحاول رٌاو)ربٌس المؤتمر( و)هـ. اانغهاوس( وغٌرهما توضٌح على أن توطٌد 

 للشرٌن.عالةقة علم النفس افسٌولوجٌا اخأعصاب, وتوسٌع مجاالت الاحث التجرٌاً ٌضمنان تقدم هذا الللم فً القرن ا
كما تجلت تلك الروح الللمٌة الجماعٌة فً صدور المجالت والدورٌات التً تلالج ةقضاٌا علم النفس, وتناةقش نتابج الاحوث 

( اللدد اخأول من "مجلة علم النفس" فً ألمانٌا افضل تضافر جهود مجموعة من علماء 1611التجرٌاٌة,فقد صدر عام )
 ت والنشرات الدورٌة فً أوراا والوالٌات المتحدة اخأمرٌكٌة.النفس, وأعقب ذلك صدور عشرات المجال

ثانٌا:تلرٌف علم النفس اللام :ٌلرف علم النفس على انه: الللم الذي ٌدرس سلوك الكابن الحً وما وراءه من عملٌات عقلٌة 
 حو اخأحسن.دراسة علمٌة الهدف منها فهم السلوك اإلنسانً والتناؤ اه ومن ثم ضاطه والتحكم فٌه وتلدٌله ن

ـ ضاط السلوك والتحكم 3ـ التناؤ اما سٌكون علٌه السلوك .2ـ فهم السلوك وتفسٌره .1ثالثا:أهداف علم النفس اللام وهً :
 فٌه . 
 وفٌما ٌلً عرضا ًمفصال ًلهذه اخأهداف :

  فهم السلوك وتفسٌره : -أ
وةقوانٌن ٌمكن اها فهم السلوك اإلنسانً وتفسٌره ,  ةقد ٌادو أن الهدف اخأول لللم النفس هو جمع وةقابع وصٌاغة ماادئ هامة

 خأن هذا ٌساعدنا علً فهم أنفسنا وفهم من نتلامل ملهم من الناس وذلك عن طرٌق :
 فهم الدوافع الحقٌقٌة التً تحركنا وتحرك غٌرنا من الناس . -1
 فهم نواحً القوة والضلف فً شخصٌاتنا وما لدٌنا من إمكانٌات واستلدادات . -2
ملرفة أسااب ما ٌادو فً سلوكنا أو سلوك غٌرنا من انحراف , حتى نحاول تلدٌل السلوك اما ٌجللنا أكثر تسامحاً  -3

  وسلادة وإنتاجا.
الكشف عن اللوامل التً تفسد تفكٌرنا أو تلطل عملٌة التللم لدٌنا أو تمٌل انا إلً شرود الذهن المستمر أو تجللنا ننسً  -4

 وعٌناه.كثٌراً مما حصلناه و
 التناؤ اما سٌكون علٌه السلوك : -ب

إن فهم ظاهرة ما وملرفة أساااها وخصابصها ٌساعد كثٌراً على التناؤ احدوثها وعلى ضاطها والتحكم فٌها, فإذا عرفنا مثالً 
ً فً أن التراٌة وأسالٌب التنشبة الخاطبة والظروف الصلاة فً مرحلة الطفولة تمهد الطرٌق إلصااة الطفل امرض نفس

المراحل الالحقة من حٌاته , واذلك فإننا ةقد استطلنا أن نتناأ االمصٌر النفسً للطفل الذي نشأ على هذه التراٌة , فناتلد عن 
 مثل هذه التراٌة القاسٌة فً تنشبة أطفالنا .

نة وعدم استلداده خأخر. مثال آخر إذا عرفنا استلداد فرد لمهنة ملٌنة وعدم استلداده خأخر. , أو استلداد طالب لدراسة ملٌ
  أمكن لنا ذلك إلى حد الٌد أن نجناه الفشل من إةقحامه فً مهنة أو دراسة لٌس مؤهالً لها .

