
 فً علم النفس التربوي الثالثة المحاضرة

  التربوي النفس علم مواضٌع  محددات

 :  الدوافع-1

 القٌام الى ٌنزع تجعله الفرد داخل وسٌكولوجٌة فسٌولوجٌة حالة كل هو الدافع

 لدى التوتر حالة خفض الى الدوافع وتهدف معٌن اتجاه فً السلوك من معٌنة بأنواع

 ازالة على ٌعمل الحً الكائن ان اي,  التوازن عدم حالة من وتخلصه الحً الكائن

 . ٌحركه الذي الدافع واشباع المثٌرة الظروف

 

 : االتجاهات-2

 ٌعمل ان الى الشخصً نوعه تصف سلوكٌة مٌول بأنها االتجاهات البعض وٌعرف

 نحو مستحسنة وغٌر مستحسنة ابعاد الى  عادة مستندة االستجابات من معٌنة اصنافا

 عن االتجاهات وتكتسب هذا.  والمؤسسات االحداث مثل المنبهات من معٌن صنف

 الفردٌة النماذج وتقلٌد الفردٌة والخبرات العائلٌة التأثٌرات مثل متعددة عوامل طرٌق

 . االتصال وسائل طرٌق وعن واالجتماعٌة

 : الفردٌة الفروق-3

 فٌما المجموعة وسطمت عن االنحرافات او التباٌنات الفردٌة بالفروق والمقصود

 . والعقلٌة الجسمٌة بالخصائص ٌتعلق

 :العلٌا العقلٌة العملٌات-4

 العملٌات هذه من كل وطبٌعة والتصور والتخٌل والتذكر واالنتباه واالدراك كالذكاء

 . والتعلٌمً التربوي المجال فً واثرها

 : والقٌاس التقوٌم-5

 حول للبٌانات المنظم والتحلٌل الجمع ٌمكن بواسطتها التً الوسائل بها وٌقصد

 تجرى التقوٌم عملٌة وفً وشخصٌته والجسمً النفسً ونموه التلمٌذ تعلم جوانب

 .تتحقق لم التً وتلك تحقٌقها تم التً االهداف لمعرفة المحاولة

 

 



 التربوي النفس علم فً البٌانات جمع مصادر

 حقائقه الى للتوصل العلمٌة الطرٌقة او االتجاهات باستخدام التربوي النفس علم ٌقوم

 الٌها التوصل ٌتم التً الحقائق وان ودقٌقة موضوعٌة بأنها العلمٌة الطرٌقة وتعرف

 جمع فً العلمٌة الطرٌقة ٌستخدمون التربوٌٌن النفس علماء فأن لذا,  للتحقق قابلة

 . البٌانات ومعالجة وتصنٌف

 : االتٌة المصادر من بٌاناته التربوي النفس علم وٌشتق هذا

 : التجرٌب-1

 توجد انه افتراض على وتستند التجرٌب هً علمٌة طرٌقة لكل الممٌزة الخاصٌة

 دراسة فً الطرٌقة هذه وتستخدم,  معٌنة ونتٌجة معٌن حدث بٌن شرطٌة عالقة

 . كبرى بعناٌة وضبطها علٌها السٌطرة امكن شروط تحت النفسٌة الظاهرة

 تتعلق ان وٌمكن للحل قابلة تكون ان هو المشكلة بصٌاغة النفسٌة التجربة وتبدأ

 الحل بصٌاغة عموما المجرب وٌقوم,  السلوك جوانب من جانب بأي المشكلة

 بالتحقق المجرب ٌقوم المشكلة صٌاغة وبعد,  بالفرضٌة الذكً التخمٌن او المؤقت

 . ال ام المشكلة حل الى تؤدي اي خاطئة او صحٌحة الفرضٌة كانت اذا مما

 : المالحظة-2

 هذه فوائد ومن العلمً البحث طرق من كطرٌقة المالحظة على كلها العلوم تعتمد

 الطرٌقة هذه وتمتاز,  الطبٌعٌة وفعالٌته للفرد التلقائً السلوك تهمل ال انها الطرٌقة

