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 :مقدمة
عل اإلندان لقرون عديدة يفكر في إجابة الدؤال الذي شغل باله دائساا وواؾ: ماؽ أناا          

ال حاول مشذ القدم دراسة الشفس اإلنداانةة   وذاذلػ وظاؾر واار   ؤ جابة وذا الدوالومؽ أكؾن؟ 
القارن  في نىاية ( ام العمؾم عمؼ الشفس مع وظؾر العمؾم الستعددة التي انفرمت عؽ الفمدفة )

 التاسع عذر ومظمع القرن العذر ؽ واصبح يشتسي إلى مجسؾعة العمؾم اإلندانةة. 
وحااااول البااااح ؾن فاااي واااذس السجسؾعاااة اساااتخدام الساااشىع العمساااي الستباااع فاااي العماااؾم         

الظبةعةة في دراسة الغؾاور واألنذظة التي وكسؽ وراء سامؾ  اإلنداان. وماؽ العماؾم اإلنداانةة 
وعاااه السختمفاااة وعماااؼ االجتسااااا وعماااؼ االإلترااااد والعماااؾم اإلدار اااة والعدااا ر ة عماااؼ الاااشفس بفر 

 .والدةاسةة وغةروا مؽ العمؾم األخرى 

دور مؾضاؾا عماؼ الاشفس برافة عاماة حاؾل دراساة الغاؾاور الشفداةة فساا وغىار فاي يا        
واإلدرا  عقااد  والعسمةااات العقمةااة التااي وراااحو ذلااػ الداامؾ  م اال التفكةاار سالداامؾ  اإلنداااني ال

اإلنداان  درسوالتذفر والشدةان والتعمؼ واالنفعال والذفاء والدافعةة وغةروا ماؽ السؾضاؾعات. و ا
ك ائؽ اجتساعي مح ؾم سمؾفه في االستعدادات الفظر اة الستاؾفرة عشادس مشاذ الاؾالدة والتاي زود 

ظاة  حةاا ان بىا مؽ خالل العؾامل الؾراثةة  وفي وغةرات الؾسط الذي يعةش فةه والبةئاة السحة
 .رد يؤثر في بةئته فسا انه يتاثر بىا ايزافال

ووحدياادأ  يعشااي عمااؼ الااشفس بدراسااة انااؾاا الداامؾ  اإلنداااني فااي جسةااع مراحاال حةاااة         
اإلنداااان السختمفاااة فاااي محاولاااة الكذاااا عاااؽ القاااؾانةؽ والسباااادئ العاماااة التاااي وح اااؼ الدااامؾ  

 .ام معرفي متكاملفي نغ ىءووؾجىه  والعسل عمى وشغةؼ وذس السباد

وال يؾجد وعر ف واحد لعمؼ الشفس يجسع عمةه جسةع الباح ةؽ ألنه فان إلى عىد إلر او         
فرعا مؽ الفمدفة يادرس السؾضاؾعات الشفداةة بسشىجةاة ذات طاابع فمدافي وقاؾم عماى القةااس 

بةعةاة مساا مل  فسا انه وعرض اثشااء وظاؾرس لساؤثرات ماؽ العماؾم الظأواالستبظان والسالحغة والت
 دد وجىات نغر عمساء الشفس حؾل طبةعة الغاورة الشفدةة وفةفةة وأو مىا.وعأدى إلى 

 ف الستعددة لعمؼ الشفس: ومؽ التعار 
ؾل ةاوم رس الحةااة الشفداةة وماا وزاسشه ماؽ افكاار ومذااعر واحداسااتيدإنه العمؼ الذي  -1

 ورغبات وذفر ات وانفعاالت.

نداان بساا يس ماه ماؽ أفعاال وأإلاؾال وحرفاات عااورة  وأوجاه إنه العمؼ الذي يدرس سامؾ  اإل  -2
 الشذاط اإلنداني اثشاء عسمةة التفاعل مع بةئته. 
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 ت عقمةة. ةامؽ عسم ئهالذي يدرس سمؾ  اإلندان وما وراإنه العمؼ  -3
والاادوافع  ةااة السختمفااةواةإنااه العمااؼ الااذي يىااتؼ بتفدااةر الداامؾ  اإلنداااني فااي السؾا ااف الح -4

 .راء وذا الدمؾ الكامشة و 
و الحااع أن وااذس التعااار ف متكاممااة مااع بعزااىا الاابعض ووس اال اوجاوااات ماادارس عمااؼ         

ه بظار  تارادر عاؽ الفارد و س اؽ مالحغيددة. و قرد بالدمؾ : اي نذاط خارجي تعالشفس الس
ا في السؾا ف السختمفاة  بحةا ال واألإلؾال واإليساءات التي وردرعمباشرة و ذسل الحرفات واألف

ي ااؾن وااذا الداامؾ  مالحااع  و س ااؽ إلةاسااه بذاا ل مباشاار. فسااا يس ااؽ أن ي ااؾن الداامؾ  نذاااط 
راادر عااؽ الفاارد وال يس ااؽ مالحغتااه بظاار  مباشاارة  ولكااؽ يس ااؽ االسااتدالل عمةااه او يداخماا  

 اسه بؾسائل خاصة م ل سمؾ  التفكةر او اوجاوات الفرد ومةؾله.ةكذفه او إل

وال يس ؽ إرجاا نسط سامؾفي   ؼ باآللةةداية التعقةد  وال يتوذذلػ يعتبر الدمؾ  عمى غ        
كااردود الفعاال  ةاار خاااص بااه إال فااي بعااض أنااؾاا الداامؾ  البدااةط الااالإرادي معااةؽ لفعاال او م

 االنع اسةة.

الباا وجادانةا فىاؾ عمةاا او انفقا او عةاادر عاؽ الفارد ساؾاء فاان حرفصافالدمؾ  فشذااط         
تظماو واؾفر يانبه  فعمى سبةل الس اال  سامؾ  فتاباة مؾضاؾا ماا معقد ومتكامل في ف ةر مؽ جؾ 

ؾ التفكةااار واااعااادد ماااؽ الجؾاناااو وتس ااال بالجاناااو الحرفاااي وواااؾ الكتاباااة  والجاناااو العسماااي و 
بالسؾضااؾعات الستزااسشة واإللسااام بجؾانااو السؾضااؾا  والجانااو الؾجااداني و تزااسؽ االنفعاااالت 

 دات. عتق. او مآراء والسذاعر السراحبة لمسحتؾى السؾضؾا مؽ افكار او
  :فةه حاس يبشفالقؾل أن عمؼ ال ندتظةعو 
ي ااؾن  فاال مااا يفعمااه اإلندااان و قؾلااه  أي فاال مااا يراادر عشااه مااؽ ساامؾ  حرفااي او لفغااي -1

ظماام مشااه شووااذا مااا و عاااورا لمعةااان  م اال السذااي والكتابااة والكااالم والزااحػ واألكاال وغةروااا 
 السدرسة الدمؾفةة.

والتاذفر  ماؽ نذااط عقماي او عسمةاات معرفةاة داخمةاة فااإلدرا  فل ماا يرادر عاؽ اإلنداان -2
 عرفةة.سالسدرسة ال ظمم مشهشخةل والتخظةط والتؾإلع وغةروا ووذا ما ولتوالتفكةر وا

األلاؼ  والذاعؾر  فل ما يدتذعرس الفرد مؽ وأثةرات وجدانةة وانفعالةة  فاإلحدااس بالماذة او -3
او بااالخؾا او بالغزاو و فاال مااا يسةال إلةااه أو يشفاار بالزاةم أو االروباااح  أو باالحزن والفاارح 

 مشه. ووذا ما وشظمم مشه الشغر ات التحمةمةة .

 



3 
 

ان عةاالم عاااورومااؽ وشااا يس ااؽ القااؾل بااأن مؾضااؾا عمااؼ الااشفس وااؾ فاال نذاااط جدااسي        
به احراييالزمه نذاط نفدي داخمي يروبط به اروباطا وثةقا إضافة إلى فل نذااط نفداي داخماي 

يس ااؽ مالحغتااه. وو ااذا لااةس وشااا  حااد فاصاال بااةؽ الشذاااط الجدااسي والشذاااط  نذاااط جدااسي
الشفداي او باةؽ الحةاااة الشفداةة والدامؾ  العسمااي الغااور  اي ان ماا يراادر عاؽ اإلنداان إنسااا 

  مساا ال ذلااػ فااي إلااؾل الفةمدااؾا أيراادر عشااه باعتبااارس وحاادة جدااسةة نفدااةة متكاممااة ال وتجااز 
ؾ الاشفس او الجداؼ بال اإلنداان و س اؽ القاؾل لاةس الاذي ل واعشفيالةؾناني ارسظؾ لةس الذي 

و  تااو و حااو و  اارس  و ااشجح  أل باال اإلندااان. فاإلندااان وااؾ الااذي يقاار عقاايفكاار وااؾ الساا  أو ال
امل مع البةئاة تعى  واإلندان فمه وؾ الذي يشجز اعساله و حل مذ الوه و قو ذو خفم و دعد 

 السحةظة به و تكةا معىا.

 الشفس:وار   عمؼ 

ل او قاي دراساة العوعشامذاتقة ماؽ فمساة يؾنانةاة  Psychologyإن فمسة عمؼ الاشفس         
معشاوااا عمااؼ. وذااذلػ ارواابط عمااؼ  logosمعشاوااا الااشفس او الااروح  وفمسااة  Psych االااروح  فاا

 الشفس اوال بالفكر الةؾناني مشذ القرن الخامس إلبل السةالد.

