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 يصنف بعض العلماء العلوم إىل ثالثة أقسام: 

 علوم إنسانية.  -3علوم رياضية    -2علوم طبيعية     -1 

ي العلوم اإلنسانية. 
 ويعتبر علم النفس فرًعا أساسًيا ف 

 

  أواَل: نشأة علم النفس 

 
 الحضارة اليونانية:  -1

ا  الحضارات اليونانية  تناولت   ي تناولها أفالطون، وأرسطو   كثبر من موضوعات علم النفس، فالدراسات الت 
ي اهتمام الدراسات الالحقة بهذه الجوانب.  حول التمبر  بير  الجسد والروح وطبيعتهما أثرا  
 ف 

 الحضارة اإلسالمية:  -2

والمتصوفة  الكالم  علماء  تراث  ي 
ف  وظهرت  االسالمي  اث  الب  مع  اليونانية  الحضارة  جذور  تفاعلت 

حامد والف ي  ألبر وكان   . ي والفارابر والكندي  سيناء  ابن  لدى  دراسات سيكولوجية  فنجد  واألطباء،  السفة 
ي وصف أحوال النفس اإلنسانية. 

 الغزالي جهد بارز ف 

لنواميس    ابن خلدون ➢ السلوك االجتماعي يخضع  أن  وأكد  ي،  البشر والعمران  أسس علم االجتماع 
 ماعات وطبائع الشعوب. وقوانير  اجتماعية. كما تناول سيكولوجية الج

اهتمام فالسفة المسلمير  بهذه الجوانب انعكاس لما احتوى عليه القرآن الكريم من إشارة واضحة   ➢
:) فليعبدوا رب إل جوانب الحياة النفسية: من تفكبر وتعقل وتخوف وحزن وأمن ويأس قال تعال  

 (. 4-3هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش 

  

 وأهدافه : نشأة علم النفس ومدارسه وضوع األوللما

م 2021 -2020الفصل الدراس ي األول   

 الصف: الثالث ثانوي  

األولى  الوحدة  

 نشأة علم النفس، ومدارسه ومناهجه

26-13صفحة   
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  النفس ثانيًا: مدارس علم 

 المدرسة البنائية  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة السلوكية  -2
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 مدرسة الجشطالت  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحليل النفس  مدرسة  -4
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 علم النفس  وضوعم : لثا  ثا 

 تعريف علم النفس  ➢

ي هي نتيجة تفاعل  هو   قوي أو تنبيهات داخلية  العلم الذي يهتم بدراسة كل أنواع وجوانب سلوك الفرد الت 
ي نفسه

ي يعيش فيها ويتأثر بها ، ف   . مع قوى أو تنبيهات خارجية، محيطة به من البيئة الت 

 : Psychologyاالشتقاق اللغوي لمصطلح  ➢

ي الذات أو النفس  Psyche هو مشتق من الكلمتير  اليونانيتير   ي علم.  Logosوتعت   وتعت 

ي السلوك. بالتالي يكون علم النفس هو دراسة 
 الذات كما تكشف عن نفسها األداء والعمل، أي ف 

 موضوع علم النفس  ➢

واالنفعال   الجوانب، كالتفكبر  المتعدد  ي 
اإلنساب  السلوك  أنماط  ي 

ف  تتمثل  ي  الت  النفسية  الظاهرة  دراسة  هو 
ي يعبر  ي بيئة معينة فيؤثر فيها    هعنها كل فرد انطالًقا من تمبر    والتذكر والتعلم، الت 

وتفرده كشخص يعيش ف 
 ويتأثر بها.   

