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 المحاضرة االولى ) مقدمة في علم النفس (

 علم النفس تعريف-1

هو العلم الذي ٌدرس الحٌاة النفسٌة وما تتضمنه من أفكار ومشاعر              

وأحساسات ومٌول ورغبات وذكرٌات وأنفعاالت أو هو العلم الذي ٌدرس سلون 

 حركات ظاهرة.األنسان أي ما ٌصدر عنه من أفعال وألوال و

 منهجٌةوٌمكن تعرٌف علم النفس : هو العلم الذي ٌدرس السلون الظاهر دراسه 

سواء  الكائن الحًالمرئٌه التً تحدث داخل  غٌروٌحاول تفسٌر عاللته بالعملٌات 

ٌة من جهة وعاللته بالحوادث الخارجٌة فً البٌئة من جهة مالعملٌة منها او الجس

 ثانٌة .

 فس:نعلم الل يريخاتالتطور ال

علم النفس بالتأمالت االولى التً دارت حول عاللات االنسان بمحٌطه تارٌخ ٌرتبط 

وكانت هنان محاوالت منذ المدم من لبل المفكرٌن لفهم طبٌعة االنسان وإٌجاد 

 مراحل عدة وهً :ات لسلوكه المختلف وعلى تفسٌر

 بوجود الروح التً وهذه تؤمن بالرأي المائل  :مرحلة االفكار البدائٌة االولى

تسكن الجسم االنسانً وتهبه الحٌاة والشعور وتفارله عند الموت بشكل أبدي 

لتعود إلٌه عند الٌمظة وان االفعال البشرٌة من عمل تلن وعند المنام مفارلة ولتٌة 

النبات والحٌوان والظواهر الطبٌعٌة المختلفة كالرٌاح  الروح وٌشمل هذا االعتماد

  ن االرواح تتحكم  بذلن وتسمى هذه العمٌدة االحٌائٌة البدائٌةوأ والمطر وغٌرها



  مرحلة الفلسفة المدٌمة :حاول االنسان فً هذه  المرحلة أن ٌتفهم العالم عن

طرٌك مالحظاته الوالعٌة وتصوراته لٌفسرالطبٌعة بواسطة الحوادث الطبٌعٌة 

ما فً التفكٌر فمد ففً المرن الرابع لبل المٌالد جاء أفالطون وارسطو بأسالٌبه

جمع أرسطو أغلب مالحظاته للحمائك الفٌزٌاوٌة والحٌاتٌة فً الطبٌعة وألف 

سلسلة من الكتب تعالج جمٌع العلوم والفلسفة المعروفة فً ذلن الولت وكان 

علم النفس واحدا من تلن العلوم وكان ٌعرف بأنه) علم دراسة الروح( وظل  

                                                                                                             نسان والتأمل بمنشأها ومصٌرها.                                                                                               علم النفس لرونا عدة علما لروح األ

 ه المرحلة تبدأ بعد مٌالد وهذ :عهد المسٌحًمرحلة التطورات خالل ال

المسٌح وظهور الكنٌسة وكانت الدراسات المتعلمة بالعلم والفلسفة تهدف  السٌد

 إلى نشر المعتمدات الدٌنٌة والروحٌة وتفسٌرها 

  فبعد لٌام الثورة الصناعٌة فً العالم الغربً   :عصر أنتعاش العلممرحلة

ة فً المجاالت العلمٌة المختلفة وتمخضت عن أكتشافات وإتجاهات عد

ونٌوتن  مثل بحوث غالٌلووظهور عدد من البحوث العلمٌة إلى حٌز الوجود 

تاكٌدهم المستمر على المنهج   فً سهام لام به هؤالء العلماءوتجلى أهم أ

    . عامةالموضوعً الذي عد اساسا فً دراسة الحمائك بصورة 

   لتً ظهر فٌها االسلوب التجرٌبً إذ وهً المرحلة ا :مرحلة العلم الحدٌث

أستخدم هذا االسلوب فً المرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر وتوسعت 