 شيء واحد  ( الس ل)الشفس واألفكار   م( بان  427- 37) Platoًر افالطؾن ي        

ًر باان الاشفس ياواعتبر الشفس ال مادية خالا الجدؼ السادي الذي يزسىا إلاى جشباواه  وفاان 
  ةاةامة عشاه  وواي ودا ؽ الجداد خاالل الحقالس ل( وجادت إلبال اإلنداان وواي مدات)او األفكار 

ت اإلنداانةة  تسعااد عبر السجوانتقمت افكارس وذس والستس مة بالفرل بةؽ الشفس او الروح والجد
الس ل( والجدد والسادة وما يتروو عمةىاا )الشفدةة أو الروح واألفكار  ةاةوإلد اكد عمى اوسةة الح

 دو ة.يمؽ اعسال 

د افالطؾن بان الشفس وبظت إلى الجدد  وان الجدد سجؽ لىا واإلنداان فاي راياه يعتق        
لسعرفة ووؾ )الشفس( وال اني يحؾل دون واذس مرفو مؽ عشرر ؽ مختمفةؽ أحدوسا يدعي إلى ا

السعرفة ألنه مرفز األوؾاء والذىؾات ووؾ )الجدد(. فإذا ما ارادت الشفس أن ورل إلى السعرفاة 
وجو عمةىا أن وسز  الجدد ووتخمص مؽ عبؾديته  وعشدوا وحرل عماى الشقااوة ووارا الشاؾر 

عاؽ فرال الاروح ماؽ الجداد  أي  ة  ووذا واؾ التظىةار الاذي واؾ عباارةقةقنؾر الح -الرافي 
ومسا ال يقبل الذػ ان افالطؾن اعتقد بخمؾد الشفس  واثبت ان   قةة الشفس مؽ أدران الجدد شو

روح الفةمدؾا الحم وحقم الدعادة بعد الساؾت بسذااودة الحقةقاة  وواذا ماا اكادس عشاد عرضاه 
ح ماؽ الذاىؾات فتراب لشغر ته في الس ل  أما الاروح التاي الزمات االوراال بالجداد ولاؼ وتحارر
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ا مخةفا وعؾد إلى الجدد في إلبرس  او وحل في جدؼ حةؾان بساا يتفام واحؾالىاا  وواؾ بىاذا حشب
 .تشاس يتفم مع فة اغؾرس في مذوو ال

داابو سم( فةشغاار إلااى الااشفس عمااى أنىااا ال.  304- 328) Aristotleامااا ارسااظؾ         
ل إلةاه أن القماو ةاوعسماه. وإلاد فاان يخ ه ووي التي ودةظر عماى وعةفتاهولحرفات الجدد وخبرا

  ءىاؾاعمى صمة فبةرة جدا بالدمؾ  والخبرة  وان وعةفة الدماغ وؾ وبر د الدم بعد ان يدخشه ال
العالإلة بةؽ الشفس والجدد واعتبروساا مغىاران فاي فال واحاد. واعتبار باأن فال  ؾوإلد حدد ارسظ

: ال ة( وصؾرة ووي )الروح(  والسادكائؽ وال سةسا اإلندان م ؾن مؽ مادة مبتذلة ووي )الجدد
وجؾد لىا بدون الرؾرة   فسا انه ال وجؾد لمرؾرة عمى نحؾ مجرد مؽ السادة  والعالإلة بةشىساا 

م الؾجاؾد بالفعال  و عتبار الاشفس والجداد حقاوي عالإلة بةؽ ماا واؾ مس اؽ الؾجاؾد وماا واؾ مت
: اولىااا انىااا مراادر س ثااالث مةاازاتفعشراار ؽ متالزمااةؽ لجااؾور واحااد. و ااًر ارسااظؾ ان لمااش

مااؽ العشاصاار التااي  لمحرفااة مااؽ غةاار ان وتحاار   وال انةااة انىااا وعمااؼ مااؽ غةاار أن وكااؾن مرفبااة
الااشفس بانىااا صااؾرة  رفااو مشىااا مااا وعمسااه  وال ال ااة انىااا لةداات مااؽ مااادة جدااسانةة   ووحااددتب

 ؾة. قلي له الحةاة بالآلمجدد أو فعمه  وذاالحرى وي فسال اول لجدؼ 
ؾل  قاارسظؾ ان مؾضؾا عمؼ الشفس وؾ اكتذاا طبةعة الاشفس ووحدياد إلؾاواا  و و ًر         

ةاة التاي واالزم الشباات وعاالؼ الحةاؾان  ثاؼ ناف  مشىاا الاشفس ال سبؾجؾد انؾاا مختمفة مؽ األنفا
اإلنداان إلاؾة خاصاة واي فاى ة  و ؾ الشفس الحاسة ووي مؾجاؾدة فاي الحةؾاناات او واروبط بالذاى

أي آلااي ذو حةاااة بااالقؾة و قرااد   ىااا فسااال اول لجدااؼ طبةعااي ل. وإلااد عاارا الااشفس بأنقااالع
بالكسال األول ما يدتكسل به الذيء نؾعه وصفاوه  وإلؾلاه جداؼ طبةعاي وسةةازا لاه ماؽ الجداؼ 

 .  أن الجدؼ ذو اعزاء واجىزةبآلىرد قالرشاعي  و 

ل ماؽ عقلمه صفحة بةزاء بحةا وتذ ل الخبرات في اقعو ؾلد يكسا و رى أن اإلندان           
ا ل الثة مبادئ فقل و قخالل وفاعل اإلندان مع البةئة  حةا وتذ ل االروباطات ووي م ؾنات الع

ةااد نتةجااة عقافر  ووكاؾن وااذس األفكااار بدااةظة ثاؼ واخااذ بالتزايااد والتشااوواي التجاااوز والتذااابه والت
 التفاعل مع البةئة.

مؽ خالل دراسة العالإلة بةؽ  د بحا فالسفة العرؾر الؾسظى طبةعة الشفس وخمؾدواقل        
 1995 - 1650الاااشفس والجداااد  وفاااان ماااؽ باااةؽ واااؤالء الفةمداااؾا الفرنداااي دي اااارت ) 

 Descartes ( ؾت وغةرواا ماؽ راوال ؾءدة و اار بالزاقاالذي فان يعتقد أن العزاؾ ة آلةاة مع
تقااد باان اعرااب الحاس التاي وارذط بااةؽ عالساؤثرات دون وادخل جاؾور داخماي ال ماادي  وفاان ب

زاء الحس والادماغ إلاادرة عماى فاتح مداام الادماغ  وان األعرااب الذاوباة ماؽ الادماغ إلاى أع
العزالت إنسا وي أنابةو وجاري فةىاا األرواح الحةؾانةاة متشقماة ماؽ الادماغ الاى العزاالت مساا 
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سدد ومػ العزالت  و رى باان األرواح الحةؾانةاة وذابه ساائال لظةفاا او شاعمة ويدبو وقمص او 
ي القمااو وورااعد إلااى الاادماغ ووساار عباار األعراااب لتاارزا عمااى العزااالت. وفااان حةااة وتؾلااد فاا

وح في اإلندان وان مرفز وجؾدوا في الغدة الرشؾذر ة  ووؾ بذلػ ي ؾن ر دي ارت يعتقد بؾجؾد 
إلد مىد الظر م لتفدةر الدمؾ  والخبرات بفاعمةة الحؾاس والجسماة العرابةة والعزاالت ه وواذا 

 ؼ الشفس الفدةؾلؾجي.ما مىد الظر م لتظؾر عم

 ااارت بحااؾالي مااائتي عااام األبحاااث التااي وشاولاات يواسااتغل الفالساافة الااذيؽ جاااءوا بعااد د        
وؾ معروا شاةئا  طبةعة الشفس ووظؾروا وعالإلتىا بالجدد  ولؼ ودفر عؽ جديد يزةا إلى ما

ةة والدي اروةاة او لمفمدافة األفالطؾنةاة واألرساظ اك ةرا او مىسا  وإلد فانت وماػ األبحااث اساتسرار 
مز جا مشىا  وحاولت وكؾ ؽ مذوو الوؾوي ألن مشظمقىاا فاان ديشاي الظاابع ساةظرت فةاه افكاار 

ديس قا شي والؾ الكشةدة عمى البحا العمسي  وعىرت فاي واذا السجاال فمدافة القاديس وؾماا اإلكا
 .أوغدظةؽ وغةروؼ

فااارابي مااع افالطااؾن فااي وفااي السذاار  اإلسااالمي عىاار الفااارابي وابااؽ سااةشا  واوفاام ال        
وعر ف الشفس ألن فكر افالطؾن أك ر اوداإلا مع الفكر اإلسالمي  في مجال جؾور الروح  و رى 

خمام بخمقاه. أماا يتالفارابي أن الروح اإلندانةة وي جؾور مؽ عالؼ األمر ال يتذ ل براؾرة وال 
الساوةاة. ولاؼ يخارج  ابؽ سةشا فاكد عمى روحانةة الشفس  وذانىا جؾور  ووي مخالفة لمبدن في

الغزالاي عااؽ وعر اف ابااؽ ساةشا حتااى اناه اسااتعسل الفاعاه فااي التعر اف ولكااؽ بسز اد مااؽ الذاارح 
 .والتؾضةح 

لااا مااؽ جااؾور بؽ: أحاادوسا اسااتسدس مااؽ ؤ فةة التااي واارى بااأن اإلندااان مؾ وجاااءت الراا        
مااؽ معرفتااه  العااالؼ  ووااؾ الجااؾور الجدااساني الااذي يحاادد عالإلااة اإلندااان بىااذا العااالؼ و س شااه

بؾساطة العقل واآلالت الحدةة  وال اني روحااني والاذي يتجماى فاي اشاترا  اإلنداان فاي جاؾور 
يدتظةع مؽ خاللىا معرفة العالؼ السادي فاي اختباار حدا   اآلتالحةاة الكمةة. وفسا أن لمجدؼ 

شااغؼ تب فىى فاي اختباار صاؾ سكةفةاات العاالؼ األسا ة وس شىاا ماؽ إدرا ؾ او عقمي  فذلػ لمروح إل
ةة لمسعرفاة حاؾل حوذلػ العالؼ. وذا و س اؽ اساتشتاج ان ماا اضاافته الفمدافة اإلساالمةة والسداة

 ي لمروح والستس ل في الشفحة اإللىةة.قةقالشفس في أنىا حددت السردر الح

م ل عمؼ الفةز اء  Natural sciencesاشتسل التفكةر الفمدفي عمى العمؾم الظبةعةة         
فعماؼ الاشفس  Social Sciencesةاء والفمػ والر اضةات  والعماؾم االجتساعةاة والكةسةاء واألح

وعمؼ االجتساا واالإلتراد وعمؼ الحقؾ  وغةروا  وإلد سادت العمؾم الظبةعةة فاي القارنةؽ الداابع 
وال ااامؽ عذاار بفعاال االوتسااام بىااذس العمااؾم مسااا ادى بىااا إلااى االسااتقالل عااؽ الفمداافة  وعىاار 

 العمؾم الظبةعةة مسؽ ساوسؾا في استغاللىا ومشىؼ دارون ونةؾوؽ  عمساء افذاذ في مجال
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التؾن والفؾاز اااه وغةاااروؼ  حةاااا اخاااذوا باااالسشىع التجر باااي فاااي البحاااا والدراساااة جاااجاااالةمؾ و و 
واستخدام األسالةو اإلحرائةة في وحمةال البةاناات والتؾصال إلاى نتاائع دإلةقاة  والاذي أدى إلاى 

