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 اآلصول الفلسفية :  -1

 

أرسطو من بين الفالسفة اليونان األقرب في نظرتهما إلى الصواب فقد  كان أفالطون و

مستقالً عن    وحد أفالطون بين النفس واألفكار )أو المثل( التي إعتبرها جوهراً غير مادي

 . اء الدماغ الذي هو أقرب أجزاء الجسم إلى السم ه ويبقى بعده ومسكن  الجسد وجد قبله

أما أرسطو فكان أقرب إلى الوحدانية في نظرتة حين تصور النفس وظيفة الجسد غير  

 . مستقلة عنه وجعل من األفكار نتاجاً لتأثير المحيط في العضوية

 

 تعريف علم النفس :  -

 

الم النفسي األمريكي الشهير "وليم جيمس" يعرف كتابه "دروس  الفيلسوف والع

مختصرة في علم النفس"  هذا العلم أنه "وصف حاالت الشعور وتفسيرها في حد 

 ذاتها" 

المجمل في علم  ان معتمداً في أنكلترا وعنوانه "أما كتاب )جيمس سولي( الذي ك

 عالم الداخلي. النفس" يعرف علم النفس بأنه العلم الذي يهتم بحوادث ال 

عرف فوندت علم النفس بوصفه العلم الذي يبحث في الخبرة الداخلية أي في اإلحساس  

 . والمشاعر و اإلرادة

وان "علم النفس كما  نشر جون واطسون مؤسس السلوكية ي المجلة السيكولوجية بعن 

" وعرفة بأنه فرع تجريبي موضوعي من العلم الطبيعي هدفة النظري  يراه السلوكي 

نبؤ بالسلوك وضبطه ودعا واطسون علم النفس إلى رفض كل رجوع الشعور  الت

 النفس يمكن أن تكون موضوع مالحظة. والتخلي عن توهمه بأن حاالت 

علم النفس هو علم السلوك البشري والحيواني المطبق على المسائل  ونحن نقول 

 اإلنسانية. 

 

 ميادين علم النفس :  -2
 

 علم النفس التجريبي :  -1
النفس التجريبي يدرس كيفية تعديل السلوك وكيفية احتفاظ الناس بهذه  علم 

ختبار ما  االتعديالت وكيف تعمل المنظومات الحسية البشرية لتسمح للناس ب

 . ميجري حولهم والعوامل التي تضغط عليهم وتوجه سلوكه

 

 علم النفس النمائي :  -2
سة بداياتها ومعرفة  دة بدراقيحاول علم النفس النمائي فهم أنواع السلوك المع

 . الطرق النظامية التي تتغير بها عبر الزمن



وبما أن التغيرات في السلوك سريعة في سنوات الحياة المبكرة فإن علم نفس  

 . مدى واسعاً من علم النفس النمائييغطي الطفل الذي يدرس سلوك األطفال  

 

 علم النفس التربوي :  -3
بزيادة الكفاية في التعليم المدرسي من خالل  هذا الفرع من علم النفس معني 

تطبيق المعارف السيكولوجية حول التعلم والدوافع على منهاج الدراسة وطرق  

 التدريس. 
 

 علم النفس اإلجتماعي :  -4
ينتمي كل الناس إلى أنواع مختلفة من المجموعات اإلجتماعية كاألسرة والمدرسة  

عات والمجموعات التي تنتمي إليها  والحي والنادي والبلدة وغير ذلك من المجمو

 تؤثر في سلوكنا وتحدد اتجاهاتنا. 

 

 علم النفس الصناعي :  -5
ى مسائل الصناعة والمنظمات كان استخدام روائز  أول تطبيق لعلم النفس عل 

   . ختيار المستخدمين الذكاء والقدرات في ا

دمين ورفع  رشاد المستخإ ستخدام لديها وتعديالت جديدة لهذه الروائز في برامج اال

 سوية المردود الصناعي . 

 

 علم النفس العيادي : -6
فعلماء النفس في نظر الناس "أطباء" يشخصون اإلضطرابات السلوكية  

 ً  . ويعالجونها عالجاً نفسيا

إال أنه يجب اإلنتباه إلى عدم الخلط بين علم النفس العيادي والطب النفسي وأوضح  

العيادين أخصائيون تدربوا في ميدان علم النفس  تمييز بين الميدانين هو أن 

 وحصلوا على شهادات فيه خالفاً لألطباء النفسيين الذين يحملون شهادة في الطب. 

 

 علم النفس اإلرشادي :  -7
يشبه عمل علم النفس اإلرشادي إلى حد بعيد، عمل علم النفس العيادي والفرق  

مع أشخاص يعانون مسائل   بينهما هو أن عالم النفس اإلرشادي يعمل عادةً 

نفعالية خفيفة وقد يستخدم العالج النفسي في محاولة للمساعدة في هذه  شخصية وإ 

 المسائل. 

 

 نتهت المحاضرة األولى ا

 

 

 د.يوسف شاهين 