والواةقع أن التناؤ االسلوك اإلنسانً أمر االغ الصلواة, وذلك لتلدد اللوامل والدوافع التً تنشطه وتوجهه وتلدٌله , لذا كانت 
اخأرصاد الجوٌة عرضة لقدر من الخطأ ٌفوق ما ٌحدث فً الض الللوم المضاوطة غٌر أن  تناؤات عالم النفس كتناؤات عالم

  هذا ال ٌذهب اقٌمة وفابدة التناؤ فً علم النفس.
  ضاط السلوك والتحكم فٌه اتلدٌله وتحرٌره وتحسٌنه : -ج

تحكم فً سلوكنا محاولٌن ضاطه والتحكم فٌه إذا عرفنا الدوافع التً تحركنا إزاء أصدةقابنا وزمالبنا وأوالدنا , ةقد نستطٌع أن ن
اتلدٌله وتحرٌره وتحسٌنه , حتى ٌكون سلوكاً حمٌداً ٌكاد ٌرضً عنه الجمٌع ,وفً الواةقع نجد اإلنسان كلما ازداد علمه 
 وفهمه ةقل خطؤه واستطاع أن ٌتهٌأ للمستقال اشكل صحٌح.
  راالا:عالةقة النفس اللام الللوم اخأخر.

 مجموعتٌن كاٌرتٌن هما : تنقسم الللوم إلى
 ـ مجموعة الللوم الطاٌلٌة افروعها المختلفة الفٌزٌاء والكٌمٌاء والرٌاضٌات والفلك وغٌرها .1
 ـ مجموعة الللوم اإلنسانٌة وهً التً ٌكون اإلنسان محور دراستها وتنقسم الى مجموعتٌن من الللوم وهً:2

  أـ مجموعة الللوم االجتماعٌة
  السلوكٌة ب ـ مجموعة الللوم

 ولللم النفس صالت وثٌقة اللوم مختلفة مثل :
 علم اإلحٌاء :فسلوك اإلنسان ٌرتاط الى حد كاٌر االتكوٌن الاٌولوجً من حٌث التكوٌن الجسمً واللصاً .• 
 . .علم االجتماع :فشخصٌة اإلنسان تتأثر االمجتمع واالثقافة السابدة فاللادات والتقالٌد تختلف من ثقافة الى أخر• 

 خامسا: فروع علم النفس اللام
تلددت فروع علم النفس وذلك الد التلقد والتطور فً مجاالت الحٌاة االنسانٌة وةقد انقسمت فروع علم النفس الفروع النظرٌة 
 والتطاٌقٌة وكما ٌاتً:

 ا :*الفروع النظرٌة :وهً التً تختص االكشف عن الماادئ والقوانٌن التً تحكم السلوك اإلنسانً ومنه
ـ علم نفس 6ـ اإلرشاد النفسً .5ـ علم نفس الشخصٌة .4ـ علم النفس االجتماعً.3ـ علم نفس النمو .2ـ علم النفس اللام .1

 ـ علم النفس الفسٌولوجً .1ـ علم النفس المقارن .6ـ علم نفس الحٌوان .8الشواذ .
مٌة وعملٌة وتضع حلول عملٌة للمشكالت *الفروع التطاٌقٌة :وهً تستهدف إلى تحقٌق أغراض علمٌة وحل مشكالت عل

 التً تختص ادراستها الفروع النظرٌة ومن هذه المجاالت التً :
ـ علم النفس اإلكلٌنٌكً ) 4ـ علم النفس الهندسً .3ـ علم النفس الصناعً .2ـ علم النفس التراوي وعلم النفس المدرسً .1

ـ علم النفس 1ـ علم النفس القضابً .6ـ علم النفس الجنابً .8اري .ـ علم النفس التج6. علم النفس التجرٌاً .5اللٌادي (. 



  . علم النفس الاٌبً.11ـ علم القٌاس النفسً . 11الحراً .
 
 

 اللام.النفس.علم.سادسا:مدارس
حدة المدرسة الانابٌة: ادأ تأسٌس هذه المدرسة على ٌد مؤسس علم النفس الحدٌث) فونت( اخألمانً , أما فً الوالٌات المت-*

 اخأمرٌكٌة فقد تانى المدرسة الانابٌة اللالم النفسً )تتشنر(.
ـ ةقدمت منهج االستاطان 2ـ ةقدمت نظاماً علمٌاً ةقوٌاً .1وةقدمت المدرسة الانابٌة لللم النفس اللام ثالث نواحً اٌجااٌة هً: 

 . ً  . ساهمت فً ظهور مدارس أخر. .3ااعتااره منهجاً علمٌا
ـ عملٌة االستاطان فً حد ذاتها 2ـ أهملت عملٌة الشلور عند اإلنسان .1وجهت للمدرسة الانابٌة : أما أهم االنتقادات التً

. عدم ةقدرة الااحث على اكتشاف مد. صدق أو 4ـ عملٌة االستاطان لٌست عملٌة موضوعٌة . 3تغٌر فً الحالة الشلورٌة . 
 ـ اللغة ال تلار ادةقة عن الفكر .5كذب ما ٌقوله المفحوص . 

