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تعرٌف علم النفس التربوي /وهو العلم 

 الذي ٌختص بدراسة السلوك االنسانً فً

.مٌدان التربٌة والتعلٌم  

  اهداف علم النفس التربوي

معرفة خصائص نمو الطفل والمراهق-1   

التعرف ال دوافع سلوك االطفال -2

  ووسائل تحسٌن اقبالهم

- التعرف بكٌفٌة تنظٌم الجدول المدرسً-3   

بحث مشكالت التالمٌذ-4  

-5 تحلٌل ودراسة العالقات االجتماعٌة-  



- تعلٌم من حٌث دراسة سٌكولوجٌة ال-6

 قوانٌنه وانواعه ونظرٌاته

 خصائص علم النفس الحدٌث 

1-استخدامه المنهج العلمً فً الوصول 
  الى الحقائق

2-ان علم النفس ال ٌبحث فً ماهٌة 
  الروح

 3-الٌبحث علم النفس فً االرواح

4-ان علم النفس ال ٌعتمد فً تحدٌد 
 خصائص الفرد

5-ان علم النفس ال ٌكتفً بالوصول الى 
النظرٌات بل انه ٌعمل على توظٌفها فً 

 المجاالت المختلفة



  اهم خطوات المنهج العلمً

  تحدٌد المشكلة التً ٌرٌد للبحث فٌها -1

  جمع الحقائق المتعلقة بالمشكلة-2

 تحلٌل النتائج التً توصل الٌها-3

 

 

  اوال / منهج التأمل الباطنً 

هو مالحظة الشخص ما ٌجري فً 
شعوره من خبرات حسٌة او عقلٌة او 

انفعالٌة مالحظة منظمة صرٌحة 
فاالستبطان هو تطلع الفرد الى نفسه اي 

ان الشخص هو الذي ٌدرس ذاته ان 
االستبطان عملٌة مقصودة ولٌست عفوٌة 



حٌث ٌطلع الفرد الى نفسه لٌرى ماٌجري 
فٌها دون ان ٌتدخل فٌها اي انه ٌرى 

 وٌسجل بدقة وموضوعٌة

  اهم ممٌزات منهج التأمل الباطنً

1-ٌقوم بدور كبٌر فً بعض الدراسات 
التً تتطلب من الشخص ان ٌصف لنا ما 

 . ٌجري او ما ٌسمع او ما ٌشعر به

2-ٌعد االساس فً استفتاءات الشخصٌة اذ 
ٌطلب من الشخص ان ٌجٌب تحرٌرٌا او 

  شفوٌا على مجموعة من االسئلة

3-تستخدم فً العالج النفسً حٌث ان 
المعالج ٌرٌد من المرٌض ان ٌصف 

  مشاعره ومخاوفه



4-االستبطان هو الوسٌلة الوحٌدة لدراسة 
 . الظواهر واالحوال النفسٌة بعض

5-ان الحاالت الشعورٌة الفردٌة ٌمكن ان 
تخضع للدراسة    العلمٌة ان امكن التعبٌر 

 عنها باللغة او بنوع اخر

   اهم عٌوب منهج التأمل الباطنً

1-اعترضت علٌه المدرسة السلوكٌة 
بدعوى انه منهج غٌر علمً وحجتها فً 

ذلك ان الحاالت الشعورٌة التً تدرس 
عن طرٌق االستبطان هً حاالت فردٌة 

  ذاتٌة

2-ان الشخص المستبطن ٌنقسم الى 
  مالحظ ومالحظ فً ان واحد



3-لٌس باستطاعة كل انسان ان ٌتامل 
نفسه الن الناس ٌهتمون اكثر ما ٌهتمون 

  بالعالم الخارجً

4-فً التامل الباطنً الٌمكن الوصول الى 
الالشعور فنحن نتصرف ونطلع على 

  حاالتنا الشعورٌة

5-االطفال عاجزون عن القٌام بعملٌة 
التامل الباطنً وكذلك الشواذ وضعاف 

    العقول



 

 

 

 المحاضرة الثالثة / علم النفس التربوي  

 

م/ االنتباه واالدران الحسً                      

  م/االنتباه واالدران الحسً                

  تعرٌف االنتباه

 اهمٌة االنتباه واالدران

  انواع االنتباه

  انواع االحساسات

  شرود الذهن

 اسبابه

 طرق عالجه

 العوامل المؤثرة فً االنتباه

 

 

 



 :االنتباه واإلدران الحسً

االنتباه واإلدران : ٌعد االنتباه واالدران الحسً الخطوة االولى فً اتصال 

االساس الذي تموم علٌه سائر العملٌات  الفرد ببٌئته وتكٌفه لها، بل انها

االخرى إذ بدون االنتباه واالدران الحسً ال ٌستطٌع الفرد ان ٌعً شٌئا ، 

 . فلكً تتعلم شًء او نفكر فال بد من ان ننتبه الٌه ومن ثم ندركه

 : أهمٌة االنتباه واإلدران

هما أساس تفاعل اإلنسان مع بٌئته وتكٌفه معها-1  . 

ٌع العملٌات األخرىهما أساس جم-2  . 