 عىؾر مشىع القةاس الشفدي

ي عمؼ الشفس وذقةة العماؾم اإلنداانةة ضاسؽ الدراساات الفمدافةة حتاى نىاياة القارن قوذ        
عمساء الشفس في استخدام الظار  العمسةاة فاي  ءالتاسع عذر ومظمع القرن العذر ؽ  حةا بد

الفتاارة باسااؼ  سدراسااة الاادماغ واألعراااب واعزاااء الحااس. واروبظاات اإلسااىامات الىامااة فااي وااذ
(  الااذي بااةؽ 1801- 1887) Fingerدااؾا السعااروا جؾسااتاا فشجاار عااالؼ الفةز اااء والفةم

م أصبع فشجار 1850مةة  وفي أوائل عقكةا يس ؽ وظبةم الظر  العمسةة في دراسة العسمةات ال
مىتسااا بالعالإلااة بااةؽ الس ةاارات الفةز قةااة واإلحداااس وفااان اوتسامااه مشراابا عمااى وحديااد مقاادار 

تىاا؟ وماا واؾ القادر الكاافي ماؽ شادة الراؾت الزؾء الساشع س ماؽ نجساة ماا بحةاا يس اؽ رؤ 
دي ماا لشاتس ؽ ماؽ اإلحدااس لسالذي يس ؽ سساعه باألذن البذر ة؟ وما وؾ مقدار شدة م ةر 

)عتبااة اإلحداااس(. وإلااد ابتكاار فشجاار اسااالةو خاصااة يس ااؽ مااؽ خاللىااا  ابااهه أي مااا يعاارا باا
"عشاصار الداة ؾفةز قةا الحرؾل عمى إجابات دإلةقة لس ل وذس األسئمة  وإلاد ألاا فتااب بعشاؾان 

م  والذي إلدم فةه شرحا لكةفةة استخدام اإلجراءات التجر بةة والر اضةة فاي دراساة 1860سشة 
 العقل اإلنداني.

بعد وؾ ف فشجار عاؽ إجاراء وجارذاه بشحاؾ عذار ؽ عاماا  وضاع عاالؼ الاشفس األلسااني         
اساس اول مختبار لدراساة    حةااسولةام فؾنت اسدا لفارا ماؽ السعرفاة اطمام عمةاه عماؼ الاشف

 أالغؾاور الشفدةة وال سةسا الؾعي والذعؾر وحت شروط وستاز بالزبط التجر بي واستخدام مباد
 االستبظان في دراسة م ل وذس الغؾاور.

كااان عمااؼ الااشفس فااي الساضااي  ويلااى عىااد إلر ااو  يعاارا بانااه "عمااؼ الذااعؾر" أي العمااؼ         
ة فاااالتفكةر والتاااذفر واالنفعااااالت ماااؽ خاااالل وصااافىا درس الحااااالت والخبااارات الذاااعؾر ياااالاااذي 

ووحمةمىا إلاى احداساات وافكاار وصاؾر ذوشةاة ومذااعر وساماا فساا يفعال الكةسةاائي فاي وحمةال 
السالحغاة الداخمةاة" "السؾاد الى عشاصروا األولةة وفانت الظر قة الستبعة في البحا واي طر قاة 

يجري في شعؾرس ماؽ خبارات حداةة او فكر اة  أو "التامل الذاوي" وومخص في مالحغة الفرد لسا
و مةىا مؽ خالل مالحغة ما يجري وأاو وجدانةة مختمفة بقرد وصا وذس الخبرات ووحمةمىا او 

تقاد ان فال شايء عاء انفعال الحزن او الغزو. وفاان السثشرس اثشاء عسمةة التفكةر او اؾ في شع
عمؼ الشفس. ونتةجاة النفراال عماؼ ي  ال يدخل في نظا  ومل الذاتأو دراسته عؽ طر م العور

واستخدام الظر  العسمةاة فاي دراساة الغاؾاور الشفداةة فقاد وعاددت مادارس  الشفس عؽ الفمدفة
 عمى الشفس نذفر مشىا اآلوي: 
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 1920سدىا ولةؼ فؾنت ؤ م شائةة:السدرسة الب :اوال

فاي جامعاة حةا عسل وذا الظبةو في ودر س عمؼ الفدةؾلؾجةا لسدة سبعة عذر عاما         
وةدلبرج بألسانةا. لقد اعىر في وإلت مب ر اوتساما فبةرا بالعسمةات العقمةاة. إذ لاؼ ي اؽ فاي واذا 

كااان طسااؾح فؾناات يىاادا إلااى  دقااالؾإلاات لعمااؼ الااشفس فةانااه السدااتقل  النتسائااه إلااى الفمداافة. ل
 باال مشرااو اسااتاذ بقدااؼقإإلامااة وؾ ااة مدااتقمة ومحااددة لعمااؼ الااشفس  فتاار  جامعااة وةاادلبرج لة
  أساس اول معسال 1879الفمدفة بجامعة لةبزج في ألسانةا. وذعاد ذلاػ بأرذعاة أعاؾام  أي فاي 

وجر بي لعمؼ الشفس في العالؼ  معظةا لعمؼ الشفس وضعه العمسي الكامل  وفاان يحااول فاي واذا 
أن يحمل بشةة الخبرة الذاعؾر ة عاؽ طر ام وحدياد العشاصار الس ؾناة لىاا  م مساا يفعال  السختبر 

ائي حةشسا يحمل الساء  وفي وذا العسل فان فؾنت يبحا عاؽ بشااء الخبارة الذاعؾر ة. لقاد الكةسة
سسى السشىع الاذي اوبعاه فؾنات فاي دراساة الدامؾ  باالسشىع البشاائي الاذي يؤفاد دراساة الخبارة 

ؾر ة والعساال عمااى وحمةمىااا بىاادا وحديااد عشاصاار بشائىااا أو العشاصاار الس ؾنااة لىااا  ولىااذا ذااعال
جر ئا  جماةال  نذار ماا  لساعد فؾنت عا . و structuralismالسدرسة البشائةة مدرسته ب سسةت

صفحة إلبل وفاوه وفان يعتقد ان عمساء الاشفس يجاو أن يدرساؾا العسمةاات  50.000يز د عؽ 
اإلنداااني فااي ضااؾء الخباارة السباشاارة وروابظىااا وعالإلاوىااا السختمفااة.  (األولةااة لمذااعؾر )الااؾعي

عشةااه بالعسمةااات األولةااة لمذااعؾر يدااه وااؾ: مااا الااذي فااان فؾناات ولكااؽ الدااؤال الااذي يظاارح نف
د شااعر فؾناات بأوسةااة دراسااة العمسةااات العقمةااة األساسااةة م اال االنتباااس والشؾايااا  قاااإلنداااني؟" ل

عمى دراستىا ووحمةمىاا. ولدراساة وماػ العسمةاات األولةاة لمذاعؾر  وؾصال  واألوداا  لذا فقد إلام
 Analytic introspectionودااسى االسااتبظان التحمةمااي  فؾناات واوباعااه إلااى ابتكااار طر قااة

 (ووي نؾا مؽ مالحغة الذات  حةا يشؾم مالحغؾن مدرذؾن ودر با جةدا عمى التأمل )اساتبظان
ؾ ا عؽ مذاعروؼ إثر وعر زىؼ لخبرات انفعالةة معةشة. واستشع فؾنت ان لغفي ذواوىؼ والتعبةر 

 ألي إحدااس  وان السذاااعر يس اؽ أن وؾصاااصافة السشباه وشاادوه وساا العشرااران األساساةان 
 .ال السشبه الذي يدرفه الفردةفي ضؾء المذة واأللؼ  والتؾور واالروةاح  واإلثارة واإلحباط  ح

ؼ  االستغشاء عؽ مشىع مالحغة الذات لبعدوا عؽ السؾضؾعةة ولك ارة الشقاد ووفةسا بعد         
ر  بديماة اخارى يس اؽ بؾاساظتىا دراساة لىذس الظر قة مؽ ف ةر ماؽ عمسااء الاشفس  ولؾجاؾد طا

االت دون الحاجااة إلااى فعاامؾضااؾعات عمااؼ الااشفس م اال التفكةاار والااتعمؼ والتااذفر والشدااةان واالن
استخدام اسامؾب االساتبظان فاي دراساة خبارات الفارد الذاعؾر ة. ووؾصامؾا فاي واذا السجاال إلاى 

 طر  عديدة أك ر مؾضؾعةة لدراسة الدمؾ  اإلنداني.

ووؾ احاد والمةاذس  Edward titchnerرحةل فؾنت  إلام البر ظاني إدوارد وشذشر  وذعد        
  واصابح مسا ال لمسدرساة البشائةاة فةىاا  واساتسر فاي 1892بشقل أفكارس إلاى أمر  اا وذلاػ عاام 
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متابعته التجارب في جامعة فؾرنل األمر الذي ساعد في وظؾر فىؼ جديد لعمؼ الشفس عماى اناه 
 .د انه اضاا عشررا جديدا إلى عمؼ الشفس  ووؾ عشرر الؾضؾحعمؼ خبرة  وذىذا فشج

درس عمسةاا فاي وال الغااورة الشفداةة فاي قاوذالرغؼ مؽ ان وذس السدرساة سااوست فاي ن        
 السختبر  إال أنىا واجىت بعض االنتقادات والترؾر  ومشىا ما يمي: 

محاااددة  واضاااحة او يؤفاااد البشةةاااؾن عماااى طر قاااة االساااتبظان الذااا مي  وواااي طر قاااة غةااار -1
 السعالؼ  و دتحةل استخدامىا في دراسة خبرات األطفال والحةؾانات.