لمدرسة الوظٌفٌة:ادأ تأسٌس المدرسة على ٌد اللالم اخأمرٌكً )ولٌام جٌمس( وجاء )ستانلً هل( لٌهتم االنمو النفسً من ا-*
 خالل فترة الطفولة والمراهقة وكذلك عالم النفس الوظٌفً ) جون دوي( الذي اهتم االقدرة على حل المشكالت .

ـ علم النفس 4ـ علم النفس التراوي . 3ـ علم نفس الحٌوان .2لنمو . ـ علم نفس ا1ومن الفروع التً تتاع هذه المدرسة :
 الصناعً .

المدرسة السلوكٌة: وتلرف ااسم علم نفس المثٌر واالستجااة وعلم نفس الصندوق اخأسود ,وادأ ـتأسٌسها على ٌد اللالم -*
  اخأمرٌكً )جون واطسون(.

 السلوك ال ٌمكن مالحظتها مثل االنفلاالت والتفكٌر واللملٌات الالشلورٌة .وةقد اُتهم السلوكٌٌن أنهم أهملوا جوانب هامة من 
مدرسة الجشطلت:ادأ تأسٌس المدرسة على ٌد )ماكس فوتهٌمر وكوهلر( األمانٌا, وتر. أن اإلحساس الشلوري ٌمكن أن -*

ة ولٌست ةقوانٌن أجزاء منها ولقد تتم دراسته من خالل الخارة الكلٌة وان ةقوانٌن علم النفس االنساة لهم هً ةقوانٌن أنظم
 أسهمت هذا المدرسة إسهامات مؤثرة فً مجال اإلدراك والتللٌم .

مدرسة التحلٌل النفسً :ادأ تأسٌس المدرسة على ٌد )سٌجموند فروٌد( وهدفها فهم السلوك اإلنسانً وعالجه وةقد أسهمت -*
ماء النفس مثل اللقل الااطن والغرٌزة الجنسٌة واالنفلاالت أعمال فرٌد فً جذب االنتااه الى مناطق كانت مهملة من ةقال عل

 وسلوك المرضى والصراع .
مدرسة علم النفس اإلنسانً:ادأ تأسٌسها على ٌد اللالم) أاراهام ما سلو وكارل روجرز( ولقد ساهما فً تقدٌم أسلوب -*

 د على تنمٌة طاةقاتهم .لللالج النفسً القابم على االتجاه اإلنسانً وهدفه اخأساسً مساعدة اإلفرا
 ساالا:دور الللماء المسلمٌن فً علم النفس.

(هـ:. انطلق اان سٌنا من نظرته الثنابٌة إلى اإلنسان, حٌث وجد أن النفس تختلف جوهرٌاً عن  426 - 381أان سٌنا ) -*
اللناصر اخأرالة)التراب  جزءاً من اللالم الللوي, على اللكس من الجسد الذي ٌتكون من -حسب رأٌه–الجسد. ولما كانت 

والماء والنار والهواء(, فإنها تتحد اه عقب الوالدة, وتفارةقه الد الموت لتلود إلى الااري عّز وجلّ فتحاسب على ما فللت 
ٌّر موته  أثناء وجودها على اخأرض ,فهً, من هذا المنظور, صورة الجسد, وذات آلة اه, ولكنها ال تفسد افساده, وال ٌغ

 نما تاقى كسابر الجواهر الخالدة.جوهرها, وإ
 الفصل الثانً
 أوال: السلوك اإلنسانً

تلرٌف السلوك: ٌلرف السلوك اإلنسانً على انه: تلك النشاطات أو االستجااات الٌومٌة الصادرة من الفرد خالل تفاعله مع -*
ه مااشرة االلٌن المجردة مثل)الكالم ظاهر(ممكن مالحظت -اآلخرٌن أو مع الاٌبة المحٌطة اه سواء أكان هذا النشاط)خارجً