السلون ٌتولف على اإلدران ، فنحن نستجٌب للبٌئة كما ندركها ال كما -3

 . هً فً الوالع

االنتباه واإلدران لهما ارتباط وثٌك بشخصٌة الفرد وتوافمه االجتماعً ، -4

 . فاالنتباه واإلدران لمشاعر اآلخرٌن هامان فً التفاعل االجتماعً السلٌم

- باه واإلدران عرض مشترن فً جمٌع االضطرابات اضطراب االنت-5

 العملٌة

 

 

 

 

 



 : عاللة االنتباه باإلدران

االنتباه هو تركٌز الشعور حول شًء معٌن ،واإلدران هو معرفة هذا  -

 . الشًء

 . االنتباه ٌسبك اإلدران وٌمهد له-

 . لد ال ٌعمب االنتباه لشًء إدران هذا الشًء-

- لشًء واحد ،لكن ٌختلفون فً إدراكه تبعا لد ٌنتبه مجموعة من الناس 

 . الختالف ثمافاتهم وخبراتهم السابمة ووجهات نظرهم وذكائهم ودوافعهم

  : االنتباه

االنتباه : عملٌة لٌست محددة بمستوى واحد ٌحصل فٌها االنتباه او ال ٌحصل بل هو 

حالة من عملٌة على مستوٌات تذبذب بٌن نهاٌتٌن دنٌا ٌكون فٌها العمل فً الل 

 . التركٌز ، ولصوى ٌتركز العمل فً الشًء الذي ٌنتبه الٌه تركٌزا شدٌدا

 : إذا االنتباه عملٌة اختٌار وتركٌز

 . بؤرة الشعور :هو ما ٌركز الفرد انتباهه علٌه

 . هامش الشعور :هو ماٌكون حول الفرد وال ٌشعر به إال شعور غامضا

 : أنواع االنتباه

مثٌراته إلى ثالثة أنماطٌمسم االنتباه من حٌث   : 

 1. االنتباه المسري :هو االنتباه للمثٌر الذي ٌفرض نفسه رغما عن إرادة الفرد-1

2- االنتباه التلمائً : هو انتباه الفرد لما ٌهتم به وٌمٌل إلٌه ،وهو ال ٌحتاج إلى بذل 2

 . مجهود فً سبٌله



3- د لد ٌكون كبٌرا االنتباه اإلرادي : هو الذي لد ٌمتضً من المتنبه بذل جه-3

 . لمغالبة ما ٌعترٌه من ملل وشرود ذهنً

واإلحساس ٌسبك اإلدران فً تلمً المؤثرات الخارجٌة بالحواس المختلفة مما ٌؤدي 

إلى إدراكها والتً لد تكون بصرٌة أو سمعٌة حسب نوعها. فحٌن تطرق المنبهات 

ى المراكز الحسٌة حولها ٌنمل أثر هذه التنبٌهات عن طرٌك أعصاب خاصة إل

العصبٌة فً المخ ثم تترجم هنان إلى حاالت شعورٌة نوعٌة بسٌطة إلى ما ٌعرف 

.وٌعنى بها األثر النفسً الذي ٌنشأ مباشرة عن تنبٌه حاسة أو عضو. /باإلحساسات

 وٌمكن تمسٌم هذه اإلحساسات إلى ثالثة أنواع

والجلدٌة والشمٌة تتمثل فً اإلحساسات الخارجٌة مثل البصرٌة والسمعٌة /: األولى 

 والذولٌة ، 

تتمثل فً إحساسات حشوٌة وتتصل بالمعدة واألمعاء والرئة والملب  /والثانٌة

 والكلٌتٌن مثل اإلحساس بالجوع والعطش وغثٌان النفس أو انمباضها،

تتمثل فً إحساسات عضلٌة أو حركٌة المنشأ ٌنجم عن تأثٌر أعضاء /والثالثة  

والمفاصل وتمنحنا معلومات عن ثمل األشٌاء خاصة فً العضالت واألوتار 

وضغطها وعن وضع وحركة األهداف وتوازن الجسم. إال أنه ال ٌجب التولف عند 

هذا الحد وإال لن نستطٌع التكٌف مع البٌئة وعلى سبٌل المثال لو أنن لابلت فً 

الطرٌك نمرا ولم ٌصبن من مروره إال بضعة ألوان جذابة وأصوات ورائحة من 

اإلحساس فمط فلن تحرن ساكنا تجاه أما إدراكناالذي ٌتلو إحساسنا السابك به خالل 

إدراكا والعٌا أنه حٌوان ذا صفات تنطوي على معنى خطٌر فهذا اإلدران العملً هو 

الذي ٌؤدي بنا إلى ما ٌطلك علٌه بالسلون الالئك به كذلن ٌنطبك األمر على اللون 

اإلدران الحسً ٌتبع ذلن لٌعمل العمل فً األحمر الخاص باإلشارة فما ٌحدث أن 

الوالع بتحوٌل هذا اإلحساس إلى رمز ٌفٌد معنى عمالنً مؤداه التولف عن 

السٌر.وهنا نخلص إلى تعرٌفه فهو العملٌة العملٌة التً تنتج من اإلحساس. وهذا ما 

نجده فً مجال اإلعالم واالتصال فلو نظر الدارس إلى صفحة الجرٌدة مثال فلم 



إال بإحساسات بصرٌة فلن ٌخرج منها بشًء ولكن على المائم باالتصال أن  ٌحس

 .ٌدرن عمالنٌا فٌما وراء ذلن من رموز تفٌد معان عملٌة متعددة

 شرود الذهن /

ٌعتبر الشرود الذهنً من المشاكل الشائعة جداً وٌعّرف بأنّه انشغال الفكر بموضوع 

ان للشرود الذهنً فً أي ولت من ال ٌمت بصلة إلى الوالع، ولد ٌتعّرض اإلنس

األولات، وفً الحالة الطبٌعٌة ٌستمر الشرود لدلائك معدودة، أما إذا استمر لولت 

. أطول فهذا ٌدل على وجد مرض نفسً ٌعانً منه الشخص  

تعرٌف شرود الذهن / ٌعنً انتمال االنتباه من امور ماثلة امامه الى امور اخرى لد 

بؤرة اهتمامه . تكون بعٌدة عنه ولكنها فً  

هن أسباب التعّرض للشرود الذ  

 :أسباب بٌئٌة .1

الضوضاء، واألصوات المرتفعة، وعدم الشعور باألمان، والجلوس فً أماكن ضٌمة 

غٌر مرٌحة، والتمٌٌز بٌن األبناء، والتمٌٌز بٌن الطالب فً المدارس جمٌعها تتسبّب 

 .فً التعرض للشرود الذهنً

 :أسباب أسرٌة .2

الطالق والمشاكل بٌن األزواج وفمدان أحد اآلباء خالل مرحلة الطفولة على ٌؤثر 

نفسٌة اإلنسان، وهذا ما ٌزٌد احتمال إصابته باالضطرابات النفسٌة والملك والتوتر 

 .والشرود الذهنً

 