والعلوم المختلفة وأستخدمت االسالٌب المعارف فً الفٌزٌاء والفسلجة 

أنشأ ولٌم عندما وبدأ ٌحتل مركزه كعلم مستمل  التجرٌبٌة فً علم النفس

وكانت تجرى فٌه  9781عام  انٌافونت أول مختبر  لعلم النفس فً ألم

 وعلم النفس فً تمدم سرٌع ومستمر.  التجارب ومنذ ذلن الحٌن



تمدم ٌتبٌن أن علم النفس كان ٌبحث أوال فً الروح ثم صار ٌبحث فً العمل  مما

 .ثه السلون الخارجً وأنتمل بعد ذلن إلى الشعور وأخٌرا صار موضوع بح

 علم النفس في التراث االسالمي

لماء العرب والمسلمٌن الكثٌر فً مجاالت علم النفس المختلفة ولد ألفوا فً لدم ع

ذلن كتبا ما زال لها الصدارة حتى الٌوم ومن الواجب علٌنا كمتعلمٌن أن نتعرف 

 على هؤالء األعالم الذٌن ٌتمالهم التأرٌخ بأعجاب وأن نفخر بهم....

:)إن النفس هً جوهر لائم  ألف رسالة فً النفس إذ ٌمول  الشيخ الرئيس أبن سينا

وخالف بذلن أرسطو ولد سبك الغربٌٌن فً فكرة ، بذاته مستمل عن البدن مغاٌر له(

)األنا( التً سادت فً الفلسفة الحدٌثة والتً أخذ بها فروٌد صاحب مدرسة التحلٌل 

النفسً ،كما عنى باألدران الحسً وفسر كٌف ٌدرن العمل الكلٌات وتحدث فً 

ن االنفعاالت الموجودة عند األنسان  والتً ال توجد عند الحٌوانات كتاب الشفاء ع

 . الخجلمثل الضحن ،والتعجب ،والبكاء ، و

فمد تناول فً كتابه أحٌاء علوم الدٌن السلون وضروبه الغزالي ابو حامد أما 

المختلفة وتحدث عن كل ضرب وبحث عن دوافعه ثم وضح كٌف نسمو بالسلون 

المعرفة باهلل والسلون عنده حٌوي ٌستهدف تحمٌك غرض فً ضوء نور الٌمٌن و

األرادي كما  معٌن ومٌز بٌن ثالثة أنواع منه وهً : الطبٌعً ،والضروري، و

تناول الدوافع الفطرٌة والمكتسبة وأهمٌتها والعادات وتكوٌنها وأنواعها وآثارها 

 واالنفعاالت والعواطف واألدران الحسً وغٌرها.

 

سم لوى وللمعرفة لعن لدرات الشخص التً توصل االنسان لم فمد تكالفارابي و 

 ولوى العمل ،  باالدران ٌختصبالعمل واالخر  ٌختصالنفس الى لسمٌن احدهما 

ولوى االدران لسمان  ( النباتٌة والحٌوانٌة واالنسانٌة ) ثالثة السامتنمسم الى 

 . ( ٌةوظٌفته االحساس واالنسانً هدفه تحصٌل المعرفة العمل)حٌوانً 



رأى ان النفس التفعل و التنفعل اال بالجسد ولوى النفس خمسة السام  فمد ابن رشد

وهً النباتٌة والحساسة والمتخٌلة والنزوعٌة والناطمة وتنمسم الناطمة الى العمل 

 النظري والعمل العملً.

