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  7102-7102الفصل االول :

 موضوعه ( .علم النفس  )   تعريفه ,  المحاضرة االولى : 

 

. لهما المستنبطة والعلوم واإلدراك للسلوك، التطبٌقٌة و األكادٌمٌة الدراسة : هو  النفس علم -

 مثل1،  أحٌانا اإلنسان غٌر على تطبٌقه ٌمكن لكن اإلنسان بدراسة عادة النفس علم ٌقوم

 . الحٌوانات

 مجاالت علىاالنسانٌة ،والعلوم  المعارف هذه تطبٌق إلى أٌضا النفس علم كلمة تشٌر -

 اإلنسانً  . النشاط من مختلفة

 ٌعٌش وإنما فراغ فً ٌعٌش ال وهو اإلنسان نشاط جوانب ٌدرس الذي العلم هو النفس لمع -

 سعٌه خالل وفً - والنفسٌة العضوٌة حاجاته إلشباع وٌسعى واألشٌاء الناس من بٌبة فً

 فً األفراد شاكلمفضال عن معالجة  …. واالجتماعٌة المادٌة العوابقمن  تعترضهوما 

 .العقلٌة األمراض ومعالجة،  الٌومٌة الحٌاة

 العالقات تفسر التً والمبادئ القوانٌن عن الكشف ٌحاول الذي العلم ذلك هو النفس علم  -

 ذلك فً وهو.  سلوكً موقف أي فً والمتدخلة المتفاعلة العوامل بٌن القابمة الوظٌفٌة

 على السٌكولوجٌة المعرفة تطبٌق وكذلك – به والتنبؤ فٌه والتحكم السلوك فهم إلى ٌهدف

 …… حلها لمحاولة اإلنسانٌة المشكالت

: بأنه تعرٌفه وٌمكن والشخصٌة، والتفكٌر والعقل للسلوك العلمٌة الدراسات هو النفس علم -

 فهم إلى التوصل بهدف وذلك اإلنسان، وخصوصا الحٌة، الكابنات لسلوك العلمٌة الدراسة

 . اذ لم حدٌثا المهمة العلوم من أنه كما . فٌه والتحكم به والتنبؤ وتفسٌره السلوك هذا

 وأقسام فروع عدة لدٌه بل واحد فرع على ٌختصرلم   العلم وهذا.  قدٌما فٌه ٌتوسعوا

 هذا وٌساعد . سهلة ال تكون قد دراسته أن مع،  الممتعة العلوم من فإنه ذلك إلى باإلضافة

 ...المختلفة الشخصٌات أنماط معرفة فً العلم

 وٌنفعل وٌدرك وٌحس ٌرغب حً كابن هو حٌث من اإلنسان هو النفس علم موضوع إن -

 . فٌه ٌعٌش الذي بالمجتمع ٌتأثر ذلك كل فً وهو وٌصبر وٌفكر وٌتخٌل وٌتعلم وٌتذكر

 تطور مفهوم علم النفس :  

 التً االستبطان عملٌة على معتمدا،  النفس علم فً البنابٌة المدرسة(  فونت ولٌم)   أسس      

 هذه حل فً ومساعدته، نفسه الشخص طرٌق عن الشخص مشكالت على التعرف على قامت

 لتكون أو لٌعاقبه خلقه هللا أن ٌعتقد من هناك المثال سبٌل فعلى. لها رؤٌته وتصحٌح، المشكالت

 مضطهدا ٌكون أو ٌأس أو بتمرد ٌتصرف االعتقاد هذا على وبناء"، النار" الجحٌم فً نهاٌته

 االعتقاد هذا لتصحٌح الشخص هذا مع االستبطان طرٌقة استخدام فٌتم له، ومضادا للمجتمع

 .علمٌة مخبرٌة خاصه طرق ولذلك لدٌه، الخاطا

(، Introspection) باالستبطان فونت ولٌم طرٌقة انتقدوا آخرون علماء جاء ذلك بعد ولكن    

 على تعتمد وكذلك تعمٌمها، ٌمكن وال نفسه الشخص رأي على تعتمد ذاتٌه طرٌقة إنها وقالوا

   األمرٌكً البنابٌة المدرسة انتقدوا الذٌن العلماء فمن النفسٌة؛ وحالته ورؤٌته نفسه الباحث رأي
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 فمن الدماغ؛ أجزاء وظٌفة وماهً، وتقسٌماته الدماغ وظابف على ركز حٌث جٌمس( ولٌام) 

 المنطقة أن حٌث واالنفعاالت؛ واإلحساسات التفكٌر ومبّسط مختصر بشكل الدماغ وظابف

 منطقة الدماغ وسط وفً والحركة، والكتابة والكالم والتخٌل التفكٌر عملٌات فٌها تتم الجبهٌة

، البصري الجهاز ٌقع للدماغ الخلفٌة المنطقة وفً معنى، وإعطابها اإلحساسات وتفسٌر السمع

 تحتوي ةمباشر الخلف من الرقبة فوق تقع منطقة وهناك، لبصرٌةا اإلحساسات تفسٌر ووظٌفته

 وعملٌات والتنفس الجسم توازن عن مسؤولون وهم والوصلة، المستطٌل والنخاع المخٌخ على

 المدرسة)  اسم المدرسة هذه على وأطلق إلخ،.... الدموٌة والدورة القلب وضربات الهضم

 .( الوظٌفٌة

 صحٌحا علما ٌكون أن النفس علم على كان إن: : قابال للمدرستٌن آخر انتقاد ظهر ثم    

 كالعقل، افتراضٌا كان وما ملموس وغٌر رؤٌته ٌمكن ال ما دراسة تتم أن ٌجب ال ومستقال

 المنتقدٌن العلماء ومن ، علمٌا إثباتها ٌمكن ال افتراضات مجرد ألنها وذلك، والتفكٌر والذكاء

 ما أي لإلنسان( الظاهر ) السلوك دراسة ٌجب: قال الذي ( واطسون جون)  األمرٌكً للوظٌفٌة

 وهً المدرسة هذه ظهور بعد كثٌرا النفس علم بذلك وتطور ، رؤٌته وٌمكن ملموس هو

 مؤسس بافلوف (  ) الروسً الشهٌر النفس عالم المدرسة هذه رواد ومن السلوكٌة، المدرسة

 ٌرتبط الكلب لعاب سٌالن أن بافلوف الحظ فقد مخبرٌة؛ اختبارات أجرى الذي التعلم نظرٌة

 باإلطعام ٌلحقها ثم، الطعام تقدٌم قبل جرس قرع: فً المتمثلة بتجربته فقام له؛ الطعام بتقدٌم

 تقدٌم دون الجرس سماع لمجرد الكلب لعاب ٌسٌل بدأ التجربة هذه تكرار وبعد اللعاب، فٌسٌل

 .شرطً تعلم علٌه أطلق ما وهذا الطعام

 

 

 