 

 



 :أسباب صحٌة .3

بعض األمراض مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والشعور بالصداع وفرط نشاط 

رلٌة واالضطرابات النفسٌة تتسبب بالتوتر والملك والتعرض للشرود الغدة الد

 .الذهنً

 :أسباب اجتماعٌة .4

تتسبّب األزمات االلتصادٌة والكساد والفمر والبطالة وسوء األحوال المعٌشٌة 

وتحدٌات وصعوبات الحٌاة وعدم المدرة على التواصل مع الناس فً شرود الذهن 

 .وعدم المدرة على التركٌز

 :أسباب تتعلك باألوهام .5

األشخاص الذٌن ٌعانون من صعوبة فً تحمٌك أحالمهم ٌلجؤون إلى أحالم الٌمظة 

أو الشرود الذهنً للتخفٌف من معاناتهم، وعادة ما ٌضٌعون أولات طوٌلة وهم 

 .ٌرسمون فً عملهم والع مثالً ٌتمنون أن ٌعٌشون به

 :طرق عالج الشرود الذهنً

 :ممارسة الرٌاضة .1

احرص على ممارسة األنشطة البدنٌة، سباحة، ركض، جري، مشً، حٌث تساعد 

الرٌاضة على تفرٌغ الجسم من الطالات السلبٌة وشحنه بطالات إٌجابٌة، كما أّن 

الرٌاضة تنّشط الدورة الدموٌة فً الجسم وبما فٌها المخ وتحسن عملٌات االستمالب 

 وهذا ما ٌساعد على التركٌز

 

. 

 



لراحةخذ لسط من ااال .2 : 

العمل المتواصل لساعات طوٌلة ٌتسبّب فً التعب واإلجهاد وهذا ما ٌمنع المرء من 

التركٌز فً العمل وٌجعله أكثر عرضة للشرود الذهنً، ومن أجل هذا ٌوصً 

 .المختصٌن إلى ضرورة أخذ لسط كافً من الراحة خالل العمل

الولتم ٌّ ظتن-3  

جة كبٌرة فً المضاء على الشرود الذهنً مما ال شن فٌه أّن إدارة الولت ٌساعد لدر

ألنّه سٌصبح لكل مهمة ولت محدد وأنّن ستتمٌد بهذا الولت حتى تنجز مهماتن، 

 .وهذا ما ٌمنعن من تضٌع الولت فً الشرود وأحالم الٌمظة

 

 :النوم جٌداً  .4

ٌستعٌد المخ نشاطه خالل النوم وهذا ما ٌساعد على تنظٌم هرمونات الجسم وٌحّد 

ساعات ٌومٌاً  8راز هرمونات التوتر والملك، ولذلن ٌجب النوم ما ال ٌمل عن من إف

 حتى تحمً نفسن من الشرود الذهنً وحتى تحسن حالتن النفسٌة والصحٌة

 الوسائل التً ٌمكن للمدرس استخدامها للحد من ظاهرة شرود الذهن 

استخدام الوسائل السمعٌة والبصرٌة المختلفة اثناء عرض الدرس من اجل شد -1

 الطلبة للموضوع 

استخدام اسلوب المنالشة وطرح االسئلة على الطلبة وحثهم على النماش والحدٌث -2

 والتفسٌر 

اثارة دوافع الطلبة نحو الموضوع المطلوب منهم االنتباه الٌه -3  

الخارجً لالنتباه كدلٌل على ان الطالب منتبه الى  عدم االعتماد على المظهر-4

 موضوع الدرس الن االنتباه هو حالة داخلٌة 



. االنتباهالعوامل المؤثرة فً     

  اوال/العوامل الخارجٌة

فالمنبه الذي  االنتباهتكرار المنبه /إن تكرار المنبه مرات عدٌدة ٌؤدي إلى جذب -1

  ٌتكرر ظهوره فإن انتباه الفرد ٌتجه نحوه وٌركز علٌه أكثر من غٌره

شدة المنبه /تعنً تطرف المنبه فً الظهور واألضواء الزاهٌة واألصوات العالٌة -2

من التً دونها لالنتباهوالروائح النفاذة أجذب   . 

عما ٌوجد فً اختالف الشًء عن المألوف/إن كل شًء ٌختلف اختالفا كبٌرا -3

إلٌه االنتباهمحٌطه فمن المرجع أن ٌجذب    

إلٌها وخاصة إذا كانت بٌن اشٌاء  االنتباهحركة المنبه /االشٌاء المتحركة تجذب -4

 . ثابتة

أكثر من  االنتباهموضوع المنبه/كلما كان المنبه له من الصدارة األولوٌة ٌجذب -5

 غٌره

العوامل الداخلٌة  /ثانٌا  

تة العوامل المؤل  

الحاجات العضوٌة االساسٌة / مثل الجوع العطش -1  

هنً /ٌنتبه الفرد الى االشٌاء التً تتهٌأ ذهنٌا ذالتهٌؤ ال-2  

 العوامل الدائمٌة ومن اهمها 

الدوافع المهمة : فدافع حب االستطالع مثال ٌجعل الطالب فً حالة تأهب مستمرة -1

 لالنتباه 

المٌول واالتجاهات واالهتمامات :ان هذه الدوافع المكتسبة تحمل الفرد على -2

 االنتباه الى كل ماٌتعلك بها .