الداؾي  دة فاالتفكةر والمغاة والدامؾ  غةارقااعتبر عمساء البشةؾ اة ان الغاؾاور الشفداةة السع -2
 .مؾضؾعات عمؼ الشفس غةر صالحة لدراسات االستبظان وذذلػ فىي ال وذ ل مؾضؾعا مؽ

 في معالجة الجؾانو العمسةة لمعسمةات العقمةة.  لؼ يرغو البشةؾن  -3
 1840: مؤسدىا ولةؼ جةسس السدرسة الؾعةفةة  ثانةا:

( ووؾ واحد مؽ اك ر عمساء الاشفس 1840- 1910: ) William Jamesولةؼ جةؼ         
في مةدان عمؼ الشفس. لقد درس الفمدفة وعمؼ الشفس في  األمر  ةةؽ الذيؽ ورفؾا برسات فبةرة

معااة وارفااارد ماادة خسدااة وثالثااةؽ عامااا  واعتباار األب الروحااي لعمااؼ الااشفس فااي الؾاليااات جا
دة. ش ػ جةسس في عسمةة فىؼ الغاورة الشفدةة مؽ خالل وحمةمىا إلى عشاصروا األولةة  حالست

" واعتباار ان فىسىااا يعتسااد عمااى الشغاارة الكمةااة الذاااممة  وفااان يعتباار الذااعؾر "حالااة شخرااةة 
باساتسرار ووتظاؾر بسارور الؾإلات  وواي عسمةاة اختةار اة وقاؾم عماى انتقااء م ةار تغةر وفر دة   

 م ةرات"  فسا انه يؤفد أيزا أن الخبرة الذعؾر ة وختما باختالا األفراد."معةؽ مؽ بةؽ عدة 

م واثر باراء ولاةؼ جاةسس العدياد ماؽ عمسااء الاشفس فاي جامعاة 1900وفي اوائل سشة         
. واواتؼ واؤالء John Deweyةمداؾا والسرذاي الذاىةر جاؾن دياؾي شة اغؾ  وماؽ بةاشىؼ الف

بدراسة وعةفة الذعؾر  ولةس محتؾاس فقط  أي أن اوتسامىؼ فان مشرابا عماى وعةفاة الذاعؾر 
دفا لمسدرسااة واافااي وؾافاام اإلندااان مااع بةئتااه. وذااذلػ نجااد أن دراسااة معشؾ ااات الذااعؾر فااان 

افم اإلندان مع بةئته فقد فان وادا السدرساة البشائةة  أما دراسة وعةفة الذعؾر في عسمةة وؾ 
 الؾعةفةة.

زاايا قاختما عمساء الشفس الؾعةفةؾن في الظر  واألسالةو التي انتىجؾوا لسعالجاة ال        
الشفداةة األساساةة  وادي وااذا االخاتالا الاى جسااؾد وماػ السدرساة  وعىااؾر السدرساة الداامؾفةة 

وؤفد أن الدمؾ  الذي يقؾم به الفرد وؾ مؾجه عمى  عمى اثروا. ووحديدا فإن السدرسة الؾعةفةة
ؾري لتحقةاام واادا معااةؽ. لااذا نجااد أن وااذس السدرسااة أكاادت عمااى اوسةااة الاادوافع فااي عنحااؾ شاا

 الشذاط البذري. 
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 McDougall ( :1871- 1938): م دوجال رضةة غالسدرسة ال :ثال ا

ؾ صااحو فتااب عماؼ الاشفس رضةة   فىغووؾ اإلنجمةزي األصل واشىر رواد السدرسة ال        
م ومؤسااس عمااؼ الااشفس االجتساااعي  وإلااد الااا فتاااب بعشااؾان 1908االجتساااعي السشذااؾر عااام 

"مقدمة في عمؼ الشفس االجتساعي وحرص فةه عمى إإلامة عمؼ الاشفس عماى اسااس اجتسااعي  
واباارز أوسةااة الغرائااز ووصاافىا بأنىااا وااي السحاار  األساسااي والاادافع الىااام لمداامؾ . وفااي سااشة 

واعتبارس بأنااه يداةظر عمااى  Group mindالجساااعي  لقااكاد ماكادوجل عمااى فكارة الع 1920
 ل يتسةز عؽ م ؾناوه الفرديةقسمؾ  الجساعات السختمفة و سةز بةشىا  و رى أن وذا الع

 John Watson (1958- 1878)جؾن واطدؾن : السدرسة الدمؾفةة  :رابعا 

رساة الؾعةفةاة  وفاان الفزال الكبةار لغىؾرواا يعاؾد وعد السدرسة الدمؾفةة امتادادا لمسد        
فااي مجااال عمااؼ الااشفس  لمعااالؼ األمر  ااي السااذفؾر. وإلااد حراال جااؾن واطدااؾن عمااى الاادفتؾراس

الحةاؾاني ماؽ جامعااة شاة اغؾ وحات إشااراا أساتاذ يشتسااي إلاى السدرساة الؾعةفااة  وفاان يذااعر 
الؾعةفةة  واعتبر أن الحقاائم ةة و ئبعدم الرضا عؽ مسارسات عمساء الشفس في السدرستةؽ البشا

بالذاعؾر ال يس اؽ اختبارواا ويعاادة الحراؾل عمةىاا بؾاساظة السالحغاةؽ  ألنىاا وعتساد تعمقة الس
مفرد   فسا أنه فان يذعر بأن االستبظان يس ل عقباة أماام وقادم عماؼ لعمى االنظباعات الفظر ة 

 م الظر  السؾضؾعةة.الشفس  ومؽ وشا  انظمم واطدؾن بدراسة الدمؾ  السالحع باستخدا

ةاد يس اؽ اختزالاه فاي سامؾ  قكافاة الشذااط اإلندااني مىساا فاان باال  التع حةا يرى أن        
  اعمااؽ مااةالد السدرسااة الداامؾفةة  التااي 1912يس ااؽ مالحغتااه ويخزاااعه لمقةاااس. وفااي عااام 

شفس أنجذب لىا ف ةر ؽ مؽ عمساء الاشفس األمر  اان  وذاذلػ ساادت السدرساة الدامؾفةة عماؼ الا
 األمر  ي لسدة طؾ مة  ووظؾرت وانتعذت فمدفتىا إذ انىا رفزت عمى الشؾاحي التالةة:

فاي سامؾ  او  الدمؾ  وؾ وحدة الدراسة الشفدةة  حةا يجاو اختازال فافاة الشذااط البذاري  -1
 اداء.

 التأكةد عمى دور الخبرة والعؾامل البةئةة اك ر مؽ العؾامل الؾراثةة في الدمؾ .  -2
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 معةشة. الشغر إلى الدمؾ  عمى انه عبارة عؽ اروباطات وتذ ل بةؽ م ةرات واستجابات -7

 Jean Piagetجان بةاجةه : السدرسة السعرفةة  ا:خامد

يتمقاواا  ورى وذس السدرسة بان اإلندان نذط وفعاال يعسال عماى وسر ار السعمؾماات التاي        
و مىااا إلااى أشاا ال معرفةااة جدياادة بحةااا أن فاال م ةاار أمااؽ البةئااة و قااؾم بتحمةمىااا ووفدااةروا وو

يتعرض إلى مجسؾعة مؽ العسمةات العقمةاة حةاا يتفاعال واذا الس ةار ماع خبارات الفارد الداابقة 
ومخزن الذاكرة لديه مسا يؤدي إلى صادور االساتجابة السشاسابة لاه. إن أصاحاب واذس السدرساة 

التي وحدث بةؽ  Mediating processesفزون عمى أوسةة العسمةات الؾسةظةة التفكةر ة ر ي
الس ةر واالستجابة فاالنتباس واإلدرا  والسعالجة  ووذس العسمةاات الؾساةظةة واي التاي وعسال عماى 

ة وعماى وبؾ بىاا ووخز شىااا فاي الاذاكرة وعماى اساتدعائىا عشاد الحاجااة. ةوحؾ ال السادخالت الحدا
ت بىاا مدرساة ساة ؾلؾجةة الس ةار واالساتجابة ءرار وذس السدرسة أن األفكار التي جاقد انعتو 

ال ورمح لدراسة الدمؾ  السعقد. إذ أن وذا االوجاس يتجاول أن اإلندان يس ؽ أن يفكار و خظاط 
رر بشاء عمى ما يس ؽ أن يتذفرس او نتاج العسمةاة العقمةاة التاي يجر ىاا   فساا اناه يس اؽ ان قو 
 .ا مؽ الس ةرات دون األخرى لةعسل عمى معالجتىا واالستجابة له ي بعزقيشت

 Max Wertheimer ( :1880- 1943)سر ةماكس فةروىسادسا: مدرسة الجذظالت: 

ووعاد  لقد عىرت واذس السدرساة فاي السانةاا ردا عماى أفكاار السدرساة البشائةاة والدامؾفةة        
ساار السؤسااس األول لىااا. و شغاار ةسااة فةروىإحاادى الشغر ااات السعرفةااة  حةااا يتاازعؼ وااذس السدر 

غةار  Molarكماي  عمسائىا إلى الدمؾ  الحةاؾاني عاماة والدامؾ  اإلندااني خاصاة بأناه سامؾ 
إلابل لمتحمةل او التجزئة بحةا ال يتؼ فىؼ وذا الدمؾ  إال ماؽ خاالل واذس الراةغة الكمةاة والتاي 

لكاال وااؾ الااذي يحاادد االعتساااد (  فىااذا اGestaltودااسى بالذاا ل او اإلطااار الكمااي )الجذااتالت 
شى ان الدمؾ  بذ ل وحدة معةشة  يحدث نتةجاة لؾجاؾد الكاائؽ الحاي فاي عبس الؾعةفي لألجزاء.

لا مشىااا وذاا ل أمؾ ااف معااةؽ  و تسةااز وااذا السؾ ااف بالؾحاادة الكمةااة فااؾن أن العؾاماال التااي يتاا
وكةفاه ماع واذا سةاإلا فمةا يؾثر عمى الكائؽ الحي فتجعماه يداتجةو لاه بظر قاة ماا حتاى يحقام 

 السؾ ف وحل اإلش ال الستزسؽ فةه.

ووااؼ مااؽ األلسااان الااذيؽ  Kafkaفكااا ؾ وف Kohlerومااؽ عمساااء وااذس السدرسااة فااؾومر         
رى باان الخاصاةة الجؾور اة فاي واواجروا إلى أمر  ا حةا عسمؾا معا لبشااء واذس السدرساة التاي 

ات مشغساة  واعتبار واؤالء ةااألشاةاء ف م العقل اإلنداني وي إلدروه عمى التغةؼ اإلدراكي  ويدرا 
عظي لألجزاء الداخمة في ورفةبه معشي معةشا يالحادث الشفدي عبارة عؽ فل مشغؼ وشغةسا معةشا 

يختمااا عااؽ مجسااؾا األجاازاء  باال وااؾ أكباار مشىااا  إذ انااه يداااوي مجسااؾا وااذس األجاازاء جسةعااا 
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ىااا التااي دارت حااؾل اإلدرا  مزاااا إلةىااا وشغااةؼ او معشاا  معااةؽ  ووسةاازت وااذس السدرسااة بأبحاث
غر وذس السدرسة إلى الدمؾ  عمى اناه ولةاد عسمةاة إعاادة التغاةؼ اإلدراكاي لعشاصار وشوالتعمؼ. و 

 السؾ ف الذي يتفاعل معه الفرد وذلػ عمى نحؾ شسؾلي فمي.