   علم النفس ➢

هو الدراسة العلمية لسلوك اإلنسان ولتوافقه مع البيئة ويتضمن هذا التعريف جانب تطبيق المنهج العلمي 
ي أنماط السلوك والتكيف مع البيئة

ي كما يتمثل ف 
ي دراسات علم النفس وجانب اتخاذ النشاط اإلنساب 

أساسًا   ف 
 للدراسة. 
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➢    
 جوانب السلوك اإلنسان 

 

            

 

 

  رابعا: أهداف علم النفس 

وصف  -1
السلوك 
  
  اإلنسان 

ه   وتفستر

ي تعمل بها  ي شخصيتنا، وما وصف الكيفية الت 
حواسنا وعقولنا ودوافعنا ومعرفة نواحي القوى والضعف ف 

 هي إمكاناتنا الظاهرة والباطنة؟
ي عىل  إعطاء تفسبر لسلوك اإلنسان يمثل جوهر علم النفس، يهدف علماء النفس إل التفسبر الدقيق المبت 

ات السطحية الظاهرية التجريبيةالمالحظات العلمية والدراسات   .ال عىل التفسبر

 التنبؤ  -2
بالسلوك  
  
 اإلنسان 

 فهم الظاهرة السلوكية ومعرفة أسبابها وخصائصها ييش لنا التنبؤ بها قبل وقوعها، ومن ثم التحكم فيها.  

ي مجال علم النفس قابال ، علل س: 
 للخطأ؟  التنبؤ ف 

ي الكثبر من 
ات ف  ،بسبب تداخل الكثبر من المتغبر ي

ي ال يمكن إخضاعها للدراسة  جوانب السلوك اإلنساب  الت 
 والضبط. 

ضبط   -3  
السلوك 
  
 اإلنسان 

 الوجهة فهم الطبيعة االنسانية وإعطاء تفسبر وتعليل ألنماط السلوك يساعدان عىل ضبط السلوك وتوجيهه  
 . ي تؤدي إل التوافق االجتماعي  المالءمة الت 
ا )علم  األهداف:  تلك  منظمة  علنفس،  تعريف آخر يشمل  علمية  دراسة  اإلنسان  بدراسة سلوك  يقوم  لم 

 . ( بغرض مالحظة ووصف السلوك والتنبؤ به وضبطه
 

 

 

 

 

  

   االنفعالي الجانب 
(  الجانب الحرك   أو الوجدان    )اإلدراك 

 الجانب العقل  المعرف 

ي  
ما يشعر به الفرد وما ينفعل له ف 

)الحب،   المختلفة  المواقف 
 الكره، الضحك، الخوف(. 

ي يقوم بها الفرد  األفعال والحركات الت 

ي (.  –القفز  –)قيادة السيارة     المشر

اللغة عند اإلنسان تمكنه من التعببر عما يدور 
ي ذهنه من معلومات وأفكار، وما يشعر به من  

ف 
 وما يدركه من موضوعات.  ،إحساسات

  
 جوانب السلوك اإلنسان 

)اإلدراكي  ي
 ( الجانب العقىلي المعرف 

 الجانب الحركي 

ي 
 الجانب االنفعالي او الوجداب 
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  :ميادين علم النفس  خامسا 

 ـــــــــــــ ـيتفرع علم النفس إىل عدة مجاالت وميادين تقوم ب ➢

 

 

 

 

 

 

 

 الميادين النظرية  ➢

ي الظاهرة النفسية من أجل التوصل إل 
ي تفش السلوك هي ميادين تبحث ف  بعض المفاهيم والحقائق والنظريات الت 

 . ي
 اإلنساب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

هذه النظريات والمبادئ والقوانير  عىل   تطبيق 
ي تعديل هذا  

ي لالستفادة منها ف 
السلوك اإلنساب 

التوجيه    السلوك وحسن التخطيط له وتوجيهه
هي مجاالت وميادين علم  ) .  السليم والمناسب
 .) ي

 النفس التطبيق 

النظريات والمبادئ   والقواعد  دراسة

ي  
ي تتحكم ف  والقوانير  والعمليات الت 

هالسلوك  ي وتفسبر
)هي مجاالت  .اإلنساب 

 النفس النظري(.  وميادين علم
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 تطبيقية الميادين ال  ➢

الكفاية   أغراض عملية كرفع مستوى  ي 
ف  النفسية  والنظريات  البحوث  نتائج  ي تستفيد من  الت  الميادين  هي 

ية، ومساعدة األفراد عىل التوافق، والمحافظة عىل الصحة    النفسية، ورفع الروح المعنوية لدى األفراد. البشر

 