 المحاضرة الثانٌة / علم النفس التربوي

مناهج البحث فً علم النفس وعلم النفس التربوي-  

منهج التأمل الباطنً-  

منهج المالحظة-  

المنهج التتبعً-  

المنهج االكلٌنٌكً-  

المنهج التجرٌبً-  

مقاٌٌس العالقات االجتماعٌة-  

االستبٌان-  

اختبار الذكاء-  

 اختبارات التحصٌل المقننة

قاٌٌس الفٌزٌائٌةالم-  

الدراسات االرتباطٌة-  

 



 اوال / منهج التأمل الباطنً

هو مالحظة الشخص ما ٌجري فً شعوره من خبرات 

حسٌة او عقلٌة او انفعالٌة مالحظة منظمة صرٌحة 

فاالستبطان هو تطلع الفرد الى نفسه اي ان الشخص 

هو الذي ٌدرس ذاته ان االستبطان عملٌة مقصودة 

ٌث ٌطلع الفرد الى نفسه لٌرى ولٌست عفوٌة ح

ماٌجري فٌها دون ان ٌتدخل فٌها اي انه ٌرى وٌسجل 

 بدقة وموضوعٌة

 اهم ممٌزات منهج التأمل الباطنً

ٌقوم بدور كبٌر فً بعض الدراسات التً تتطلب من -1

الشخص ان ٌصف لنا ما ٌجري او ما ٌسمع او ما 

 . ٌشعر به

ٌطلب من ٌعد االساس فً استفتاءات الشخصٌة اذ -2

الشخص ان ٌجٌب تحرٌرٌا او شفوٌا على مجموعة من 

 االسئلة



تستخدم فً العالج النفسً حٌث ان المعالج ٌرٌد من -3

 المرٌض ان ٌصف مشاعره ومخاوفه

االستبطان هو الوسٌلة الوحٌدة لدراسة بعض -4

 . الظواهر واالحوال النفسٌة

ان الحاالت الشعورٌة الفردٌة ٌمكن ان تخضع -5

سة    العلمٌة ان امكن التعبٌر عنها باللغة او بنوع للدرا

 اخر

 اهم عٌوب منهج التأمل الباطنً

اعترضت علٌه المدرسة السلوكٌة بدعوى انه منهج -1

غٌر علمً وحجتها فً ذلك ان الحاالت الشعورٌة التً 

 تدرس عن طرٌق االستبطان هً حاالت فردٌة ذاتٌة

ومالحظ  ان الشخص المستبطن ٌنقسم الى مالحظ-2

 فً ان واحد

لٌس باستطاعة كل انسان ان ٌتامل نفسه الن الناس -3

 ٌهتمون اكثر ما ٌهتمون بالعالم الخارجً



ٌمكن الوصول الى الالشعور  فً التامل الباطنً ال-4

 فنحن نتصرف ونطلع على حاالتنا الشعورٌة

االطفال عاجزون عن القٌام بعملٌة التامل الباطنً -5

اف العقولوكذلك الشواذ وضع  

 ثانٌا /منهج المالحظة

ٌتمٌز المنهج العلمً بجمع الوقاتئع والمعلومات عن 

طرٌق المالحظة المضبوطة التً تقوم على التخطٌط 

والوصف الدقٌق وتسجٌل السلوك تسجٌال منظما 

 والمالحظة انواع :

: هً مالحظة سلوك الغٌر  المالحظة االسقاطٌة-1

على اساس خبرتنا الشعورٌة ونحن نستخدم هذا المنهج 

فً حٌاتنا الٌومٌة حٌن نحكم على نٌات الناس 

 وشعورهم واحوالهم النفسٌة وتفكٌرهم .

المالحظة الموضوعٌة الخارجٌة : وٌقصد مالحظة -2

سلوك الغٌر من دون ان نسقط حالتنا الشعورٌة علٌه 



ظة سلوكه الظاهر كحركاته او تعبٌراته بل نكتفً بمالح

 او لغته وتسجٌل الظروف التً ٌحدث فٌها السلوك .

المالحظة الطبٌعٌة / هً مالحظة السلوك كما ٌحدث -3

تلقائٌا فً ظروف طبٌعٌة ودراسة السلوك كما ٌحدث 

ودراسة السلوك الذي الٌمكن تلقائٌا فً ظروف طبٌعٌة 

تخدم هذا المنهج دراسته فً مختبرات علم النفس وٌس

 مع الحٌوان او دراسة الطفل .

 ثالثا /المنهج التتبعً

ٌستخدم هذا المنهج فً العدٌد من االغرا منها تتبع قدرة 

او سمة لدى االنسان من الطفولة الى مرحلة المراهقة 

كتتبع نمو اللغة .الذكاء .الذاكرة . وٌكون ذلك بوصف 

و السمة كما المراحل المختلفة التً تمر بها القدرة ا

ٌمكن تتبع نمو مجموعة معٌنة من االطفال فً سنوات 

متتالٌة او مقارنة عٌنات مختلفة من االطفال فً 

 االعمار المتتالٌة .