ٌعد مؤسس علم االجتماع ٌعتمد ان االمور الجارٌة فً عالمنا المادي  ابن خلدون

جتماعً والنفسً تخضع لموانٌن معٌنة تجري على نظام مخصوص. ولد بٌن واال

ابن خلدون رأٌه فً حركة التارٌخ وفً الجماعات وسٌكولوجٌتها. وعلم نفس 

الشعوب والشخصٌة المومٌة وهً موضوعات لم ٌتناولها علم النفس االجتماعً 

 .والممارن اال مؤخرا 

 طبيعة علم النفس واهميته

ٌعد االنسان  لذلن فان دراسة علمٌة دلٌمة الظواهر النفسٌة دراسة لنفس ٌتناول علم ا

المعمد  فهم السلون االنسانًوالهدف من هذه الدراسة هو ،  همحورا لالهتمام

و تنمٌة الصحة  زٌادة رفاهٌة االنسانوتنمٌة الجوانب االٌجابٌة و بمختلف جوانبه 

والسعً لتعدٌل الجوانب السلبٌة فً النفسٌة  له وتطوٌر لدراته الى الصى حد ممكن 

سلوكه ومساعدته على استعادة التوافك مع االخرٌن والبٌئة المحٌطة به ، وبذلن فان 

صات واالعمال علم النفس من العلوم التً تهم جمٌع االفراد فً مختلف التخص

 .والموالع 

اللات المهمة الذي ٌساعد على بناء عتبرز اهمٌة علم النفس فً انه من العلوم 

متبادلة ولوٌة بٌن افراد المجتمع الواحد وافراد المجتمعات المختلفة ، كما انه ٌساعد 

على فهم السلون االنسانً بما ٌٌسر تنمٌته وتعزٌزه وتعدٌله لخدمة االنسان 

والمجتمع ، فضال عن انه ٌهتم بدراسة الفروق بٌن االفراد والجماعات والفروق فً 

    .فروق فً ذات الفرد من فترة الى اخرى ذات الفرد فً المدرات وال

 

 :اهداف علم النفس



ان اهداف علم النفس هً ذاتها اهداف كل علم من العلوم الطبٌعٌة او االنسانٌة وهً 

 ، وفٌما ٌلً توضٌح لهذه االهداف الضبط -3التنبؤ   -2الفهم   -9

ٌتمثل فهم اي ظاهرة على الوصف الدلٌك للظاهرة وعلى  -الفهم : -9

عوامل والمؤثرات المحٌطة بها ثم ٌأتً بعد ذلن عملٌة تفسٌر ال

وتوضٌح األسباب التً ٌمكن ان تكون وراء حدوث الظاهرة بالشكل 

الذي هً علٌه و كلما كان الوصف دلٌما وكافٌا كان التفسٌر افضل 

 وأوضح وٌستند الى أسس موضوعٌة

مات التً وهو المدرة على االستفادة من النتائج والمعلو -التنبؤ : -2

توافرت لدٌنا من المتغٌرات والظروف التً أدت الى حدوث ظاهرة 

معٌنة وذلن ببناء تخمٌن علمً دلٌك بناءا على فهم الظاهرة بشكل 

دلٌك وواضح ، فكلما كانت عملٌات الفهم دلٌمة امكن وضع تخمٌنات 

 .علمٌة دلٌمة

اب هو المدرة على السٌطرة على الظروف واألسب -التحكم والضبط : -3

التً تؤدي الى زٌادة او انخفاض ظاهرة معٌنة ، وهو ٌعتمد على 

 .عملٌات الفهم والتنبؤ السابمة

 مدارس علم النفس المعاصرة :

