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   السلوك معنى, وميادينه النفس علم مهام,  النفس علم فاهدأ : المحاضرة الثانية

 هداف ثالثة هً : ألعلم النفس , كما فً بقٌة العلوم االخرى ,        

 فهم السلوك وتفسٌره .  -1

 التنبؤ بما سٌكون علٌه السلوك .  -2

 ضبط السلوك , والتحكم فٌه بتعدٌله وتحوٌره وتحسٌنه .   -3

ان الهدف الرئٌس لعلم النفس , هو جمع وقائع , وصوغ مبادئ عامة , ٌمكن بها فهم   

وتفسٌره . فهو ٌعٌننا على فهم انفسنا , وفهم من نعاشرهم ونعاملهم من الناس , من السلوك 

 خالل ما ٌأتً : 

 فهم الدوافع الحقٌقٌة , ال الدوافع الزائفة . -1

ا , وما لدٌنا من امكانات واستعدادات خافٌة فهم نواحً القوة , او الضعف فً شخصٌاتن -2

 عنا . 

 معرفة اسباب ما ٌبدو فً سلوكنا , او سلوك زمالئنا واطفالنا من انحراف .  -3

الكشف عن العوامل التً تفسد تفكٌرنا , او تعطل عملٌة التعلم لدٌنا , او تمٌل بنا الى  -4

 شرود الذهن , او تجعلنا ننسى كثٌرا مما حصلنا علٌه . 

ٌعٌننا علم النفس على فهم اصول كثٌر من المشكالت االجتماعٌة , اذ ٌبٌن لنا ان كثٌرا من      

المذاهب والتٌارات الفكرٌة , والتفكك الخلقً , والتعصب الساللً , والقلق المتفشً بٌن الناس , 

 غالبا ما تكون وسائل إلرضاء حاجات ودوافع اساسٌة معاقة او مكبوتة لدى الناس .

ضبطها   وعلىثم ان فهم الظاهرة ومعرفة اسبابها وخصائصها , ٌعٌن على التنبؤ بحدوثها ,     

من اهداف علم النفس. فاذا عرفنا ان التربٌة القاسٌة فً والتحكم فٌها . وهذان هدفان عملٌان 

عهد الطفولة تمهد الطرٌق إلصابة الفرد بمرض نفسً فً مستقبل حٌاته , استطعنا ان نتنبأ 

 مصٌر النفسً لطفل نشأ على هذه التربٌة .  بال

  وميادينه النفس علم مهام  

 : األساسٌة النظرٌة الفروع

 والحركٌة اإلدراكٌة والعملٌات القدرات بدراسة الفرع هذا ٌهتم: التجرٌبً النفس علم -1

 .المعرفٌة والعملٌات والسمعً البصري اإلدراك وخاصة

 هذا ٌسعى ,حٌث للسلوك الفسٌولوجٌة األسس باكتشاف ٌقوم: الفسٌولوجى النفس علم -2

 .والسلوك الفسٌولوجٌة العملٌات بٌن العالقة اكتشاف إلً الفرع

 .الشٌخوخة وحتى الجنٌن مولد قبل من النمو مراحل ٌدرس: النمو نفس علم  -3

 سلوك دراسة وكذلك األفراد سلوك على الجماعة تأثٌر بدراسة ٌختص: االجتماعً النفس علم-4

 .الجماعة فً الفرد
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 : التطبٌقٌة الفروع

 . الدراسً والتحصٌل األكادٌمً بالتعلٌم الفرع هذا ٌهتم: التربوي النفس علم-1

 لحل والمنظمات الصناعة مجال فً النفس علم مبادئ ٌطبق:  والتنظٌمً الصناعً النفس علم-2

 . اإلنتاجٌة الكفاءة رفع بهدف بالعمل المتعلقة المشكالت

  معنى السلوك 

عناها العام , تتضمن كل نشاط ٌقوم به الكائن الحً . وكذلك كل حركة مان كلمة سلوك ب     

تصدر عن االشٌاء . فبحث الحٌوان عن الطعام نوع من السلوك , واشتغال الطفل فً اللعب 

ً نوع اخر من السلوك , وحركة القلب , او المعدة نوع ثالث من السلوك , وسٌر السفٌنة ف

 المحٌط نوع رابع من السلوك .

واذا اردنا ان نمٌز بٌن الكائن الحً والجماد , قلنا : ان االول ٌتحرك من تلقاء نفسه بٌنما     

ٌظل الثانً فً حالة سكون , مادام لم ٌخرجه من هذه الحالة محرك خارجً . ولكننا اذا دققنا 

. وان ثمة فً سلوك الكائن , ال نلبث طوٌال حتى نرى ان هذا الفرق لٌس بالفرق المطلق 

مل خارجٌة تكون بمثابة ما ٌحرك الجسم الحً .  ومن هذه العوامل التنبٌهات الحسٌة , عوا

   كرائحة ما . 

وٌعرف السلوك بانه : كل ما ٌصدر عن االنسان من عملٌات ونشاط حركً خارجً كالكالم      

ما ٌشعر  فٌدعى بالسلوك الباطنً , او الذاتً . وعلٌه فالسلوك ٌشمل كل ما ٌفعله االنسان , وكل

 وكل ما ٌفكر به . , به 

ان السلوك ٌخضع للتكوٌن الداخلً للفرد , وكذلك للعوامل الخارجٌة المحٌطة به , والتً     

تتفاعل معه وتؤثر فٌه . وٌتغٌر بتغٌر اي نشاط اساسً من شروط  البٌئة , وبتغٌر المجال الذي 

نى انه وحدة معٌنة نتٌجة لوجود الكائن ٌوجد فٌه الفرد . كما ان السلوك ٌتصف بالكلٌة , اي بمع

 الحً فً موقف معٌن . 

السلوك لدى ) واطسون ( مجموعة من العادات , والعادة مجموعة من االفعال المنعكسة    

الشرطٌة . وهً تنظر الى االنسان على انه حاصل جمع عادات , والعادات حاصل جمع افعال 

منعكسه , وهكذا فالعالقة بٌن االجزاء والكل مجرد اضافة , تماما كما هو الشأن فً بناء منزل 

ظرة الى االنسان تعد نظرة مٌكانٌكٌة الٌة , اضافة الى جمع اجزاء بعضها الى جوار هذه الن. 

 بعض , افعال منعكسة توضع الى بعضها الى جوار بعض فتنشأ او تقام الظاهرة النفسٌة .

وقد ظهرت السلوكٌة الجدٌدة , التً تجعل لموضوع التعلم وتكوٌن العادات مركز الصدارة    

امكان دراسة الحاالت الشعورٌة عن طرٌق ) التقرٌر اللفظً ( الذي ٌصف فً بحوثها . ورأت 

 تهتم بدراسة السلوك الظاهر وحده به المستبطن هذه الحاالت , لكنها ال تحلل هذه الحاالت , بل 

 اي ما ٌفعله وٌقوله الكائن الحً فً ظروف معٌنة . 

 