 الزمن عنصري بٌن تربط بل,  المتفرقة الحوادث بعض تدوٌن على تقتصر ال بأنها

,  السلوك فً تؤثر التً العوامل كل حسابها فً وتدخل سلوك من ٌالحظ وما

 : نوعٌن على والمالحظة

 تحدث التً الشروط ضبط بدون ظاهرة مالحظة وتتضمن:  العابرة المالحظة-1

 . فٌها

 . فٌها تم التً الظروف ضبط فٌها ٌتم التً:  المنظمة المالحظة-2

 لبعض عرضة كونها هو البٌانات جمع فً كأسلوب المالحظة على ٌعاب ومما

 مالحظة او قبال المتوقعة االفكار مع ٌالحظ ما مطابقة احتمالٌة قبٌل من االخطاء

 . الباحث نظر وجهة مع تتفق التً الوقائع

 



 : والمستعرضة الطوٌلة الطرٌقة-3

 طرٌق عن المختلفة المراحل فً االنسانً السلوك عن بٌانات على الحصول ٌمكن

 قد الزمن من طوٌلة فترة على ومرات مرة االفراد من المجموعة نفس استخدام

 علٌها ٌطلق التً الطرٌقة وهً,  االحٌان اغلب فً اكثر او سنوات عشر الى تصل

 كانت اذا ما تدرس التً االبحاث الدراسات من هذا امثلة ومن,   الطوٌلة بالطرٌقة

 ثابتة السلوك مشكالت او المنخفض او المرتفع الذكاء قبٌل من الخصائص بعض

 التً االبحاث وتدعى,  والتذبذب للتغٌر عرضة أم الزمن من طوٌلة فترة خالل

 الطوٌلة الطرٌقة على وٌعاب,  التتبعٌة بالدراسات كذلك الطرٌقة هذه وفق تجرى

 . االستخدام صعبة ٌجعلها الذي االمر طوٌال وقتا وتستغرق الكلفة كثٌرة بأنها

 ٌتخٌر وفٌها المستعرضة الطرٌقة فهً استخدامها ٌمكن التً االخرى الطرٌقة اما

 من مختلفة مجموعات او العمر من محدودة واحدة فترة من مجموعات الباحث

 المٌول دراسة ذلك على مثال,  زمنٌة فترة خالل بمالحظتها لٌقوم مختلفة اعمار

 فً الطالب من مجموعات الباحث ٌختار حٌث الثانوٌة المدرسة لطالب القرائٌة

 واحدة مجموعة ٌختار ان من بدال واحد وقت فً مختلفة اعمار ومن مختلفة صفوف

 . اخرى بعد ومتابعتها

 : االخرى والوسائل االختبارات,  المقاٌٌس,  االستفتاءات-4

 هذه وبعض,  الطالب لنمو المختلفة الجوانب وتحدٌد دراسة بواسطتها وٌمكن

 تكون ان ٌمكن,  الجسمً النمو فً واحجام اطوال تستخدم التً تلك خاصة المقاٌٌس

,  ثباتا اقل الدافعٌة او االتجاهات بقٌاس المتعلقة االستفتاءات ان حٌن فً,  جدا دقٌقة

 حالتً بٌن من وان االنسانً السلوك عن ببٌانات تزوٌدنا فً مفٌدة فأنها ذلك ورغم

  كمالها عدم من بالرغم التحصٌل ومقاٌٌس الذكاء مقاٌٌس تكمن السابق التطرف

 كأفراد االطفال مع بالتعامل قٌمة ذات ببٌانات المٌدان فً المشتغلٌن زودت فأنها

 فً المختلفة المشكالت مجال فً والبحوث الدراسات اجراء فً المساعدة وكذلك

 . التربوي النفس علم

 

 

 

 



 

 


