
 التربوي النفس علم في محاضرات                         

  االولى المحاضرة

 بدراسة ٌختص الذي العلم هو التربوي النفس علم:  التربوي النفس علم تعريف

 تطبٌق محاولة اخر بمعنى هو او,   والتعلٌم التربٌة مٌدان فً االنسانً السلوك

 . والتعلٌم التربٌة مٌدان فً النفس علم نتائج

 ما التعرٌفات هذه اهم من التربوي النفس لعلم التعرٌفات من العدٌد هناك وٌوجد

 :ٌلً

 فً ٌبحث الذي العلم:  بأنه التربوي النفس علم صالح زكً احمد الدكتور ٌعرف-

 اصطبغها التً المؤسسة انها حٌث من المدرسة تمارسه كما التربوي النمو مشكالت

 . الناشئة تربٌة على لألشراف المجتمع

 المقررات من واحد: بأنه التربوي النفس علم حطب ابو فؤاد الدكتور وٌعرف-

 المربٌن واعداد التربٌة ومعاهد كلٌات فً المعلمٌن لتدرٌب الالزمة االساسٌة

 واعداد ومستوٌاتها انواعها بمختلف والتأهٌل التدرٌب برامج فً والموجهٌن

 ٌمتد قد بل,  المدرسً المجال فً العاملٌن واالجتماعٌٌن النفسٌٌن االختصاصٌٌن

 السلوك فً التحكم الى ٌسعى مٌدان اي فً للعمل االفراد تعد التً المجاالت كل الى

 . واالعالم كالطب االنسانً

 مجموعة هو:  بأنه التربوي النفس علم عرف فقد عدس الرحمن عبد الدكتور اما-

 على ٌساعد التدرٌس ان وكٌف التعلم ٌحدث كٌف لمعرفة الموجهة الدراسات

 .حدوثه

  التربوي النفس علم اهداف

 تحقٌق الى ٌسعى انه التربوي النفس بعلم المهتمٌن بٌن عام شبه هناك ٌكون ٌكاد

 : التالٌة االهداف

 من مرحلة كل فً النمو هذا وخصائص والمراهق الطفل نمو خصائص معرفة-1

 . مراحله

 بتشوق الدروس على اقبالهم تحسٌن وسائل و االطفال سلوك دوافع الى التعرف -2

 . رغبة و



 والراحة العمل مواعٌد تنظٌم حٌث من المدرسً الجدول تنظٌم بكٌفٌة التعرف -3

 . االنتباه من عال بمستوى وتمتعهم التالمٌذ فعالٌة ٌضمن بما

 او السلوكٌة باالضطرابات منها ٌتعلق ما سواء النفسٌة التالمٌذ مشكالت بحث -4

 . الدراسً التأخر

 هذه من الناشئة النفسٌة واالثار المدرسة فً االجتماعٌة العالقات ودراسة تحلٌل -5

 المدٌر وعالقة بالتلمٌذ المعلم عالقة مثل المدرسً العمل على وانعكاساتها العالقات

 تؤثر التً والنفسٌة االجتماعٌة العوامل وتحلٌل بالمنزل المدرسة وعالقة بالمعلمٌن

 . المدرسة فً التلمٌذ سٌر فً

 التً والعوامل ونظرٌاته وانواعه قوانٌنه حٌث من التعلٌم سٌكولوجٌة دراسة -6

 . الصالحة النفسٌة واالتجاهات العادات وتكوٌن التعلم تحسٌن على تساعد

 التربوي النفس علم خصائص

 : ٌلً ما التربوي النفس علم خصائص ابرز من

 : االستقاللٌة-1

 االخرى النفس علم فروع بقٌة شأن شأنه بذاته مستقل علما التربوي النفس علم ٌعتبر

 من المستمدة الحقائق من مجموعة عن عبارة هو العلم هذا ان من الرغم فعلى, 

 على العام النفس علم مبادئ تطبٌق بتقدٌم ٌقوم اي النفس لعلم المختلفة الفروع

 مستقال بحثا التربوٌة المشاكل لكل النفسٌة الجوانب ببحث ٌقوم كذلك انه إال التربٌة

 النفسٌة الدراسات فً المستقلة البحث مناهج من منهج او مبدأ اي ذلك فً مستخدما

 اهدافه تحقق التً النتائج استخالص محاوال هذا عمله فً تفٌده انها رأى اذا االخرى

 . وغاٌاته

 : التخصصٌة-2

 بجانب تخصصه اي التربوي النفس علم خصائص اهم من التخصصٌة اصبحت لقد

 محصورا العلم هذا عمل ٌعد لم حٌث,  والتعلٌم التربٌة مجال وهو العمل من محدد

 المناهج من جدٌدة طائفة استحدث بل التربوٌة المبادئ تطبٌقه صحة عن تحققه فً

 النفس علم قبل من شافٌة معالجة تنال لم التً التربوٌة المشكالت ببحث الخاصة

 لتقدٌر حدٌثة طرق تطبٌق,  المختلفة المواد تدرٌس ذلك على ومثال,  العام

 التوجٌه,  الكبار تعلٌم,  التدرٌس اسالٌب تحسٌن,  للتالمٌذ العلمً التحصٌل

 . االمور من وغٌرها التعلٌمً واالرشاد



 : العلمً والبحث التجرٌب مبدأ-3

 بالمفاهٌم االكتفاء نقطة عند التربوٌة تطبٌقاته فً التربوي النفس علم ٌقف لم

 التطبٌقات هذه صحة مدى على العلمً الدلٌل قٌام مرحلة الى ذلك تعدى بل النظرٌة

 . التربٌة على النفس علم تطبٌق من للتحقق وسٌلة التجرٌب من متخذا

 : النفسٌة والمبادئ النظرٌات مختلف من العملٌة التربوٌة النتائج استخالص-4

 الحقائق تفسٌر فً المهارة من جدٌدا نوعا التربوي البحث تكسب الخاصٌة هذه ان

 نتائج من العامة والمبادئ النظرٌات مختلف تتضمنه ما بٌان كٌفٌة ٌتعلم ذلك فً فهو

 عن الناجمة الفروض علٌها تبنى التً النظرٌة المبادئ وكذلك,  تربوٌة عملٌة

 ثم,  اوال النفسٌة واالسس الوقائع ٌستخلص ذلك فً فهو التربوٌة االسالٌب اختالف

 . ذلك بعد العملً التربوي التطبٌق ٌستنتج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