لقد وس مت مشىجةة البحا التي اوبعىاا رواد واذس السدرساة فاي دراساة الغاؾاور الشفداةة         
مؾا ف إش الةة وس ل في وضع الفرد او العزؾ ة في مؾ ف مذ ل  أو وضع يدتمزم  مؽ خالل

حال معةشا فالحراؾل عماى الظعاام ما ال  و قاؾم الباحاا بسالحغاة سامؾ  العزاؾ ة اثشااء بح ىاا 
عؽ الحل وإلد وظمو السذ مة عادة إلةام العزؾ ة ببعض اإلجراءات لحل وذس السذ مة فالادوران 

ون وصؾلىا إلى الىدا السشذؾد  واستخدمت في وذس األبحاث بعض حؾل حاجز معةؽ يحؾل د
انؾاا القرود وصغار األطفال  وفان عمةىؼ ان يقؾماؾا باساتجابات التفافةاة معةشاة لمؾصاؾل الاى 
 الىدا  ألن الحاجز يسشعىؼ مؽ الؾصؾل إلةه مباشرة. وذةشت الشتائع أن بعض القرود واألطفال

كالدجاج فاي  عسمةة االستبرار  بةشسا وفذل حةؾانات اخرى يرمؾن إلى الحل بدرعة مؽ خالل 
رود واألطفااال عمااى إدرا  قااالؾصااؾل إلااى الحاال الرااحةح  و عاازي الجذااتالتةؾن ذلااػ إلااى إلاادرة ال

السغاور الرئةدةة لمسىسة التي وتظمو نؾعا مؽ الحل االستبراري  في حةؽ يفذل الادجاج فاي 
 .ذلػ لعدم وؾفر السقدرة عمى اإلدرا  والتبرر

لذلػ فإن حل اي مذ مة حدو وذا االوجاس  يتظماو ماؽ العزاؾ ة إدرا  الس ةارات التاي         
ائسااة بةشىااا  والقاادرة عمااى إعااادة وشغااةؼ عشاصاار قيشظااؾي عمةىااا الؾضااع السذاا ل والعالإلااات ال

السؾ ف عقمةا بحةا يؤدي ذلػ إلى عىؾر الحل عمى نحاؾ سار ع ومفااجم وم تسال. إن سارعة 
واكتسالااه يااؾحي بداامؾ  العزااؾ ة االستبراااري  وإلةامىااا بإعااادة وشغااةؼ إدراكىااا الحاال وفجائةتااه 

لس ةرات الؾضاع السذا ل  فالعزاؾ ة وىتادي إلاى الحال فجاأة  وذلاػ نتةجاة التبرار فاي الؾضاع 
ؾم بااةؽ م ؾنااات وااذا الؾضااع. ونجااد أن وااذس السدرسااة أولاات وقااوادرا  العالإلااات السختمفااة التااي 

را  في الدمؾ   بحةا انربت وجارذىا عمى عسمةات اإلدرا  والقؾانةؽ العشاية الكبرى لعسمةة اإلد
 التي وح سه  ووذا ما سشتعرض له في الفرؾل الالحقة. 

 Freudفرو د  السدرسة التحمةمةة: :سابعا

. طرائاام دداااوي الفزاال فااي عىااؾر وااذس السدرسااة وفااي إيجاااسيرجااع لىااذا الظبةااو الش        
لتحمةال  "ة "وشاؾ ؼ السغشاطةدايقاطر  Breuerؾ وزمةماه بروذار التحمةل الشفدي. فتد اساتعسل وا

االضااظرابات العرااابةة ومعالجتىااا. ووشبااه فرو ااد إلااى أن الذااخص السشااؾم مغشاطةدااةا عااادة مااا 
يتااذفر رغبااات وخباارات ال يتااذفروا اثشاااء الةقغااة  وإلااد عماام فرو ااد اوسةااة خاصااة عمااى الرغبااة 

 في سمؾ  الفرد. رةالجشدةة  إذ يرى انىا وشع س برؾرة غةر مباش
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كسا واعتبر فرو د ان األحالم وعاد ماؽ أواؼ الظار  غةار السباشارة لمتعبةار عاؽ الرغباات         
إلى اسمؾب وحمةل األحالم في دراسة االضظرابات الشفداةة إضاافة إلاى اناه  أالجشدةة  ولذلػ لج

خاء فاي جمداة استخدم أسمؾب التداعي الحر لىذا الغرض وفةاه يتار  الفرصاة لسرضااس باالساتر 
 .مر حة والتعبةر عؽ فل ما يجؾل في خؾاطروؼ

نغارا الساتشتاجىا ماؽ  سإلدم فرو د الك ةر مؽ األمؾر التي لؼ يؾافقه عمةىاا عمسااء الاشف        
اروااا لبثبااات العمسااي  وإلااد بااال  فااي اوسةااة الاادافع الجشدااي فااي قخااالل وعاممااه مااع مرضاااس وافت

مه فااي اإلشااارة إلااى أوسةااة الاادوافع الالشااعؾر ة فااي الداامؾ   ورغااؼ ذلااػ اعتاارا العمساااء بفزاا
ة نغاارا لاادوروا الفعااال فااي وراارفات الراشااد ساالؤ الداامؾ   وال سااةسا خباارات الظفؾلااة السب اارة الس

 ووكؾ ؽ شخرةته فةسا بعد.

بحا فرو د في الجشس وعزا االضظرابات الشفدةة إلاى نزعاة اطمام عمةىاا اساؼ المبةاديؾ         
Libido رائز فظر ة ال شعؾر ة وتس ل غجشدةة  و رى ان الدمؾ  اإلنداني مح ؾم بأو الظاإلة ال

رااد بالالشااعؾر ذلاػ السخاازون مااؽ األفكااار والسخاااوا والرغبااات قفاي غر اازة الحةاااة والسااؾت  و 
 الس بؾوة التي ال يعةىا اإلندان ولكشىا وعسل عمى نحؾ ال شعؾري عمى وحر ػ الدمؾ  لديه.

د مااااؽ جىااااات متعااااددة  إال أن آراءس فااااي م ؾنااااات شقااااوعرضاااات لومااااع أن آراء فرو ااااد         
بؾل فاي دوائار عماؼ الاشفس قواألنا األعمى ما وزال وحغاى باال والىؾلفة مؽ األنا ؤ الذخرةة والس

 .اإلكمةشكي. فسا أن طر قته في العالج الشفدي ما وزال ودتخدم في عالج حاالت العراب

الااذي اسااس مااا يدااسى بعمااؼ الااشفس  Adlerلاار دوانذاام عااؽ مدرسااة فرو ااد ومسةااذس ا        
ص ومحاولااة التفااؾ  لتأكةااد الااذات فاادافع اساسااي قالفااردي  والااذي يرفااز عمااى الذااعؾر بااالش

واسس مدرسة عماؼ  Jungلمتخمص مؽ ذلػ الذعؾر والسحاولة في التعؾ ض. فسا أنذم يؾن  
ماع بشةاة البذار  الشفس التحمةمي  وأكد فةىا إلةساة الالشاعؾر الجسعاي الاذي يذاتر  باه اإلنداان

ته لمدماغ. وإلد وضع نغر ة في أنسااط الذخراةة وعساد إلاى وفداةر االضاظرابات ثمؽ خالل ورا
ألنساط الذخراةة االنبدااطةة واالنظؾائةاة وطبةعاة الالشاعؾر الجسعاي  وبعاالعرابةة والدمؾفةة 

 .السؾروث 

 الشفس:عمؼ  اوداا

ر باااه  ويم انةاااة وؾجةىاااه  شباااؤ التفىساااه وضااابظه و لسااامؾ  األفاااراد  فسيااادرس عماااؼ الاااش        
إلى وحقةقىا  و دعى  ومحاولة التأثةر فةه بذ ل مرغؾب  واالإلتراب به مؽ األوداا التي يدع 

ايزا لمؾصؾل إلى القؾانةؽ األساسةة التي وح ؼ سامؾ  األفاراد ونذااطىؼ  ماؽ أجال مدااعدوىؼ 
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شفداةة لألفاراد والجساعاات عمى التكةا الدمةؼ مع انفدىؼ  أو مع بةئاوىؼ بساا يحقام الراحة ال
 .واالنتفاا مؽ اإلم انات الستاحة لديىؼ ووؾجةىىا التؾجةه الدمةؼ

ه عمؼ الشفس وؾ الؾصؾل إلى السعرفة الدإلةقة التي وداعد فاي وفداةر ةإن ما يىدا إل        
 العالإلة الشغامةة بةؽ الستغةرات السختمفة لمؾصؾل إلى اإلجابة عمى األسائمة السظروحاة لمبحاا 

 ؤ.وذىذا يس ؽ حرر اوداا عمؼ الشفس بالفىؼ والزبط والتشب

 :الفىؼ  اوال:

الةؽ فةا؟ ولسااذا يحادث الدامؾ . والفىاؼ ؤ مؽ خالل الفىؼ نبحا عؽ اإلجابة عمى الد        
وؾ الىادا األساساي لمعماؼ  وواؾ ابداط شايء يس اؽ أن يقاؾم باه الباحاا لتحدياد مداببات اياة 

لتاي وقادم لمغااورة ماؽ ناؾا يس اؽ إثباوىاا وجر بةاا. ونعشاي باالفىؼ عاورة  بحةا وكاؾن األفكاار ا
إم انةة الرذط ويدرا  العالإلات بةؽ الغاؾاور الساراد وفداةروا واألحاداث التاي والزمىاا او وداببىا. 