 رابعا / المنهج االكلٌنٌكً



ٌستهدف هذا المنهج تشخٌص وعالج من ٌعانون من 

مشكالت سلوكٌة واضطرابات نفسٌة وانحرافات خلقٌة 

ممن ٌراجعون العٌادات النفسٌة او مشكالت دراسٌة 

 وٌلتمسون النصح واالرشاد

االسالٌب التً ٌستعٌن بها الساٌكولوجً االكلٌنٌكً فً -

 عملٌات التشخٌص والتوجٌه والعالج النفسً

دراسة الحالة / هناك طرائق متنوعة لدراسة -1

لك بجمع 1الحاالت التً تتردد على العٌادات النفسٌة و

ل حالة واهم هذه البٌانات التً البٌانات المتعلقة بك

–التكٌف المدرسً  –ٌنبغً جمعها هً النمو الجسمً 

االهتمامات –القدرات العقلٌة –العالقات االسرٌة 

التوافق النفسً –الخاصة   

المقابلة الشخصٌة / وهذه هً طرٌقة اخرى ٌستعٌن -2

بها الساٌكولوجً االكلٌنٌكً فً عملٌات التشخٌص 

 ولعالج والتوجٌه .

 اهم عٌوب المنهج االكلٌنٌكً



ٌعتمد على معلومات تتدخل فٌها العوامل الذاتٌة -

 بصورة كبٌرة

ٌركز نشاطه على حاالت فردٌة قد التتكرر فً الحٌاة -

 كثٌرا

 االٌجابٌات

افضل المناهج واكثرها فعالٌة فً دراسة -

 اضطرابات الشخصٌة

له القدرة على دراسة الظواهر النفسٌة للفرد فً -

تها السوٌةحاال  

امسا / المنهج التجرٌبًخ  

التجربة / عبارة عن مالحظة مقصودة مقٌدة 

بشروط تخضع لسٌطرة الباحث الذي ٌقوم بالتحكم 

فً المتغٌرات المحٌطة بالظاهرة التً ٌختارها 

 موضوع بحثه .

 



هناك اعتبارات ٌنبغً مراعاتها عند اجراء 

 التجارب فً علم النفس

ضبط العوامل العامة التً تؤثر فً الظاهرة -

المراد دراسته  اال العامل الذي ٌراد معرفة تاثٌره 

والذي ٌطلق علٌه المتغٌر المستقل /وهو المتغٌر 

 الذي ٌمكن للباحث السٌطرة علٌه

المتغٌر التابع /هو المتغٌر الذي ٌقع علٌه تاثٌر 

هب المتغٌر المستقل والذي ٌستطٌع الباحث التنبؤ  

المجموعة الضابطة والمجموعة التجرٌبٌة-  

المجموعة التجرٌبٌة / هً التً تتعرض لتاثٌر 

 العامل الذي ٌراد معرفة اثره

المجموعة الضابطة / هً المجموعة التً تتشابه 

وتتكافأ مع المجموعة التجرٌبٌة فً جمٌع العوامل 

 ماعدا العامل الذي ٌراد معرفة اثره .

/ مقاٌٌس العالقات االجتماعٌة سادسا  

تستخدم هذه االختبارات لمعرفة العالقات 

االجتماعٌة وانواع العالقات الشخصٌة بٌن الطلبة 



ولغرض الخصول على البٌانات والمعلومات 

الالزمة ٌطلب من كل طالب ان ٌكتب اسمه 

 واسماء من ٌعتبرهم افضل من ٌعملون معه .

 سابعا / االستبٌان

ائل المهمة فً الحصول على هو احد الوس

المعلومات المتعلقة بالمشكلة التً ٌراد بحثها سواء 

 كانت تربوٌة او نفسٌة او اقتصادٌة او سٌاسٌة

 ثامنا  / اختبارات الذكاء

تختلف من حٌث طبٌعتها والهدف منها اذ قد تكون 

هذه اختبارات لفظٌة او قد تكون مصورة كما 

ت التً تقٌسها تختلف االختبارات من حٌث القدرا

 وعلى وفق النظرٌة التً تنبثق منها .

 

 

 

 

 



 

 تاسعا /اختبارات التحصٌل المقننة

وهذا النمط من االختبارات ٌرتبط عادة بمادة 

دراسٌة معٌنة وتوضع هذه االختبارات بعد تحدٌد 

مجاالت المحتوى للمادة الدراسٌة واالهمٌة النسبٌة 

جال لكل منها ثم ٌخطط لوضع االسئلة لكل م

 بحسب اهمٌته وفً ضوء االهداف

 عاشرا / المقاٌٌس الفٌزٌائٌة

وتشمل مقٌاس الطول والوزن اذ ان الباحث قد 

ٌحتاج هذ المقاٌٌس لغرض اجراء المقارنات مثال 

بٌن طول الفرد او وزنه فً مرحلة معٌنة 

 ومقارنتها بمراحل اخرى .

 احد عشر /الدراسات االرتباطٌة

خضاع بعض المتغٌرات فً احٌان كثٌرة ٌصعب ا

للتجرٌب فالباحث الذي ٌرٌد التعرف على العالقة 

بٌن السلوك العدوانً واسالٌب المعاملة لوالدٌه 

وكانت عٌنه دراسته اطفال من سن الحادٌة عشر 



فانه ال ٌستطٌع ان ٌضبط اسلوب اسلوب معاملة 

 الوالدٌن لهؤالء االطفال .

 

 

 

    



 المحاضرة الخامسة / الدافعية للتعلم 

طبيعة الدافعية-  

تعريف الدافعية -  

الحافز او الباعث -  

تصنيف الدوافع-  

التنظيم  الهرمي للدوافع -  

استراتيجية استثارة دافعية الطلبة نحو التعلم-  

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



 
 



 المحاضرة الرابعة / االدران واالحساس 

 

