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 المحاضرة الثانية

 السلوك والعوامل المؤثرة فيه

 السلوك:تعريف 

السلون: هو كل نشاط ٌموم به الكائن الحً خالل تفاعله مع االخرٌن او مع البٌئة 

ه ولٌاسه المحٌطة به سواء كان هذا النشاط خارجً او ظاهري ٌمكن مالحظت

كالنشاطات الحركٌة او اللفظٌة او النشاط الداخلً الذي ٌمكن  من لبل الغٌر

 مالحظته كالنشاطات النفسٌة والعملٌة كالتفكٌر والتذكر

 العوامل المؤثرة فً السلون    ) الوراثة والبٌئة(

اوال: الوراثة : تعد الوراثة من العوامل المهمة التً تؤثر فً السلون عن 

ٌنات وللوراثة دور كبٌر فً النمو والسلون االنسانً  وذلن من طرٌك الج

خالل المحالظة على النوع ونمل الصفات العامة من جٌل الى اخر وحفظ 

النوع من االنمراض وللوراثة دور كبٌر فً المحافظة على الصفات العامة 

لكل السالالت فسكان االسكٌمو فً الشمال ٌختلفون عن سكان خط االستواء 

عرب ٌختلفون عن االوربٌٌن فً صفتهم والوراثة تلعب دور كبٌر فً ان وال

  جداده.اوٌرث الطفل صفاته من والدٌه 

 العوامل الوراثٌة المؤثرة فً السلون فً البٌئة الجنٌنٌة :

اختالف او شذوذ فً عدد الكروموسومات او شكلها الطبٌعً عند االب  -1
ذا كان عددها اكثر تتسبب كروموسوم فا 46واالم اذ ان عددها الطبٌعً 

 بمرض المنغولٌة واذا كان الل ٌنتج عنه التخلف العملً 

الذي ٌسمى بالعامل الرٌزٌسً وهو احد مكونات الدم فاذا   - R Hعامل  -2

كان االب واالم موجب ال توجد مشكلة اما اذا كان عند االم سالب  وعند 
كسجٌن وٌع االالجنٌن موجب بوراثته من ابٌه ٌؤدي الى اضطراب فً توز

 وتدمٌر كرٌات الدم الحمراء 



هنان بعض االمراض التً تنتمل بالوراثة والتً نملتها جٌنات متنحٌة   -3
ومنها البول السكري وهنان امراض الخالٌا العصبٌة والنخاع الشوكً 
والتً ثبت انها تنتمل بالوراثة مما ٌؤدي الى الشلل والعمى والضعف 

 طفل.العملً مما ٌؤثر على سلون ال
 

هً كل ما ٌحٌط  باالنسان وتبدا من بٌئة الرحم وهً بٌئة الجنٌن  ثانٌا : البٌئة  :

 االولى وتلعب دورا اساسٌا فً نموه وسلوكه .

 عوامل البٌئة الجنٌنٌة التً تؤثر فً السلون 

غذاء االم : ٌنبغً ان ٌكون غذاء االم الحامل متوازنا فً عناصره االساسٌة  -1
بوهٌدرات والفٌتامٌنات واالمالح الذي ٌؤدي نمصه الى من البروتٌن والكر

 نمص جسمً لدى الجنٌن .
مرض االم : اذا اصٌبت االم بامراض فان ذلن ٌؤثر على الجنٌن بصورة  -2

طبٌعٌة النه جزء من تركٌبها الفسٌولوجً من تلن االمراض مرض الحصبة  
 االلمانٌة .

مو الجنٌن مما ٌؤدي على عمر االم  ان عمر االم له دور كبٌر فً تكامل ن -3
سلوكه الحما فاعمر االمثل للحمل والوالدة هو ما بٌن العشرٌن والخامسة 

 والثالثٌن اما اذا كان عمر االم اصغر او اكبر ٌؤدي الى امراض عند الجنٌن 
 

الحالة االنفعالٌة والنفسٌة لالم : ان حالة االم االنفعالٌة لها اثر واضح فً  -4
وف والملك والتوتر تنصب فً الدم على شكل مواد سلون الجنٌن كذلن الخ

 كٌمٌاوٌة تاتً من افرازات الغدد الصم .
 