-االنتااه-غٌر ظاهر( ال ٌمكن مالحظته االلٌن المجردة مثل اللملٌات اللقلٌة)التفكٌر–الخ( أو نشاط) داخلً 11أو الحركة
  1الخ(111االدراك

 
 وهناك نوعٌن من السلوك اإلنسانً هما:

تساا وال ٌتطلب من الفر د استلمال المراكز اللقلٌة الللٌا فً السلوك االنلكاسً ٌكون هذا النوع من السلوك فطرٌا غٌر مك11
 1الخ(111الجهاز اللصاً أي ةقد ٌحدث اصورة الإرادٌة مثل)وخزه اإلارة أو سماع صوت مفاجأ

. السلوك االجتماعً: ٌكون هذا النوع من السلوك مكتساا من الاٌبة التً ٌلٌش فٌها الفرد, وٌشمل كل أنواع النشاطات 2
 1الخ(111التفكٌر -الكتااة–الحركة –ة التً ٌقوم اها الفرد مثل )الكالم الٌومٌ

 اللوامل المؤثرة فً السلوك-*
 الوراثة: تللب الوراثة دور كاٌر جدا فً التأثٌر على السلوك اإلنسانً -1
 الاٌبة: كذلك -2

  ثانٌا: الدافلٌة
داخلٌة أو خارجٌة تثٌر لدٌه سلوكا ملٌنا وتوجهه نحو *مفهوم الدفلٌة: هً حالة تحدث عند الكابن الاشري افلل عوامل 

 تحقٌق هدف ملٌن.
*وتلرف على أنها: ةقوة داخلٌة ناشبة عن حالة من التوتر ٌصحاه شلور الفرد انقص أو حاجة ملٌنة وان هذه القوة تنشط 
 وتوجه السلوك ااتجاه تحقٌق هدف أو نتٌجة إلشااع الحاجة أو النقص لد. الفرد .

  دافع: ٌلرف الدافع على انه عملٌة داخلٌة توجه نشاط الفرد نحو تحقٌق هدف محدد فً الاٌبة التً ٌتفاعل ملها .*مفهوم ال
  وهناك نوعٌن ربٌسٌٌن من الدوافع هما:

  دوافع أولٌة )فطرٌة(: وهً ترتاط االتكوٌن الفسٌولوجً للكابن الحً مثل: اخأمومة, اللطش والجوع والجنس. -أ
ٌة: وٌؤثر التللم فً تكوٌنها اشكل كاٌر ومنها: المٌول, والرغاات, واالتجاهات, والحاجة للرضا من ةقال دوافع ثانو -ب

  اآلخرٌن )القاول االجتماعً( والطموح, واإلنجاز, والثواب واللقاب.



 وٌوجد أمثلة أخر. للدوافع منها:
الرتٌاح حٌن تللم شًء جدٌد أو الكشف عن (: وتلنً الشلوِر االرضا واMotivation to knowالدوافع الملرفٌة ) -1

 شًء جدٌد لم ٌكن ٌلرفه أو محاولة تفهم شًء جدٌد لم ٌكن متفهما.
(: وتلنً الشلور امشاعر جمٌلة نتٌجة القٌام Motivation to experience simpulationالدوافع التحسسٌة ) -2

  اممارسات ملٌنة اصورة عامة
(: وتلنً الشلور االرضا واالرتٌاح فً إنجاز Motivation to accomplish thingsالدوافع لإلنجاز المدرسً ) -3

 شًء ٌؤدي إلى التقدم فً المجال الدراسً.
والاد من التركٌز دافع االنجاز المدرسً الذي ٌلد من أهم المتغٌرات التً راطها الااحثون الملٌة التحصٌل الدراسً,إذ ٌنظر 

اط ومحاون لالستطالع ,ٌاحثون عن المللومات لٌحلوا مشاكلهم الشخصٌة ,وةقد ٌكون هذا للمتللمٌن على أنهم ٌتمٌزون االنش
الدافع أةقو. دوافع التللم المدرسً خأنه ةقابم على االختٌار والقرار واالهتمامات واخأهداف وحسااات النجاح والفشل , وهذه 
 ادورها تللب دورا مهما فً اإلنجاز المدرسً.