نتٌجة تزاٌد البحوث وتعدد واختالف وجهات النظر فً تفسٌر الظواهر االنسانٌة فمد 

 ظهرت العدٌد من مدارس علم النفس ومنها 

واطسن وترى أن البٌئة هً العالم االمرٌكً جٌمس  هاأسسالمدرسة السلوكٌة : -9

المسؤول الوحٌد عن تشكٌل سلون الفرد إذ ان الفرد ٌكتسب كل سلوكه من البٌئة 

السلون هو  مجموعة معمدة من عادات ٌكتسبها الفرد أثناء حٌاته و  التً ٌنشأ فٌها 

 بٌر فً سلوكه.وتهمل دور الوراثة واستعدادات الفرد الموروثة ومالها من دور ك

وفً هذا ٌمول واطسن أعطونً عشرة أطفال أصحاء أسوٌاء التكوٌن وسأجعل  

ومن رواد هذه  واحد طبٌب والثانً محامً والثالث لص والرابع شرطً و.... الخ

 .المدرسة بافلوف و سكنر وثورنداٌن و تولمان و جثري وغٌرهم 



درسة السلوكٌة ملى الدرسة كرد فعل عمظهرت هذه ال : المدرسة المعرفٌة -2

ترى ان الفرد لٌس مستجٌب سلبً للمثٌرات البٌئٌة وانما هو ٌفكر وٌفسر وهً 

ومن رواد هذه  وٌجري العدٌد من العملٌات العملٌة لبل ان ٌستجٌب للمثٌر

 .و اوزبل  المدرسة بٌاجٌه 

سٌجموند اسس هذه المدرسة عالم النفس النمساوي : مدرسة التحلٌل النفسً-3

األثر ولد اكدت اكدت على دور الخبرات والدوافع الالشعورٌة ولد  فروٌد

الى  تالخطٌر لمرحلة الطفولة المبكرة وخصوصا عاللة الطفل بوالدٌه وأشار

مفهوم الغرٌزة الجنسٌة ودراسة تطورها من الناحٌة النفسٌة وصلة ذلن 

 بشخصٌة الفرد .

جوانب الموة عند االنسان  على تركز المدرسة االنسانٌة المدرسة االنسانٌة :-4

فهً تنظر الٌه على انه ٌتمتع باالرادة الحرة والمدرة على اتخاذ المرارات وانه 

لادر على التحكم فً حٌاته وسلوكه وبالتالً فهو لٌس اسٌرا للمثٌرات البٌئٌة او 

الدوافع الالشعورٌة وترى ان الدافع االساسً عند االنسان هو النزعة الى النمو 

الذات فاالنسان دائم البحث عن االعمال والنشاطات التً تساعده على وتحمٌك 

تحمٌك طالاته الى الصى مدى ممكن ولد ٌتعرض الفرد الى الكثٌر من المعولات 

ومن رواد  المادٌة واالجتماعٌة اال ان نزعته االنسانٌة تبمى هً تحمٌك الذات 

  هذه المدرسة ابراهام ماسلو و كارل روجرز

ومن روادها لجشطلت : ظهرت هذه المدرسة فً المانٌا بزعامة كوهلر ـ مدرسة ا5

وكلمة الجشطلت تعنً الكل المتكامل األجزاء وترى هذه  االخرٌن كوفكا وفرتٌمر

المدرسة أن الظواهر النفسٌة وحدات كلٌة منظمة ولٌست مجموعة من عناصر 

دمجت عناصره مع فاألدران أو التعلم هو كالمركب الكٌمٌائً أن وأجزاء متراصة.

بعضها ولو حللنا المركب الى عناصره تالشى المركب نفسه أي أن التعلم ٌحدث 

نتٌجة ألدران المولف من المتعلم ككل مترابط ثم ٌأخذ بتحلٌل المولف الى أجزائه 

 التً ٌتكون منها وبالتالً تحصل لدٌه عملٌة الفهم.

  فروع علم النفس:

  الفروع النظرٌة منها  ، ظرٌة وتطبٌمٌةتنمسم فروع علم النفس الى فروع ن

 



 ـ علم النفس العام 9

ٌشمل على المبادئ االساسٌة لكل مٌادٌن علم النفس وٌهدف الى اكتشاف الموانٌن 

العامة التً تحكم سلون االنسان الراشد السوي تاركا الجوانب والحاالت الخاصة 

 لبمٌة الفروع. 