عوامل البٌئة الجغرافٌة المؤثرة فً السلون : تتضمن التضارٌس وطبٌعة النشاط 

االلتصادي ومدى توفر الثروات الطبٌعٌة الن هذه العوامل تؤثر بدرجة كبٌرة فً 

اذا الحظنا ان طبٌعة شخصٌة الفالحٌن تختلف عن فتشكٌل االنسان وبناء شخصٌته 

العمال وطبٌعة شخصٌة من ٌسكنون الجبال تختلف عمن ٌسكنون البوادي ولرب 

 البحار وهكذا.

عوامل البٌة التارٌخٌة المؤثرة فً السلون : اذ ان االنسان هو نتاج التفاعل بٌن 

وعة من المعاٌٌر مختلف العوامل المؤثرة فٌه لذلن فان لكل شعب او ثمافة مجم

 والتً تؤثر فً سلوكهم والعادات والتمالٌد التً توارثوها عن اجدادهم 

عوامل البٌئة االجتماعٌة المؤثرة فً السلون : اذ تتأثر شخصٌة االنسان بما ٌتعلمه 

من الوالدٌن واالخوان واالصدلاء وطبٌعة االسرة والبٌئة االجتماعٌة التً ٌعٌش بها 



درسة والمسجد والمعمل الذي ٌمارس به عمله وغٌرها من وبما ٌتعلمه من الم

 عوامل البٌئة االجتماعٌة االخرى 

ٌؤثر الجو النفسً الذي ٌشٌع فً الوسط عوامل البٌئة النفسٌة المؤثرة فً السلون : 