  ٌقوم اها المدرس الستثارة دافلٌة الطلاة لتحسٌن مستو. االنجاز المدرسً : ومن اخأمور المهمة التً
تمكٌن الطلاة من صٌاغة أهدافهم  -3استثارة حاجات الطلاة لالنجاز والنجاح.  -2استثارة اهتمامات الطلاة وتوجٌهها. -1

 استخدام ارامج تلزٌز مناساة. -4وتحقٌقها. 
  ثالثا: االنفلاالت

ل:ٌلرف االنفلال على انه:حالة التهٌج أو االضطراب تتمٌز اشلور ةقوي وتؤلف فً اللادة دافلاً نحو شكل *مفهوم االنفلا
 محدد من أشكال السلوك وأنماطه.
 وٌوجد نوعان من االنفلاالت وهً :

 االنفلاالت االٌجااٌة :وهً التً تشاع فٌنا الرضاء واالرتٌاح والسرور.-1
 ً تشاع فً نفوسنا الغضب الخوف أو الحزن أو أي إحساس ااالنقااض .االنفلاالت السلاٌة: وهً الت -2

  *اللوامل المسااة لالنفلاالت:تحدث االنفلاالت فً حٌاتنا خأحد عاملٌن أو منهما ملاً 
 اللوامل الداخلٌة :و تتللق االجهاز اللصاً وإفرازات الغدد الصم للهرمونات . -1
لخارجٌة التً تؤثر فً الشخص وفً أحاسٌسه أما االرضا أو االسخط وأما االفرح أو اللوامل الخارجٌة: تتللق ااخأحداث ا -2

 الحزن وأما ااالناساط أو االنقااض .
 

 *شروط حدوث االنفلال
 كل ظاهرة نفسٌة لها ثالث أركان وهً :

سار أو ضار أو داخلٌاً المناه: وٌكون على نوعٌن خارجٌاً كالدواء المفاجا أو وخزه تحدث ألماً شدٌداً أو خار مفاجا -1
 كاستلادة لذكر. سااقة أو تأمالت حاضرة .

الكابن الحً: هو اللامل اخأساسً فً االنفلال إذا أن ةقدرة المناه على إثارة االنفلال تتوةقف على حالة الكابن الحً من توتر -2
 أو ارتخاء من استلداد أو عدمه .

ٌفٌة التجراة كما ٌشلر اها الشخص المنفلل والوجهة الخارجٌة ولها االستجااة : ولها وجهتان الوجهة الشلورٌة أو ك-3
نوعاً:اخأولى هً التلاٌرات الحركٌة من ألفاظ وإٌماءات أما الثانٌة فهً االضطرااات الفسٌولوجٌة الداخلٌة الناشبة عن تنشٌط 
 الجهاز اللصاً اطرٌقة تلسفٌة .
 *فوابد االنفلال :

 اة لالنفلال ةقد تزٌد من تحمل الشخص وتزوده ادوافع ورغاات .ـ إن الشحنة الوجدانٌة المصاح1
 ـ لالنفلال ةقٌمة اجتماعٌة إذ تكون التغٌرات ذات ةقٌمة تلاٌرٌه تراط اٌن اخأشخاص وتزٌد من فهمهم لالض.2
ت أصااته ـ االنفلاالت مصادر للسرور فكل إنسان ٌحتاج إلى درجة ملٌنة منه إذا زادت أثرت على سلوكه وتفكٌره وإذا ةقل3

 االملل .
 ـ االنفلال ٌهٌا الفرد للمقاومة .4

 *سلاٌات االنفلال :
 ـ ٌؤثر االنفلال على التفكٌر .1
 ـ ٌقلل االنفلال من ةقدرة الشخص على النقد وإخضاع التصرفات لرةقااة اإلدارة .2
 ـ ٌساعد االنفلال على تفكك المللومات الدةقٌقة والمكتساة .3
 ذاكرة .ـ ٌؤثر االنفلال على ال4
 ـ إذا توالت االنفلاالت ٌشكل مستمر دون أن تنتهً المواةقف المسااة فأنها ةقد تؤدي إلى اخأمراض النفس5ً

 الفصل الثالث
 أوال: التللم
  * مفهوم التللم: ٌلرف التللم على انه: تلدٌل فً السلوك أو تغٌٌر فً أداء الفرد نتٌجة الخارة والممارسة.