في ضؾء مجسؾعة الستغةرات او مجسؾعة السبادئ والقاؾانةؽ  ومؽ وشا يجو وفدةر ومػ الغؾاور
 عسمةة التشبؤ بىا والعسل عمى ضبظىا.التي وح سىا ألن ذلػ يدىل 

يتبع الباحا في عماؼ الاشفس لفىاؼ اياة عااورة نفداةة الساشىع العمساي الاذي يداتشد إلاى         
اس الرااادإلة ال ابتااة  قةااالسالحغااة العمسةااة الدإلةقااة  والتجااارب السزاابؾطة  مدااتخدما ادوات ال

و داااتخدم ايزاااا األساااالةو  واألجىااازة واألدوات التاااي وعةشاااه عماااى دإلاااة السالحغاااة والتجر اااو 
 . اه ودراستىذاإلحرائةة السالئسة التي وداعدس عمى الرةاغة الكسةة لشتائع وجار 

 :الزبط  ا:ثانة

و قرد بالزبط القدرة عمى التح ؼ بالغااورة الشفداةة وذلاػ ماؽ خاالل الاتح ؼ باسابابىا         
ة الباحاا فاي الاتح ؼ إلادر  ال فاي او العؾامل السؤثرة فةىا  ففي السشىع التجر بي فإن الزبط يتس

ضااع ؾ العؾاماال التابعااة او الغاااورة م باابعض الستغةاارات السدااتقمة لمؾإلااؾا عمااى معرفااة اثروااا فااي
الشتائع  عمى ا. ووذا يتظمو عسمةة ضبط الستغةرات الدخمةة التي يتؾإلع أن ي ؾن لىا وأثةرحالب

الدراسااة وذلااػ لةبظاال  بحةااا يعساال الباحااا عمااى إزالتىااا او جعمىااا متداااو ة لجسةااع مجسؾعااات
واثةروااا. إذ أن الباحااا ال يراادر اح امااه حااؾل عاااورة مااا  إال بعااد أن ي ااؾن ضاابط عااددا مااؽ 

 م و تةح له وعسةؼ الشتائع.ةالسؤثرات التي ودسح له بإصدار ح ؼ دإل

ؾا الستغةرات مؾضع الدراسة  فعادة ما وكؾن مدتقمة ووابعة ومتغةارات اخارى دخةماة تشو        
وا يؤثر في نتائع البحا  وعمةه  فإنه يجو ضبط وذس العؾامال األخةارة إلبظاال اثرواا سا وجؾدذر 

قمة فاي الستغةارات الستابعاة. رؾرة باثر الستغةرات السدتحا بحةا وبشى الشتائع محفي نتائع الب
 التشبؤ:  ا:ثال
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السحاػ  ؾ  وحدث الغاورة؟ وماذا يحدث؟ فىتو تس ل باإلجابة عؽ بعض األسئمة م ل م        
األساسي لفىؼ الغاورة ودراستىا بعد ضبط الستغةرات الدخةمة  والاتح ؼ فاي الستغةارات السداتقمة 

لس ال  ؾلسةؼ ومػ الشتائع  إذ عشدوا يس ؽ إصادار أح اام باالقبعوالتابعة لمؾصؾل إلى الشتائع  وو
ذا ومااػ الحالااة السدروسااة  والسااةسا حااال وااؾفر عااروا مذااابىة لغااروا ومااػ الدراسااة. وعمااى واا

 تشبؤ.دسع به اجراءات الوالسفاوةؼ والشغر ات مؽ خالل السدى الذي  الشحؾ وشذأ

يتؼ عادة ضبط الذروط التي يعتقد أنىاا ودابو حادوث سامؾ  ماا  وذلاػ لسعرفاة ماا إذا         
س اؽ حرار األساباب التاي يا لىذا الزبط  وذزبط الستغةارات الدخةماة   قكانت الغاورة وتغةر وف

ةر في أية حادثة او عاورة األمر الاذي يدااعد فاي عسمةاة التشباؤ بىاا فاي ضاؾء وكسؽ وراء التغ
 عىؾر السؤشرات السروبظة بىا او الدالة عمةىا.

ه. ويذا عرفشاا ان ثاحدو شباؤ بوم ال ذلػ  إذا عرفشا اسباب الفةزاان  فإناه يتداشى لشاا الت        
بع عشااد األبشاااء  عشاادوا يس ااؽ ىااد الظر اام لسااص االصاااسائسااة عمااى وداامط الؾالااديؽ وقالترذةااة ال

طالااو لدراسااة معةشااة ودااشى لشااا ان  اسااتعدادداامظة. ويذا عرفشااا تبؾضااع ابشاااء األساارة الس شبااؤالت
ة ثبات الاذفاء عشاد الفارد  ام ششاا الح اؼ قةقارس دراسة غةروا. ويذا عرفشا حةنجشبه الفذل في اخت

 ة.بعمى مدتقبل األطفال في ضؾء ندبة ذفائىؼ السشاس

 مؼ الشفس:مةاديؽ ع

دوا فماؼ يبام مةادان ماؽ مةااديؽ الحةااة إال ووشاولاه عماؼ عقنغرا لتعدد مجاالت الحةاة وو        
الشفس بالبحا والدراسة  وذتعدد االختراص حةاا انتذار العااممؾن فاي مجاال عماؼ الاشفس فاي 

ات  و حاااولؾن دااالسؤسدااات السختمفااة يبح ااؾن و درسااؾن السذاا الت التااي وؾاجااه ومااػ السؤس
ةؽ اإلنتااااج والعسااال فةىاااا  فساااا و رااادرون دورات متخرراااة وتزاااسؽ خالصاااة ابحااااثىؼ وحدااا

في فاروا عديادة بعزاىا نغاري  لةدتفةد مشىا العاممؾن في ومػ السؤسدات. ووبمؾر عمؼ الشفس
إلى حد فبةر  و تس ل في دراسة الغؾاور الشفدةة التي وتزح في الدمؾ  الخارجي لمتؾصل إلى 

داةؼ ال يخماؾ قلغؾاور  وذعزاىا اآلخار وظبةقاي  وماع واذا فاإن واذا التإلؾانةؽ عامة وح ؼ ومػ ا
مؽ التداخل الحتسي بةؽ فروا عمؼ الشفس ومةاديشه السختمفة  وفةسا يمي عرض لابعض مةااديؽ 

 عمؼ الشفس الشغر ة مشىا والتظبةقةة:

  الشغر ة:اوال  مةاديؽ عمؼ الشفس 
 General psychologyعمؼ الشفس العام  -1

يعتبر بس ابة الخمفةة العامة لجسةع فروا عمؼ الشفس  إذ يتشاول بالبحا والدراسة جسةع         
مغاااور الحةاااة الشفدااةة مااؽ خااالل دراسااته لجسةااع جؾانااو الداامؾ  السختمفااة   الحرفااي والعقمااي 
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فساا و ادرس السباادئ والقاؾانةؽ العاماة لمدامؾ  الساتخالص  .واالنفعالي  واالجتسااعي  وغةرواا 
امااة السسةاازة لمداامؾ  اإلنداااني والتااي وعااؼ جسةااع األفااراد بغااض الشغاار عااؽ الحاااالت األسااس الع

الخاصة التي إلد وختما مؽ فرد إلى آخر او مؽ مؤسدة إلى أخرىه فىاؾ يىاتؼ بدراساة مباادئ 
التعمؼ التي وشظبم عمى جسةع حاالت التعمؼ اإلنداني واشا اله الستعاددة ساؾاء فانات وظبام فاي 

و الجةش. ووحديدا فإنه يدرس أوجه الشذاط الشفدي التي يذتر  الشااس السدرسة او السرشع  ا
فةىا جسةعا  فالدوافع والتفكةر والتعمؼ واالنفعاالت واإلدرا  والاذفاء والتاذفر والذخراةة وغةرواا  
مااؽ اجاال الكذااا عااؽ القااؾانةؽ والسبااادئ التااي وفداار ساامؾ  الفاارد اثشاااء عسمةااة وفاعمااه مااع 

 .ةالسشبىات الظبةعةة السحةظ

 Developmental psychologyعمؼ الشفس التظؾري  -2

الفااارا الاااذي يااادرس مراحااال الشساااؾ السختمفاااة التاااي يعةذاااىا الفااارد عبااار حةاواااه   ؾووااا        
والخراااائص الداااة ؾلؾجةة لكااال مرحماااة الحسااال والسىاااد والظفؾلاااة والسراوقاااة والذاااباب والرشاااد 

الجدااسةة والعقمةااة واالنفعالةااة  والذااةخؾخة  حةااا يىااتؼ بسغاااور الشسااؾ السختمفااة لكاال مرحمااة
واالجتساعةااة والفدااةؾلؾجةة والمغؾ ااة والحرفةااة والحدااةة والجشدااةة والديشةااة واألخالإلةااة. ومااؽ 
خالل ومػ الدراسة  فإن الباحا يدعى لةتؾصل إلى مجسؾعة إلؾانةؽ وح ؼ الدامؾ  خاصاة مشىاا 

الدراسااات وساادنا ب  ةاار مااؽ مااا يتعماام بالؾراثااة أو البةئااة او بالجانااو الفدااةؾلؾجي. وم اال وااذس 
السعمؾمااات التااي وجعمشااا اك اار إلاادرة عمااى فىااؼ شخرااةة الفاارد وساامؾفه ودوافعااه واوجاواوااه فااي 
مراحل حةاوه السختمفة ووداعد في وؾجةىه وورذةته. ووداعد أيزا فاي وحدياد مظالاو وحاجاات 

 كل مرحمة والخبرات وأسالةو الرعاية السشاسبة. 
 Social psychology. عمؼ الشفس االجتساعي 3

ياادرس وااذا الفاارا ساامؾ  األفااراد والجساعااات فااي السؾا ااف االجتساعةااة السختمفااة   فسااا         
يدرس الرؾر السختمفة لمتفاعال االجتسااعي باةؽ األفاراد ماؽ نفاس العسار والجاشس ماع بعزاىؼ 

ر فاي العسار  وفاذلػ التفاعال غالبعض ومسؽ وؼ مؽ الجشس اآلخر  وفذلػ مؽ وؼ اكبر او اصا
فاانؾا فاي السدرساة أو السعسال او ء بةؽ الجساعات بعزىا ببعض وذاةؽ األفاراد والجساعاات ساؾا

السزرعااة او فااي ايااة مؤسدااة فاناات.. و ىااتؼ وااذا العمااؼ بااالقةؼ االجتساعةااة فالتعاااون والتشااافس 
والااشغؼ االجتساعةااة والسذاا الت االجتساعةااة والتغةاار االجتساااعي  و اادرس ايزااا عسمةااة التشذاائة 

ةة  والعؾامل السؤثرة فةىا مؽ خالل عسمةة التفاعل االجتساعي  والسعايةر االجتساعةاة  االجتساع
والقةااادة واثروااا فااي وؾجةااه ساامؾ  الفاارد  واثاار وسااائل اإلعااالم فااي عسمةااة التفاعاال االجتساااعي  

الجساعة بىدا وحدةؽ الرحة الشفدةة ألفراد ما  و ىتؼ ايزا في دراساة جؾاناو  وذعض صؾر
 ةر ة والسدايرة والتعرو وغةروا.غؾ  االجتساعي م ل الأخرى مؽ الدم



16 
 

 Abnormal psychologyرضي( سعمؼ نفس الذؾاذ )ال -4

و درس وذا الفرا نذأة األمراض العقمةة والشفدةة واإلجرام واسبابه السختمفة   و حااول         
ساااباب دياااد اتحؼ بتىااايلعاااالج م ااال وماااػ األماااراض واالضاااظرابات. ووحديااادا فإناااه  سوضاااع اسااا

راب والذوان والقمام واالكتئااب والادوافع عحاالت الفاالضظرابات الشفدةة والدمؾفةة واالنفعالةة 
 الكامشة ورائىا ساعةا إلى إيجاد الحمؾل السشاسبة لىا.

