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   الحديثة النفس علم مدارس:  المحاضرة الثالثة

بالمدرسة , جماعة من العلماء ٌتقدمون بنظام من االفكار , ٌهدف الى تبٌان الطرٌق  ٌقصد    
الذي ٌتبعه الجمٌع , اذا ارادوا لعلم النفس ان ٌكون علما اصٌال  ذا قٌمة نظرٌة وعملٌة . وهناك 

 مجموعة من المالحظات بشأن مدارس علم النفس , منها : 

 . ان كل مدرسة تركز انتباهها على ناحٌة معٌنة  -أ

, ومازالت   1912و    1898جمٌع المدارس نشأت جمٌعها فً الفترة  ما بٌن ان  -ب
 حتى االن باقٌة حٌة ونشٌطة وتمثل وجهات نظر منتجٌها .

, لم تظهر نظرٌة جدٌدة بمعنى الجدة الحقٌقٌة , والذي ظهر هو  1912بعد عام  -ت
 تفسٌرات او تعدٌالت لبعض النظرٌات المعروفة .

مات المتناثرة فً موضوع علم النفس , وجمعها تحت لقد كانت الحاجة الى تبوٌب المعلو     
 عناوٌن محددة , الى ظهور مدارس علم النفس وفق مرتكزاتها النظرٌة والعملٌة , ومن اهمها : 

 المدرسة السلوكية :  -1

( . وهً مدرسة تنظر الى  1958 -1878اسسها عالم النفس االمرٌكً ) جون واطسون       
عقدة . اذ ترى ان ٌقتصر موضوع علم النفس على دراسة االنسان , نظرتها الى آلة مٌكانٌكٌة م

السلوك الحركً الصرٌح لإلنسان والحٌوان , عن طرٌق المالحظة الموضوعٌة البحتة . اي 
 دون االشارة الى ما ٌخبره الفرد من حالت اثناء مالحظته او اجراء التجارب علٌه . 

 :  السلوكٌة المدرسة ممٌزات ومن    

 غرائز هناك فلٌست,  فطرٌة تعداداتواس قدرات وجود,  السلوكٌة المدرسة تنكر -1
 . موروث ذكاء او موروثة

 االحساس لذلك تبعا انكر كما(  السٌكولوجً بالمعنى)  الشعور وجود,  واطسون ٌنكر -2
 . الشعورٌة الخبرة عناصر اعتبرا طالما اللذٌن العنصرٌن ذٌنك,  والصور

 الٌة فً عمٌقة تغٌرات)  فً ٌنحصر,  عامة بصورة,  االنفعال ان,  واطسون ٌفترض -3
 ( .  والغددٌة الحشوٌة المجموعتٌن فً خاصة وبصورة,  بمجموعه الجسد

 نعرف ان نستطٌع ال ألننا.  الشعور ال  السلوك ٌكون ان ٌنبغً النفس علم موضوع ان -4
 .  وكهسل خالل من اال االنسان وكذلك,  الحٌوان شعور عن شٌئا

 المنعكسة االفعال من مجموعة والعادة.  العادات  من مجموعة و واطسون عند السلوك -5
 افعال جمع حاصل والعادات,  عادات جمع حاصل انه على االنسان الى تنظر وهً.  الشرطٌة
 . منعكسة

 : الجديدة السلوكية المدرسة -2

,  للسلوك االلً التفسٌر عن اعرضت اذ,  السلوكٌة المدرسة منطلقات على فعل كرد جاءت     
 به ٌصف الذي(  اللفظً التقرٌر)  طرٌق عن الشعورٌة الحاالت دراسة امكانٌة ورأت

,  وحده الظاهر السلوك بدراسة تهتم بل,  الحاالت هذه تحلل ال لكنها.  الحاالت هذه المستبطن
 .  معٌنة ظروف فً,  الحً الكائن وٌقوله ٌفعله ما اي