  ا ٌلً:ومن هذا التلرٌف نستخلص م
التللم ٌتضمن التغٌر فً الكابن الحً ولكً نقٌس التللم فإننا نقارن سلوك الكابن الحً فً فترة زمنٌة ملٌنة اسلوكه فً --1

فترة زمنٌة أخر. وتحت ظروف متشااهة, فإذا كان السلوك مختلف فً المرة الثانٌة فإننا نستنتج حدوث التللم, فالتللم 
  ااشرة ولكن نستدل علٌها امالحظة آثارها.عملٌة ال تخضع للمالحظة الم

ٌشمل التغٌر فً السلوك كل أنواع السلوك سواء كان ظاهرٌاً مثل: طرٌقة المشً, أو طرٌقة اخأكل أو السلوك غٌر الظاهر  -ب
  مثل: تللم ضاط االنفلال.

  َم؟ خأنها تلود إلى النضج.التغٌرات الحادثة فً الخصابص الجسمٌة كالطول والوزن ال ٌمكن اعتاارها تللم لِ  -جــ 
ٌشترط للتللم أن ٌتم عن طرٌق الخارة والتدرٌب وتختلف الخارة عن التدرٌب فً أن الخارة ذات ملنى عام فً حٌن أن  -د



  التدرٌب ٌدل على أوجه النشاط اخأكثر تنظٌماً.
 * شروط التللم: هناك ثالث شروط أساسٌة للتللم هً :

د إلى درجة من النمو فً الوظابف اللامة عقلٌة أو جسمٌة أو نفسٌة أو اجتماعٌة أو انفلالٌة النضج : وٌلنً وصول الفر -1
  والتً تناسب المادة المتللمة.

 الدافلٌة: وتلنً أن تكون هناك دافلٌة ورغاة لد. الفرد فً التللم.-2
  التوضٌح االتً:ثالثاً: الخارة والممارسة: هناك فرق كاٌر اٌن الخارة والممارسة وٌتمثل ذلك فً 

الخارة : وتلنً احتكاك الفرد مع اخأشخاص واخأشٌاء الموجودة فً الاٌبة المحٌطة اه وتشمل أنواع اللالةقات المختلفة اٌن 
  الخ.…الفرد واٌبته من أفلال وأةقوال وأفكار وانفلاالت وعالةقات اجتماعٌة

ة هً تلك الخارة التً تكسب صاحاها أو تللمه كٌف ٌتكٌف فالفرد ٌستجٌب للناصر هذا التفاعل والخارة ذات القٌمة التراوٌ
للوسط المحٌط اه تكٌفا سلٌماً ٌجناه اعتالل الصحة النفسٌة والجسمانٌة والتً تساعد على تكامل شخصٌة وأن تجلل منه 
  شخصاً سلٌداً منتجاً محااً للمجتمع الذي ٌلٌش فٌه.

اشكل منظم ومااشر اشكل رسمً مثل: التللم فً المدرسة أو اشكل غٌر أما الممارسة) التدرٌب( :فهً الحصول على الخارة 
  رسمً كأن ٌدّرب شخصاً آخر على ةقٌادة السٌارة.
 *نظرٌا ت التللم

التللم الشرطً الكالسٌكً)اافلوف(: رابد هذا النوع من التللم هو اللالم الروسً )اافلوف( الذي أجر. تجاراه المشهورة -1
حدهما فً صندوق عازل للصوت الد تلرٌضه للملٌة جراحٌة تم فٌها تحوٌل فتحات القنوات على الكالب, حٌث وضع ا

الللااٌة إلى خارج الفم والجلد لتسهٌل مالحظتها وةقٌاسها وٌتناول الكلب أثناء وجوده داخل الصندوق الطلام الد ةقرع جرس 
ةقت الفاصل اٌن ةقرع الجرس وتقدٌم الطلام ملٌن ففً كل مرة والد سماعه لصوت الجرس ٌقدم الطلام للكلب وٌكون الو

  ةقصٌراً جداً, والد تكرار ذلك عدة مرات أصاح ةقرع الجرس لوحده ٌجلل الكلب ٌفرز الللاب.
الللاب )استجااة طاٌلٌة( أي استجااة -الطلام )مثٌر طاٌلً( أي مثٌر غٌر شرطً. ب -ومن التجراة السااقة نوضح ما ٌلً: أ

 -ٌر شرطً( أي لٌس له القدرة على اشتراط االستجااة إال الد اةقترانه االمثٌر الطاٌلً. دالجرس )مث -غٌر شرطٌة. ج 
  الللاب)استجااة شرطٌة( أي االستجااة التً تحل محل االستجااة الطاٌلٌة.