 ـ علم نفس الحٌوان : 2

ائنات العضوٌه كل الحٌوانات بما فٌها االنسان وٌستخدم علماء ٌشمل مصطلح الك

النفس الحدٌث فً بحوثهم عدد من الحٌوانات اهمها الفئران والحمام والمرده. 

والحٌوان هو المفحوص المفضل فً الطب التجرٌبً مثل تأثٌر العمالٌر الجدٌدة 

غاز لواال اهاتبالمتعلى المرض.وبالنسبة لعلماء نفس الحٌوان تجارب التعلم 

بسٌطه خاصة واساس ذلن ان فهم الكائن الحً ٌؤدي الى فهم االعمد واالكثر ال

 تركٌبا وهو االنسان.

 ـ علم النفس التجرٌبً:3

ٌضم هذا المجال علماء النفس الذٌن ٌستخدمون المناهج التجرٌبٌة لدراسة 

والتذكر االدران والتعلم  مثل االستجابة للمنبهات الحسٌة، موضوعات محددة،

 واالستجابات االنفعالٌة والدوافع.

 ـ علم النفس الممارن:4

ٌهدف هذا النوع الى الممارنة بٌن السلون الصادر عن انواع الكائنات الحٌة المختلفة 

متضمنة االنسان فٌمارن بٌن سلون االنسان وبمٌة الحٌوانات وبٌن االنسان الكبٌر 

 والصغٌر والبدائً والمتحضر.

 س الفارق:ـ  علم النف5

ٌدرس الفروق بٌن االفراد والجماعات والسالالت فً السلون والذكاء واالستعدادات 

 الشخصٌة واسباب هذه الفروق واثر الوراثة والبٌئة منها.



 

 ـ علم نفس النمو:6

وخه مارا بمراحل خٌدرس مراحل النمو لالنسان من لبل المولد)الجنٌن(الى الشٌ

والرشد مبٌنا خصائصها البٌولوجٌة والعوامل  المراهمه الطفوله و الرضاعه و

 المؤثره فٌها. 

 ـ علم النفس االجتماعً:8

ٌختص بدراسة تأثٌر الجماعة على سلون االفراد وكذلن دراسة سلون الفرد من 

الجماعه والعاللات بٌن الجماعات بعضها ببعض وٌدرس التنشئة االجتماعٌة 

 واسالٌبها.

 الفروع التطبٌمٌة منها 

 لنفس التربوي: علم ا -9

على ٌهتم بتطبٌك مبادئ التعلم ولوانٌن السلون االنسانً فً المؤسسات التعلٌمٌة 

 ضوء المكتشفات والحمائك التً توصل الباحث الٌها العلماء فً علم نفس النمو و

 سٌكلوجٌة التعلم والدافعٌة وٌهدف الى رفع كفائتها. ٌنكً ولاالك

 ـ علم النفس االرشادي:2

مساعدة االسوٌاء الذٌن  ٌك مبادئ التعلم ولوانٌن السلون االنسانً بغرضٌهتم بتطب

 ٌواجهون مشكالت توافٌة نتٌجة لتعرضهم لموالف عصبٌة.

 ـ علم النفس الصناعً: 3

ٌطبك مبادئ علم النفس فً مجال الصناعه لحل المشكالت المتعلمة بالعمل بهدف 

 رفع الكفاءة االنتاجٌة للعامل وزٌادة سعادته.

 ـ علم النفس الجنائً :4



ٌطبك مبادئ علم النفس فً مٌدان الجرٌمة ـ الدوافع الٌها واسبابها وعالجها ووسائل 

 الولاٌة منها .

 ـ علم النفس التجاري : 5

 ٌدرس الدوافع التً تدفع المستهلن الى شراء السلعة وٌمٌس االتجاه نحو السلعة.

 ـ علم النفس الحربً:6

 والموانٌن التً تم التوصل الٌها فً المجال العسكري.  ٌطبك هذا الفرع المبادئ

 

 