  ريف االدران تع-

 االدران البصري 

امل المؤثرة في االحساس واالدرانالعو  

لمىية تأويل االحساسات تأويال ه دران لى  ن تعريف اإلدران يعّرف اإل

 يزود ا معىومات لما في لالم ا الخارجي من االشياء 

-ن واع اإلدران  

الذي يحدث  تُمسم ن واع اإلدران إل  خمس فئاٍت، بعدد الحواس الخمس 

 اإلدران من خاللها

تُمّكن حاسة البصر اإل سان من رؤية محيطه الفيزيائي،  /البصر-1 

ويتطىب حصول الرؤية االتصال بين الجهاز الحسي )الذي يشمل العين 

مركزه الدماغ(، إذ يفّسر الدماغ كعضو نساسي(، وبين الجهاز العصبي )ب

المحفز الخارجي )نمواج الضوء( ويحّولها إل  صور، ويعتبر اإل سان من 

نكثر المخىولات التماداً لى  الرؤية، خصوصاً ن ّه لد طّور  ظاماً بصرياً 

لالي التعميد، مما يمّك ه من رؤية درجاٍت مختىفٍة من األلوان، واستيعاب 

األبعاد. األبعاد برؤيٍة ثالثية  

تمّكن حاسة السمع اإل سان من التماط موجات الصوت وتحويىها  /السمع-2 

إل  رسائل مفهومة، ولإل سان لدرةٌ خاصةٌ لى  ما يسم  بتوطين الصوت 

؛ وهو مصطىح يدل لى  لدرة (Sound Localization :)باإل جىيزية

 اإل سان لى  تمدير م شأ الصوت، والمصدر الذي يأتي م ه



تُمّكن حاسة التذوق اإل سان من اإلحساس بالطعم، وإدران  /التذوق -3.

مختىف  كهات المواد المستهىكة كطعاٍم نو شراب، وتعتبر برالم التذوق 

الموجودة لى  الىسان هي المسؤولة لن استمبال م بهات التذوق، والتي يتم 

إرسالها فيما بعد لبر برالم التذوق لى  شكل بيا اٍت إل  الدماغ، حيث يتم 

معالجتها إل  معىوماٍت مفادها مذاق المادة، سواًء كان مراً، نو مالحاً، نو 

 حىواً، نو حامضاً، نو حاراً.

الشم: تمّكن حاسة الشم اإل سان من استكشاف الروائح لن طريك  -4

است شالها، وتعتبر حاستا التذوق والشم مستمبالٍت كيميائيٍة، وهي مسؤولة 

ة ال كهات المعمدة، يىزم كالً من حاستي لن إدران ماهية المواد، ففي حال

الشم والتذوق لتمييزها، ويتمكن اإل سان من تمييز لدد هائل من الروائح، 

 مما يسالده في إدران محيطه والتفالل مع بيئته بطريمة سهىة و اجحة.

الىمس: تعتبر حاسة الىمس نول حاسٍة يطورها الجسم، خصوصاً نّن -5 

حيث يتمكن الجسم من  جسم و نكثرها تعميداً،الجىد يعتبر نكبر لضٍو في ال

 الميام

ات  جمع البيا ات، و يستمبل المحفزبوظائفه لن طريك الجىد الذي ي 

الخارجية، ويحولها إل  معىوماٍت مفيدةً لابىٍة لى مل إل  الجهاز العصبي، ا

ويمسم الجىد إل  نجزاٍء ثالثة بوظائف مختىفة؛ اإلحساس بالضغط، 

واإلحساس باأللم.  واإلحساس بالحرارة،  



االدران البصري /

 



 



 



 



 



 



 

 المحاضرة السادسة / المرحلة االولى 

 م/ الذاكرة والنسيان

-:الذاكرة والنسيان   

 :مفهوم التذكر

يرتبط التعلم ارتباطا شديدا بالتذكر ذلك انه اذا لم يتبقى شيء لدينا من خبراتنا السابقة 

فلن نتعلم شيئا وللتذكر أهمية خاصة فان تفكيرنا مرتبط الى حد كبير بما نتذكر من 

حقائق كما ان استمرار اإلدراك في حد ذاته إنما يتوقف على استمرار ذاكرتنا فنحن 

القات بين الماضي والحاضر ونقوم بعمل تنبؤات عن المستقبل نستطيع ان ندرك الع

 ويرجع ذلك كله الى حضور ذاكرتنا وقوتها ومرونتها 

ويمكن تعريف الذاكرة بأنها" قدرة المرء على استدعاء مادة سبق له وان تعلمها واحتفظ 

 " بها في ذاكرته

ع وحفظ المعلومات او هي قدرة عقلية متمثلة بقابلية الفرد على استعادة واسترجا

انواع الذاكرةحياته واالفكار والخبرات التي تم تعلمها في وقت سابق من   

: 



 هناك ثالثة أنواع من الذاكرة

الذاكرة الحسية :وهي الذاكرة المرتبطة بالحواس الخمسة حيث يعتقد بوجود مخزن -1

حاسة  للمعلومات في كل حاسة من هذه الحواس يتم فيه حفظ وخزن المعلومات في كل

فهناك ذاكرة بصرية يتم فيها خزن صور المرئيات او المرئيات التي تراها العين 

وهناك ذاكرة سمعية يتم فيها خزن األصوات او الذبذبات الصوتية التي تسمعها االذن 

وهناك ذاكرة لمس يتم فيها خزن إحساسات مثل الحرارة والبرودة والوزن والضغط 

ةوهناك ذاكرة شمية وذاكرة ذوقي  

- الذاكرة قصيرة المدى : وهي الذاكرة المسؤولة عن الحفظ وخزن المعلومات ذات -2

االستعمال اليومي المتواصل او المعلومات ذات العالقة بالحياة اليومية للفرد وهي 

المعلومات التي يبلغ مداها الزمني من نصف ساعة الى يوم واحد كتذكر ارقام هواتف 

ماء واالرقاممعينة او تذكر قائمة من األس  

الذاكرة بعيدة المدى: وهي الذاكرة المسؤولة عن حفظ وخزن المعلومات التي يبلغ -3

مداها الزمني ايام وأشهر او سنين وربما عمر اإلنسان كله كتذكر بعض إحداث الطفولة 

 او تذكر بعض األمور التي حدثت منذ فترات زمنية طويلة

 



 المحاضرة الثامنة /

دور المؤسسات االجتماعٌة  

 فً التنشبة االجتماعٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

أهداف التنشئة االجتماعية .  