المحٌط بالفرد فً بناء شخصٌته فٌتأثر سلون الفرد بممدار مالئمة هذا الجو بما 

التسامح او التسٌب او االنضباط  باالضافة الى مدى  ٌسوده من عوامل الضغط او

تفاعل الفرد مع هذه العوامل بما ٌمتلكه من لدرات وامكانٌات وخصائص فاذا كانت 

 العوامل المحٌطة 

 العملية التعليمية وعلم النفس التربوي

علم النفس التربوي بأنه : ذلن المٌدان من مٌادٌن علم النفس الذي ٌهتم ٌعرف 

 .لسلون االنسانً فً الموالف التربوٌة وخصوصا فً المدرسة ة العلمٌة لبالدراس

وهو العلم الذي ٌزودنا بالمعلومات والمفاهٌم والمبادئ والطرق التجرٌبٌة والنظرٌة ا

 . التً تساعد فً فهم عملٌة التعلم والتعلٌم و تزٌد من كفائتها

ساسٌة التعلم بشكل عام وكل وبذلن فاننا نرى ان احد مٌادٌن علم النفس التربوي اال

ما ٌتعلك به من متغٌرات والتعلم المدرسً بشكل خاص وكل ما ٌتعلك به من 

متغٌرات وٌمكن تمسٌم المجاالت التً ٌهتم بها علم النفس التربوي الى مجموعتٌن 

 أساسٌتٌن بٌنهما تفاعل كبٌر فً والع الحال 

 المجموعة االولى هً 

 شروطه والعوامل المؤثرة فٌه ونواتجهالتعلم : طبٌعته واشكاله و-1

 نمو المتعلم وعاللته بتعلمه وتخطٌط تعلمه-2

 بشكل خاص شخصٌة المتعلمالشخصٌة: ابعادها وعواملها وتطورها -3

 المٌاس والتموٌم وبشكل خاص ما ٌتعلك بعملٌة التعلم نواتجها-4

ن علم النفس تصمٌم وتخطٌط وتمٌٌم الدراسات والبحوث لزٌادة المعرفة فً مٌدا-5

 التربوي

 المجموعة الثانٌة هً 

 االرشاد التربوي وسٌكولوجٌة المدرسة-1

 دٌنامٌات الجماعة وتحلٌل التفاعل االجتماعً فً غرفة الصف-2



 التربٌة الخاصة لذوي االحتٌاجات الخاصة بمختلف فئاتهم من الطلبة-3

 النظام المدرسً وتأثٌره على التعلم الصفً-4

  م النفس وعلم النفس التربويطرق البحث في عل

ان الطرٌمة التً ٌتبعها علماء النفس فً وصف السلون ال تختلف فً طبٌعتها عن 

الطرٌمة التً ٌتبعها اي عالم اخر . فالبحث عملٌة منتظمة للتوصل الى حلول 

للمشكالت او اجابات تستخدم فٌها اسالٌب االستمصاء والمالحظة ، واٌا كان المنهج 

 المعروفة وهً مه الباحث فالبد ان ٌستخدم خطوات البحث العلمً الذي ٌستخد

 تحدٌد المشكلة

 وضع الفروض

 جمع البٌانات ) لكل منهج علمً طرٌمة مناسبة لجمع البٌانات(

 اختبار الفروض والتحمك من صحتها

 تفسٌر النتائج وبناء االستنتاجات

 ى ثالث فئات وهً وٌمكن تصنٌف المناهج المعتمدة فً علم النفس التربوي ال

: ٌهتم هذا المنهج بوصف الظاهرة النفسٌة والعوامل المؤثرة فٌه  المنهج الوصفي-1

 وهنان اكثر من نوع من الدراسات التً ٌشتملها هذا المنهج مثل

الدراسات االرتباطٌة : التً تتناول العاللة بٌن متغٌرٌن او اكثر مثل )العاللة بٌن 

 الذكاء والتحصٌل الدراسً (

الدراسات الممارنة السببٌة : التً تتناول الممارنة فً الظاهرة بٌن مجموعتٌن او 

 اكثر مثل ) الممارنة فً اسالٌب التعلم بٌن المتمٌزٌن والمتخلفٌن عملٌا (

الدراسات عبر الحضارات : التً تتناول وصف ظاهرة معٌنة لدى اكثر من حضارة 

 ن واالمرٌكان(مثل ) الٌمظة الذهنٌة لدى الطلبة العرالٌٌ

الدراسات الطولٌة : التً تتناول التغٌرات التً تحدث فً ظاهرة معٌنة عبر الزمن 

لدى نفس االفراد مثل ) النمو اللغوي لدى االطفال من عمر ثالث الى سبعة سنوات( 

حٌث ٌبمى الباحث ٌتتبع التغٌرات التً تحدث فً الذخٌرة اللغوٌة لمجموعة من 

 ثالث سنوات وحتى ٌبلغون سبع سنوات من العمر االطفال من بلوغهم عمر



الدراسات المستعرضة : فً هذا النوع ٌدرس الباحث التغٌرات النمائٌة التً تحدث 

 فً الظاهرة ولكن من خالل عٌنة من اعمار مختلفة 

الدراسات الطولٌة المستعرضة : فً هذا النوع ٌحاول الباحث الجمع بٌن مزاٌا 

 ستعرضةالطرٌمتٌن الطولٌة والم

.  لٌاس تأثٌر مولف معٌن على ظاهرة ماالتجربة هً : او المنهج التجريبي-2 

 وهذا المنهج ٌتمٌز بما ٌلً  

وط التجربة وٌعدل منها بهدف رتٌح للباحث ان ٌغٌر من شٌ - أ

استخالص النتائج والكشف عن المتغٌرات المؤثرة تأثٌرا حمٌمٌا على 

 الظاهرة موضوع الدراسة

رار التجربة ضمن نفس الظروف للتحمك من ٌتٌح الفرصة لتك - ب

 الوصول الى نفس النتائج والتحمك من صحة الفرضٌات 

ٌتٌح للباحث الفرصة بعزل او حذف او التحكم بالمتغٌرات بما ٌعطً -ج

للباحث الفرصة فً دراسة المتغٌرات الواحد تلو االخر حتى ٌصل الى 

 المتغٌرات الفعلٌة المسؤولة عن حدوث الظاهرة

المفاهٌم االساسٌة فً هذا المنهج هو المتغٌر المستمل والمتغٌر التابع  وان

 والمجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة 

وهو المتغٌر الذي ٌختاره الباحث وٌعالجه بطرٌمة معٌنة  المتغير المستقل

 لٌحدد اثره على متغٌر اخر

المتغٌر  وهو المتغٌر الذي ٌسعى الباحث للكشف عن تأثٌر:  متغير تابع

المستمل فٌه لذلن فهو ال ٌتدخل فً هذا المتغٌر ولكنه ٌالحظ او ٌمٌس األثر 

 الذي ٌحدثه المتغٌر المستمل فً هذا المتغٌر فمط.

 " التفكٌر النالدعلى  دافعٌة التعلممثال " اثر 

 متغٌر مستمل        متغٌر تابع            

 للمعالجة التجرٌبٌة خضعتهً المجموعة التً المجموعة التجريبية : 

 المعالجة التجرٌبٌة تحرم منهً المجموعة التً المجموعة الضابطة: 