 Animal psychologyعمؼ نفس الحةؾان  -5

الااتعمؼ  ياادرس وااذا الفاارا الساادى الااذي يس ااؽ أن يفكاار بااه الحةااؾان  وماادى إلدروااه عمااى        
والتذفر  وما إذا فان سمؾفه مروبط بدوافع أو درجة ذفاء معةشاة  وماا إذا فاان وشاا  فار  بةشاه 
وذةؽ اإلنداان  ووال االخاتالا اخاتالا فاي الدرجاة او اخاتالا فاي الشاؾا. فساا أن مؾضاؾعاوه 

الاتعمؼ وقؾم عمى السقارنة بةؽ سامؾ  الحةاؾان واإلنداان فاي الخبارات السب ارة والغرائاز والادوافع و 
 البدةط والدمؾ  االجتساعي والجشدي. 

 Differential psychologyعمؼ الشفس الفار   -6

يدرس الفرو  بةؽ األفراد والجساعات أو الداالالت فاي خراائص الاذفاء او الذخراةة         
أو االسااتعدادات أو السؾاوااو الخاصااة  بحةااا ياادرس وااذس الفاارو  مدااتشدا إلااى الحقااائم التااي 

عمااؼ الااشفس العااام. فىااؾ يىااتؼ بسااا يختمااا بااه األفااراد والجساعااات  و بااةؽ ماادى ي ذااا عشىااا 
 االوفا  واالختالا فةسا بةشىؼ. 

 Psychobiologyعمؼ الشفس البةؾلؾجي  -7

يىاتؼ واذا الفارا بدراسااة األسااس الفداةؾلؾجي لمدامؾ   واألجىاازة السداؤولة عاؽ ذلااػه         
ذارة الدماغةاة وعالإلاة الادماغ قة  والذا ل العاام لمفىؾ يدرس الجىاز العربي ووعائفه السختمفا

باألنذظة الجدسةة والشفدةة  وفذلػ يدرس الخاليا العرابةة وعسمةاة اإلرساال العرابي والشغاام 
الكةسؾفىرذائي لمدماغ وذلػ في محاولة فىؼ فةفةة حدوث عسمةة اإلحداس والتؾصةل العربي. 

جىاز العربي عمى الشذاط والدامؾ  اإلندااني  وذالتالي فىؼ الكةفةة التي مؽ خاللىا يدةظر ال
 كسا أنه يىتؼ بدراسة الجىاز الغدي وأثرس في عسمةتي الشسؾ والدمؾ .

 :التظبةقةة عمؼ الشفسثانةا  مةاديؽ 

ووي مجسؾعة الفروا التي ودعى إلى وظبةم السعرفة الشغر ة مؽ مفاوةؼ ومبادئ حؾل         
 روا مشىا: الدمؾ  في مؾا ف عسمةة ووذسل عدة ف

 Educational psychologyمؼ الشفس الترذؾي ع -1



17 
 

ل بتظبةاام مبااادئ عمااؼ الااشفس وإلؾانةشااه عمااى مةاادان الترذةااة والتعمااةؼ قااشااي وااذا الحيع        
ل أثشااااء عسمةاااة الاااتعمؼ وااالسعالجاااة السذااا الت التاااي وؾاجاااه السااارذةؽ والتالمةاااذ والسؤسداااات واأل

األفاراد عماى الاتعمؼ  وماؽ واذس السذا الت: صاعؾذات  والتعمةؼ  ذلػ بىدا وحدةشىا ورفع ففاياة
الاااتعمؼ والتحراااةل والاااذفاء والتكةاااا والدافعةاااة واالوراااال االجتسااااعي باااةؽ أعزااااء السؤسداااة 
التعمةسةة والسجتسع  وأيزا السذ الت الستعمقة بالسشىاج وطر  ودر و السعمسةؽ واختةار أفزل 

ةاات مىشااة التعماةؼ  ووظاؾر اإلدارة السدرسااةة السشااوع  ومتابعاة عسمةاة التفااؾ  الدراساي  وأخالإل
ووأثةر األبشةة السدرسةة الدةئة عمى عسمةاة التعماةؼ  والتجدياد فاي األنذاظة الخارجةاة  وعسمةاة 
اإلرشااد والتؾجةااه  والقةاااس والتقااؾ ؼ والفاارو  الفردياة لمسعمسااةؽ والستعمسااةؽ  و عشااي وااذا العمااؼ 

دراساة  ووؾجةاه عسمةاة التفاعال الرافي عماى نحاؾ بدراسة وسائل وحدةؽ إإلبال التالمةذ عمى ال
ة ومةااؾلىؼ ةاامعقاس ذفاااء األفااراد وإلاادراوىؼ القةااايبس واالختبااارات الشفدااةة لقاافاعاال  ووظبةاام الس

واوجاواوىؼ وعالإلة ذلػ بالعسمةة التعمةسةة. و عسل العاممؾن في وذا السةدان عمى االستفادة مؽ 
 .ووظبةقاوىا في السجال التعمةسينغر ات التعمؼ والشغر ات الشفدةة األخرى 

 Organizational industrial psychologyي التشغةسي عمؼ الشفس الرشاع -2

يىاادا وااذا الفاارا إلااى رفااع مدااتؾى الكفايااة اإلنتاجةااة لمعسااال  وذلااػ عااؽ طر اام حاال         
ادئ عمؼ ؾم عمى مبقي ارشاعة واإلنتاج حال عمسةا إندانةالسذ الت السختمفة التي وىؼ مةدان ال

الشفس ومفاوةسه  والدسؾ فذلػ بالعالإلات اإلندانةة بةؽ اإلدارة والعسال مؽ أجل وحداةؽ ز اادة 
اإلنتاج   فسا و رمي إلى وىةئة جسةع الغروا السادية واالجتساعةة التي وكفل إنتااج اكبار إلادر 
 مس ؽ في اإلرر وإلت وذاإلال جىاد ماع ضاسان رضاى العساال واروةااحىؼ. واواؼ مؾضاؾعاوه واي:

 صؾرة في اإلل زمؽ  أالتؾجةه واالختةار السىشي والتدر و الرشاعي إلكداب مىارات معةشة باكف

يةئة السرشع مذتسأل خظاؾط اإلنتااج  ووحمةل العسل  والىشدسة البذر ة  وحؾادث العسل  وواثةر
ومدتؾدعات التخاز ؽ  وم اان التداؾ م  ووؾز اع الخادمات واإلدارة عماى ارجااء السراشع بحةاا 

عسمةة التجسةع  واستخدام الس افئات في ز ادة اإلنتاج. ومؽ مىام عمؼ الشفس الرشاعي ودىل 
االوتساام بماؾن وحجاؼ وشا ل اإلنتااج ووعبئتاه ووراشةفه. وواؾفةر االحتةاجاات األمشةاة والدااالمة 
العامااة لمعاااممةؽ ووبةااان اثاار ذلااػ عمااى ز ااادة اإلنتاااج ووحدااةشه إضااافة إلااى ساابل وظااؾ ر آلااة 

 الرشاعة.

كسا و ىتؼ السذاتغمؾن فاي واذا السةادان بالسذا الت التاي وخمقىاا الراشاعة فاي البمادان         
الستظااؾرة صااشاعةا فالسذاا الت الستعمقااة بحسايااة البةئااة ومذاا الت االزدحااام والتمااؾث ومذاا الت 
االضظرابات الشاجسة عؽ التعامل مع اآلالت  فسا يىتؼ العاممؾن في وذا السجال بدراسة العؾامل 
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 ة فاااي الراااشاعة فاالختةاااار السىشاااي والاااروح السعشؾ اااة ووراااسةؼ اآلالت لتقمةااال الخظاااأ البذااار 
 .اإلنداني  ودراسة نغام الحؾافز السىشي 

اما عمؼ الشفس التغةساي والاذي يارذط احةاناا بالراشاعي فةعشاي بتراسةؼ عسمةاة التغةةار         
فسا و ىتؼ بادوافع    لسختمفةمةة التغةةر في السؤسدات اسووشفةذوا والعسل عمى وحديد عؾائم ع

وحاجااات العاااممةؽ فااي السؤسدااات والتؾفةاام بةشىااا واوااداا السؤسدااة و عساال فااذلػ عمااى حاال 
 الرراعات التي وشذا بةؽ األإلدام السختمفة داخل السؤسدة.

 Commercial psychologyعمؼ الشفس التجاري  -3

دير قااوحاجااات السدااتىمكةؽ وو يىااتؼ العاااممؾن فااي وااذا السةاادان بدراسااة دوافااع الذااراء        
ساااة ؾلؾجةة البةاااع  ساوجاوااااوىؼ الشفداااةة نحاااؾ السشتجاااات السؾجاااؾدة فاااي الداااؾ   فساااا يااادر 

ةر الباائع فاي السذاتري ماؽ أثوالتدؾ م  إذ يىتؼ بعسمةة اختةار عسال البةع والتدؾ م  وطر  وا
ه  وانتىاااز حةااا وزفةااة الداامعة فااي نغاارس  والتعاماال مااع وحفغاوااه واإلتراحاوااه ووبةااان مقاومتاا

الدة ؾلؾجةة السشاسبة إلوساام الرافقة  فساا و ىاتؼ بداة ؾلؾجةة الدعاياة واإلعاالن ووراسةسىا  
ونؾعه وحجسه ولؾناه ومؾضاعه ومارات وكارارس  وذلاػ عماى اسااس أن اإلعاالن الجةاد واؾ الاذي 

ة عيدااىل وااذفر السشااتع عشااد الحاجااة  والااذي يااؾحي لمسدااتىمػ بانااه فااي حاجااة ماسااة إلااى الداام
 اإلعالن. مؾضؾا

 Clinical psychologyعمؼ الشفس اإلكمةشكي  -4

ؾ ؼ قاايدااتخدم وااذا الفاارا السبااادئ الشفدااةة والسعمؾمااات الدااة ؾلؾجةة فااي وذااخةص وو        
وعااالج حاااالت سااؾء التؾافاام ومذاا الت األطفااال واألمااراض الدة ؾسااؾماوةة واألمااراض الشفدااةة 