تلعب مؤسسات التنشبة االجتماعٌة دوراً هاماً فً تنشبة الطفل واكتسابه للمهارات  *

االجتماعٌة والثمافٌة التً تساعد فً بناء شخصٌته أثناء مراحل التطور والنمو، كما 

دماجه بالمجتمع.تساهم فً طرٌمة ان  

فعند والدة اإلنسان ٌكون عاجزاً تماماً عن فعل أي شًء بمفرده وال ٌمدر على  *

إشباع حاجاته األساسٌة، وٌكون فً احتٌاج دابم لمن ٌمومون بتلبٌة احتٌاجاته والمٌام 

 بحماٌته من العالم الخارجً.

الطفل  من المعروف أن البٌت واألسرة لهما الجزء األكبر فً تنشبة وتأسٌس *

وتموم مؤسسات التنشبة االجتماعٌة مثل المدارس والجامعات والنوادي ودور العبادة 

 واألنشطة الجماعٌة بالمساعدة فمط. 

 تعريف التنشئة االجتماعية 

االجتماعٌة  ٌوجد العدٌد من التعرٌفات لهذا المصطلح فً كتب ومعاجم العلوم*

وتعرف على أنها عملٌة انتمال الفكر والثمافة والحضارة من جٌل إلى جٌل بما فً 

 ذلن العادات والتمالٌد، وتشكٌل شخصٌة الفرد للعٌش فً المجتمع.

وهً عملٌة لٌست لاصرة على فترة عمرٌة معٌنة، فهً منذ الوالدة والطفولة  *

لة أو تبدٌلها عن األخرى ألن كل للبلوغ وحتى الشٌخوخة، وال ٌمكن تخطً أي مرح

 مرحلة لها أهمٌتها فً بناء الفرد.

أهمٌة التنشبة االجتماعٌة   

التنشبة االجتماعٌة من أهم وأخطر العملٌات االجتماعٌة ألنها تحدد مستمبل  *

المجتمعات فهً المسؤولة عن بناء ثمافة وفكر األفراد وإذا كانوا ٌفتمرون للفكر 

له فً خطر. الحضاري فالمجتمع مستمب  



هنان تغٌرات عدٌدة وسرٌعة تحدث فً المجتمع، التً لد تتطلب سرعة استجابة *

وتكٌف من اإلنسان وهذا هدف التنشبة االجتماعٌة وما تلعبه من دور فً تنمٌة 

 اإلنسان فً جمٌع مراحله العمرٌة.

التنشبة االجتماعٌة تساعد على بماء الشعوب والحفاظ على الثمافات والحضارات  *

العادات والتمالٌد، فهً وسٌلة التواصل بٌن األجٌال.و  

ألنها تساهم فً تشكٌل شخصٌة اإلنسان، تعتبر التنشبة االجتماعٌة البوابة لتحمٌك  *

 األهداف والطموحات فً المجتمع. مؤسسات التنشبة االجتماعٌة 

خالل عملٌة بناء الشخصٌة لإلنسان البد من أن ٌمر بالعدٌد من المؤسسات *

عٌة المختلفة، وتصنف مؤسسات التنشبة االجتماعٌة كنوعٌن هما. االجتما  

مؤسسات التنشبة االجتماعٌة غٌر الرسمٌة.*  

مؤسسات التنشبة االجتماعٌة الرسمٌة. *  

مؤسسات التنشبة االجتماعٌة غٌر الرسمٌة هً مؤسسات لٌست تابعة للدولة وال  

تنشبة االجتماعٌة للفرد، ٌطبك علٌها أي لوانٌن أو لوابح وتلعب الدور األكبر فً ال

 مثل:

وهً المؤسسة األولى واألهم فً عملٌة التنشبة، فهً المجتمع األول /األسرة  -1 

الذي ٌحتن بٌه اإلنسان منذ والدته وهً األكثر تأثٌراً فً بناء شخصٌة اإلنسان 

 واكتسابه للغة والمٌم السلٌمة وتعالٌم الدٌن الصحٌحة. وأن األسرة المترابطة المتحابة

التً ٌهٌمن علٌها االستمرار ومشاعر الود والمحبة هً التً تساعد فً تنشبة إنسان 

وهذا النموذج هو ما سوي للمجتمع لادر على العطاء ولادر على مساعدة األخرٌن 

 نحتاج إلٌه. 

مؤسسة مهمة جداً فً هذه العملٌة وهً المثال والمدوة للطفل بجانب أنها /األم  -2

ولت وكل تصرفاتها تنعكس على شخصٌته فعاللتهم ببعض مالزمة للطفل طوال ال

عاللة مستمرة منذ الطفولة وحتى الرشد. دور األم ال ٌلغً أبداً دور األب، فهو 



مسبول عن الدعم المعنوي والمادي الذي ٌحتاجه البٌت وهو مسبول عن تلبٌة جمٌع 

لطفل سلٌم احتٌاجات الطفل المادٌة من كساء وغذاء وأمان وهذه األشٌاء مهمة 

 جسدٌاً وعملٌاً.