مثٌر وهكذا ٌتضح أن االشراط الكالسٌكً فً جوهره تشكٌل ارتااط اٌن مثٌر شرطً واستجااة ما, من خالل اةقتران تقدٌم ال
الشرطً اتقدٌم المثٌر غٌر الشرطً أي الطاٌلً وٌناغً مالحظة أن المثٌر الشرطً ـ أي الجرس ـ فً تجراة اافلوف كان 
  مثٌر حٌادي االنساة للكلب ةقال التدرٌب وال ٌمكن القدرة على استثارة الللاب.

 التللم ااالستاصار)كوهلر( -2
ٌة الجشطلت )الكل( من خالل إدراك اللالةقات القابمة اٌن أجزابه , وٌمكن توضٌح ونلنً االتللم ااالستاصار: الفهم الكامل لان

 فكرة التللم ااالستاصار من خالل التجراة التً أجراها اللالم) كوهلر ( على مجموعة من القرود وكما ٌأتً:
ع أن ٌصل إلى الهدف ما لم أعد )كوهلر ( ةقفصاً علق اسقفه )موزاً (ووضع فٌه صندوةقاً احٌث أن القرد الجابع ال ٌستطٌ

ٌصلد فوق الصندوق وٌقفز للوصول إلى الموز, وكانت المشكلة صلاة جداً االنساة للشماازي ) السلطان( وهو القرد الوحٌد 
 الذي أستطاع حلها ادون مساعدة .

تاحة الفرصة لهم أما القرود اخأخر. فقد تللمت حل المشكلة مع الض المساعدة من خالل وضع الصندوق أسفل الموز أو إ
لٌراةقاوا ةقردة أخر. أثناء استخدامهما للصندوق كوسٌلة للوصول إلى الموز, والد حدوث التللم كان القرد ٌترك هدفه لٌتجه 
  إلى الصندوق.

حاولت القرود أن تصل االقفز من اخأرض دون جدو. وةقد توةقف القرد) السلطان( عن هذه المحاولة اسرعة وأخذ ٌسٌر) 
ا( وفجأة توةقف أمام الصندوق وحمله مسرعاً تجاه الهدف وادأ ٌصلد فوةقه على الد مسافة ةقدرها )نصف متر( ذهااا وإٌاا

 تقرٌااً فقفز إلى اخأعلى وأمسك االموز وحدث هذا الد خمس دةقابق من تللٌق الموز.
ستغرق سو. اضلة ثوانً ,وةقد أما المدة ما اٌن اللحظة التً ترٌث فٌها أمام الصندوق واٌن ةقضمته اخأولى من الموز فلم ت

أعٌد االختاار فً الٌوم التالً وكان الصندوق موضوعاً على أالد مسافة من الهدف وامجرد أن أدرك السلطان الموةقف سحب 
 الصندوق تحت الموز مااشرة.

  نها ما ٌلً:*التطاٌقات التراوٌة للتللم ااالستاصار: ٌمكن أن نستفٌد من التللم ااالستاصار فً عدة نواحً, نذكر م
تللٌم القراءة والكتااة لألطفال الصغار, حٌث ٌفضل إتااع الطرٌقة الكلٌة ادال من الطرٌقة الجزبٌة, أي الادء االكلمات ثم  -أ

  اخأصوات والحروف.
 تستخدم النظرٌة الكلٌة فً تقدٌم خطوات عرض موضوع ما لتسهٌل فهم الوحدة الكلٌة للموضوع. -ب
كلٌة فً التلاٌر الفنً نجد الكل ٌساق الجزء , واإلدراك الكلً ٌؤثر فً تكوٌن الصورة الجمالٌة للشًء تستخدم الطرٌقة ال -ج

 , فالرسم ٌلتمد على رسم الهٌكل ثم توضٌح التفاصٌل واخأجزاء االتدرٌج.
د هذا فً فهم ٌلتمد التفكٌر فً حل المشكالت ااستخدام النظرٌة الكلٌة عن طرٌق حصر المجال الكلً للمشكلة وٌساع -د

 اللالةقات التً توصل إلى الحل.
 ثانٌا:اإلحساس واإلدراك واالنتااه:
*مفهوم اإلحساس: ٌلرف اإلحساس على انه عملٌة التقاط أو تجمٌع للملطٌات الحسٌة التً ترد إلى الجهاز اللصاً المركزي 
 عن طرٌق أعضاء الحس المختلفة .