ألن العمل السلٌم فً الجسم السلٌم، فإن األسرة التً تحرص على /الرٌاضة  -3 

تهٌبة الفرصة للطفل لممارسة الرٌاضة، تنشا طفل ٌتمتع بصحة جٌدة وعمل سلٌم 

جانب اكتسابه للعدٌد من المهارات األخرى. وإذا كانت الرٌاضات جماعٌة فهً 

المشاركة واالندماج بالمجتمع وتزرع اإلحساس باالنتماء  تجعل الطفل لادر على

للكٌان الذي ٌنتمً إلٌه، أما إذا كانت فردٌة فهً تنمً لدى الطفل اإلحساس 

 بالمسبولٌة تجاه ما ٌفعله. شاهد أًٌضا: مؤسسات التنشبة االجتماعٌة بالمراجع

ن التطور تؤثر فً التنشبة االجتماعٌة بشكل كبٌر خاصة أ /وسابل اإلعالم -4 

التكنولوجً الهابل واالنفتاح على العالم جعل الفرد أصبح لادراً على معرفة ما 

ٌحدث حول العالم وهو فً مكانه. وكذلن وسابل التواصل االجتماعً لها نفس الدور 

وأكثر فهً مسبولة عن المعلومات واألخبار والحمابك التً ٌستمبلها الفرد وتساعد 

تكمن فً انعدام الرلابة علٌها. وهما من المؤسسات  فً تكوٌن آرابه، وخطورتها

التً ٌجب أن تخضع لرلابة األهل وتمنٌن ما ٌتم إعطاؤه للطفل، فوسابل التواصل 

االجتماعً كثٌراً ما تستخدم لتروٌج اإلشاعات وتزوٌر الحمابك بـجانب نشر الفحشاء 

كن أن تستخدم والجهل والتنمر. أما وسابل اإلعالم فهً سالح ذو حدٌن من المم

لغرس لواعد الدٌن واألخالق أو كأداة لنشر العادات السٌبة، ومثاالً، األفالم 

والمسلسالت التً ٌظهر أبطالها ٌشربون الخمر وكأنها عادة ممبولة. الزوار شاهدوا 

أًٌضا: ماهٌة  الحكومة اإللكترونٌة فً البلدان النامٌة أنواع الجسٌمات التً تحتوي 

تٌن ونٌوترونٌن ممارنة بٌن التعلم باالكتشاف واالستمصاءبداخلها على برو  

وهم مجموعة من األفراد فً نفس الفبة العمرٌة /” الشلة“الرفاق أو  -5 

واالجتماعٌة، ٌجتمعون على شًء واحد سواء الجامعة أو النادي أو المهوة وغٌر 

 محددٌن بمواعد ولهم تأثٌر لوي فً بعضهم البعض.

 



*اعية الرسمية مؤسسات التنشئة االجتم *  

هً مؤسسات تتبع للدولة وتخضع للموانٌن واللوابح، ال ٌتعامل الفرد معها كثٌراً 

 ولكن دورها مهم وُمكمل للمؤسسات غٌر الرسمٌة، مثل:

الحضانة وهً أول مؤسسة ٌحتن بها الطفل فً سنه الصغٌر بعد البٌت وتعتبر  -1 

س العلم إنما الهدف هو أول خطواته فً االندماج مع المجتمع والهدف منها لٌ

 التواصل االجتماعً والنمو العملً والجسدي للطفل.

المدرسة وهً ثانً خطواته بعد الحضانة وتعد من أهم المؤسسات فهً تتعامل  -2 

مع اإلنسان فً معظم المراحل الحرجة فً حٌاته سواء الطفولة الساذجة أو 

ة. تعتبر المدرسة نموذج المراهمة، لذلن تلعب دوراً محورٌاً فً تشكٌل الشخصٌ

مصغر من المجتمع، وتستوعب الطفل وتمدمه بشكل تدرٌجً ٌتماشى مع لدراته فً 

مراحل نموه وتعمل على تزوٌده بالعلم والمعرفة وتنمٌة مهاراته الفنٌة والبدنٌة 

واألخاللٌة واالجتماعٌة. تؤثر فً سلوكٌاته واتجاهاته واكتسابه للمٌم األخاللٌة 

ادات والتمالٌد، وروتٌن المدرسة ٌغرس بداخل الطفل االلتزام وتحمل واحترامه للع

المسؤولٌة، أما األنشطة الجماعٌة المختلفة تساعده على التكٌف االجتماعً. والبد 

من نشأة تعاون بٌن األسرة والمدرسة فهذا من أجل سالمة الصحة النفسٌة للطالب، 

مدرسة سواء فً الدراسة أو مع مما تجعله ٌتخطى المشكالت التً ٌواجهها فً ال

 أصدلابه.

الجامعات وهً مؤسسة تموم بنفس مهام المدرسة مع اختالف المرحلة العمرٌة  -3 

 للفرد ومدى إدراكه لمدراته وإمكانٌاته فً التعامل مع البٌبة المحٌطة.

النوادي وهً مؤسسة الهدف منها تنمٌة المهارات االجتماعٌة واألخاللٌة  -4 

تساعده فً اكتشاف لدراته ومواهبه ونماط الموة والضعف وتحمك  لإلنسان، كما

 عملٌة االندماج بنجاح.



دور العبادة هً مؤسسات دٌنٌة وتربوٌة تسعى لزرع المٌم والمبادئ الموٌمة  -5 

وتسمو باإلنسان جسدٌاً وعملٌاً وروحٌاً. تدعو دور العبادة إلى العمل التطوعً مما 

ب مساعدة األخرٌن خاصة المحتاجٌن.ٌنمً فً اإلنسان اإلٌثار وح  

مصحات عالج اإلدمان وهً مؤسسات تساعد فً عالج األشخاص الذٌن  -6 

 استسلموا لإلدمان وتهٌبتهم معنوٌا لٌعٌشوا حٌاة طبٌعٌة سلٌمة.

مراكز إعادة تربٌة وإدماج األحداث وهً مؤسسات تهذٌبٌة للمُّصر الذٌن لاموا  -7 

عمل على تهذٌبهم وتصلٌح سلوكٌاتهم ثم إعادة بأفعال خارجة عن المانون، وت

 إدماجهم اجتماعٌاً للتعاٌش مع المجتمع