نفسً للمؤثرات الحسٌة أي االستجااة النفسٌة لمناه ٌقع على اللضو  * تلرٌف آخر اإلحساس: ٌلرف على انه انطااع
  الحساس و ٌنتقل إلى الدماغ.

 اإلحساس االتوازن -اإلحساسات اللضوٌة  -اإلحساسات الحركٌة  -وهناك عدة أشكال لإلحساس من اٌنها
 اللمس(.-التذوق -الشم –السمع  -أما الحواس الخمسة فهً:حاسة)الاصر

دراك: ٌلرف اإلدراك على انه عملٌة عقلٌة تتضمن التأثٌر على اخأعضاء الحسٌة امؤثرات ملٌنة وٌقوم الفرد * مفهوم اإل
 اإعطاء تفسٌره وتحدٌد لهذه المؤثرات فً شكل رموز أو ملانً اما ٌسهل علٌه تفاعله مع اٌبته.



  ٌحٌط ااإلنسان فً اللالم الداخلً والخارجً.*تلرٌف آخر لإلدراك: ٌلرف على انه عملٌة عقلٌة ٌتم من خاللها ملرفة كل ما 
  *أنواع اإلدراك:

  اإلدراك الحسً: هو إدراك اخأشٌاء واخأحداث واةقلٌاً واشكل مااشر ومنفرد عن مثٌلتها من اخأشٌاء واخأحداث.-1
  اشكل مااشر. مثال: مشاهدة مدرسة اشكل مااشر. مثال: االستماع لصوت السٌارة اشكل مااشر. مثال اخر: شم رابحة عطر

اإلدراك اللقلً: هو إدراك اخأشٌاء نتٌجة لخاراتنا اصنف ملٌن من اخأشٌاء تشترك وحداته فً الض الصفات وتختلف فً -2
  صفات أخر..
  مثال: مدرسة ونقصد اذلك جمٌع المدارس. مثال اخر: سٌارة ونقصد اذلك جمٌع السٌارات.
  نمو اإلدراك:

 اإلحساس واإلدراك.*اللوامل التً تؤثر فً عملٌة 
 اللوامل الداخلٌة:-1
  نوع الوسط الذي ٌلٌش فٌه الفرد. - أ

  حاجات الفرد التً ٌرٌد إشااعها. - ب
  التهٌؤ الذهنً. - ت
  الضغوط النفسٌة واالجتماعٌة. - ث
  االنفلاالت. - ج

 
 

  شخص عن شخص آخر.*مفهوم الشخصٌة: تلرف الشخصٌة على انها مجموعة من السمات والخصابص التً تمٌز 
* تلرٌف آخر للشخصٌة: تلرف على أنها مجموع اخأنشطة التً ٌمكن اكتشافها عن طرٌق المالحظة الفللٌة للسلوك لمدة 
 كافٌه اقدر اإلمكان لكً تلطً مللومات موثوةقة .
 *اللوامل المؤثرة فً اناء الشخصٌة.

ً استجااة اإلنسان لكثٌر من المواد الكٌماوٌة واحتمال إصااة اللوامل الوراثٌة: ٌؤثر االستلداد الوراثً والاٌولوجً ف-1
اإلنسان اأمراض وراثٌة تنتقل عن طرٌق الوالدٌن أو الض التشوهات الختالف الكر وموسومات واالتالً ثؤثر على 

  الشخصٌة.
شخاص تؤثر فً اللوامل الاٌبٌة :عندما ٌتفاعل شخص مع جماعة فان ذلك ٌؤثر على سلوك الشخص والخارات مع اخأ-2

 اناء الشخصٌة واللوامل االجتماعٌة والاٌبٌة التً ٌلٌش فٌها الفرد تؤثر فً نمو الشخصٌة .
 

 

  