راء البحااؾث الخاصااة بالداامؾ  الدااؾي وغةاار والعقمةااة  ومذاا الت السااراوقةؽ. و ىااتؼ ايزااا بااإج
الداااؾي. وماااؽ مؾضاااؾعات واااذا العماااؼ: العاااالج الشفداااي والعاااالج الجسعاااي والعاااالج بالعقااااإلةر 
والتذااخةص واضااظرابات الداامؾ   فاالنتحااار والجر سااة وجشااؾح األحااداث واإلدمااان ومؾضااؾعات 

الشفداااةة والعقمةاااة  ة  والراااحة غاااماااي واضااظرابات المعقالتؾجةااه واإلرشااااد الشفداااي  والتخماااا ال
واالضااظرابات االنفعالةااة ووسااائل عالجىااا. فسااا و عااد القةاااس الدااة ؾلؾجي جاازءا مااؽ وعااائا 

ما لدى السر ض مؽ ذفاء وإلدرات عقمةاة  ديرقرد به مالحغة ووحمةل ووقالخبةر اإلكمةشة ي  و 
فرد   ةة  واوجاوات نفدةة وغةر ذلػ مؽ الرفات التي وعظي صؾرة متكاممة عؽ القوسسات خم

والذي مؽ شأنه ان يعةؽ السعالع عمى وقديؼ االإلتراحات السشاسبة لحل ما يؾاجىه ماؽ إشا االت 
 واستخدام مشىع العالج السشاسو في ضؾء حالة السر ض. 

 Counseling psychologyعمؼ الشفس اإلرشادي  -5
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اد األساؾ اء فاي عد وذا الفرا جزءا مؽ عمؼ الشفس العالجي  و قؾم عمى مداعدة األفار ي        
ل عماى وذاجةع عساكساا ي عسمةة مؾاجىاة وحال مذا الوىؼ بانفداىؼ فاي جسةاع مجااالت الحةااة  

اإلنجاز في مؾاإلع العسل والتعمةؼ  وجسع البةانات عؽ الحاالت الشفدةة ووقديؼ السذؾرة والعاالج 
لااذي باسااتخدام وسااائل خاصااة مشىااا إإلشاااا العسةاال بسشظاام التغةةاار فااي الداامؾ  لحاال اإلشاا ال ا

 يؾاجىه.

 Military psychologyعمؼ الشفس الحرذي  -6

ودتعةؽ الجةؾش في العرر الحديا بخبراء نفدةةؽ لؾضاع الفارد السشاساو فاي الس اان         
ه واساااتعداداوه وساااساوه الذخراااةة واالنفعالةاااة  واساااتبعاد األفاااراد غةااار واااالسشاساااو وبعاااا لقدرا

الشفدةؾن ايزا في شرح اسالةو القتال  والحرب  السشاسبةؽ لمخدمة العد ر ة  و داعد الخبراء
ؾات مؽ الحرب الشفدةة السزادة  والعسل عماى رفاع الاروح السعشؾ اة لمجشاؾد القالشفدةة وحساية 

 والزباط.

ش  عمؼ الشفس الحرذي بالتدر و واسالةو الحرب الشفدةة واستخدام أساالةو القةااس ع و         
فساا و ادرس ساة ؾلؾجةة القةاادة والدعاياة الشفداةة. و عسال  في اختةار األفراد لمسىاؽ السختمفاة 

ايزااا عمااى حاال الرااراعات وعااالج الراادمات الشاشاائة عااؽ الحاارب ومتابعااة األفااراد بعااد إنىاااء 
 الخدمة العد ر ة ومداعدوىؼ عمى التكةا مع الحةاة السدنةة. 

 Law psychologyعمؼ الشفس القزائي  -7

لىاا أثار لشفدةة الذعؾر ة والالشعؾر ة التى يحتسل أن ي ؾن يدرس وذا الفرا العؾامل ا        
في جسةع مؽ يذترفؾن في الدعؾى الجشائةة : القاضي والستىؼ والدفاا والسدعى عمةاه والسبما  

ا في الغروا والعؾامل التي وؤثر في سمؾ  القاضي مؽ حةا وقديرس حوالذاود والجسىؾر. و ب
ىؼ او الادفاا تا في العؾامال التاي وحسال الساحمعقؾذة  وذبلألدلة واالستشتاجات وح سه ووقديرس ل

عمى إخفاء الحقةقة  او الغمؾ في طمو الرحسة ووخفةا السدؤولةة عؽ الستىؼ او ع اس ذلاػ. 
زااا دراسااة الاادوافع الكامشااة وراء الداامؾ  الجرمااي أو العاادواني وماادى يومااؽ مجااال اوتسامااه ا

والعؾاماال السختمفااة التااي وااؤثر فااي ذاكاارة  اوتسااام القاضااي بدراسااة شااىادة الذااىؾد  ووقةةسىااا
فااي الذااىادة  وفااذلػ اثاار الاارأي العااام والرااحافة واإلذاعااة ومااا يتااردد بااةؽ  الذاااود  والتحر ااف

 الشاس مؽ إشاعات في وؾجةه الدعؾى.

 Experimental psychologyعمؼ الشفس التجر بي  -8

ةااة سااؾاء عمااى الحةؾانااات او و قااؾم وااذا العمااؼ بؾضااع خظااة إلجااراء الدراسااات التجر ب        
اإلنداااان فااااي السختباااارات الشفدااااةة فااااي مجااااالت متعااااددة م اااال: اإلدرا  واإلحداااااس والاااادوافع 
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واالنفعاالت واالنتباس والتعمؼ والتآزر الحرفي والذاكرة والتفكةر والمغة واسس الدمؾ  وغةرواا ماؽ 
وستاز بالزبط الذديد  مؾضؾعات عمؼ الشفس التظبةقي. و دتخدم وذا السشىع إجراءات وجر بةة

فاي محاولاة مشااه إلاى التؾصال إلااى مباادئ وإلاؾانةؽ معةشااة يس اؽ االساتعانة بىااا لزابط الداامؾ  
 ووؾجةىه. 

 Measurement psychologyعمؼ القةاس الشفدي  -9

الااشفس  يىاادا الباحااا فااي وااذا العمااؼ إلااى بشاااء االختبااارات الشفدااةة لجسةااع فااروا عمااؼ        
ابةس صادإلة وثابتة. فسا و راسؼ ابحااث لقةااس اشا ال قن وكؾن وذس السالدابقة و عسل عمى ا

 الدمؾ  والؾعائا العقمةة السختمفة.

 :عمؾم نفدةة اخرى  -10

ا فاي مجااالت غةار السجااالت الداابقة  وماؽ حو تفرا مؽ عمؼ الشفس مةاديؽ اخرى وب        
 ومػ السباديؽ: 

 Physiological psychologyعمؼ الشفس الفدةؾلؾجي التظبةقي  -أ

و تشاااااول وااااذا الفاااارا العالإلااااة باااااةؽ الستغةاااارات الدااااة ؾلؾجةة والستغةاااارات العزاااااؾ ة         
فساا و ادرس الرامة  اإلةرقالفةز ؾلؾجةة  وسة ؾلؾجةة الجىاز العربي واآلثار الفارماكؾلؾجةة لمع

ى سامؾ  الفارد إفراز الىرمؾنات لمغدد عم قصبةؽ الس  والدمؾ   واآلثار التي وترفىا ز ادة أو ن
 بةه الكىرذائي والكةسةائي في معالجة الدمؾ . شاو اثر الت

 Criminal psychologyعمؼ الشفس الجشائي  -ب

و درس العؾامل والدوافع التي وؤدي إلاى وإلاؾا الجارائؼ  والكةفةاة التاي بىاا يس اؽ وقاديؼ         
بعمااؼ  وثةقاااالفاارا اروباطااا  ابااه او إصااالحه. و ااروبط وااذاقالؾسااائل الشاجحااة لعااالج السجاارم او ع

 زائي. قالشفس ال
 Personality psychologyعمؼ نفس الذخرةة  -اج

راوىااا وفةفةااة تغةو ىااتؼ بدراسااة الفاارو  الفرديااة فااي الدااسات الذخرااةة وعؾاممىااا وم        
إلةاسىا. و ىتؼ ايزا باالضظرابات الذخرةة واسابابىا وأنسااط الذخراةة السختمفاة إضاافة إلاى 

 وكؾ شىا. بشةتىا و 
 Society psychologyعمؼ نفس السجتسع  -د

و ىااتؼ بااأفراد الجساعااة الااذيؽ يعااانؾن مااؽ السذاا الت الشفدااةة  حةااا يدااعى إلااى العساال         
عمى وخمةص األفراد مشىا بأسامؾب العسال داخال الجساعاات او ماؽ خاالل وظاؾ ر بارامع عالجةاة 
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الجساعااة مااؽ أجاال مداااعدوىؼ عمااى  جساعةااة وىاادا إلااى وحدااةؽ الرااحة الشفدااةة ألفااراد وااذس
 .التكةا ورفع مدتؾى أدائىؼ

 Engineering psychology ىشدسىعمؼ الشفس ال -ه

شاي وااذا الفاارا بترااسةؼ ووقاؾ ؼ بةئااة العساال واآللااة واساالةو التاادر و والباارامع والااشغؼ يع        
ووشغاةؼ بةئاة  بىدا إعىار العالإلة بةؽ اإلندان والبةئة فاي أحداؽ صاؾرة   فساا و عشاي بإكساال

 .العسل بذ ل يداعد عمى وحدةؽ اإلنتاجةة ورفع سؾ تىا

 Political psychologyعمؼ الشفس الدةاسي  -و

و ىتؼ وذا الشؾا بإعداد الدةاسةةؽ وودر بىؼ مؽ حةا وزو دوؼ بالسعرفة الالزمة لمتأثةر         
لتشاإلزات الدةاسةة داخل في الجساوةر مؽ اجل وسر ر الدةاسات ووبر روا. فسا و ىتؼ في حل ا

 السجتسع ومداعدة الدةاسةةؽ عمى التفاوض ويجراء الرفقات الدةاسةة الستعددة.
           --------------------------------------- 

 :عمؼ الشفس فىطر  ومشاوع البحا 

دراسااة  فااىالسقرااؾد بسشاااوع البحااا وااي الظاار  السختمفااة التااي يدااتخدمىا الباااح ؾن         
العاالؼ الاداخمي لبنداان  فاىالغاورة الشفدةة  ساؾاء فانات واذس الغااورة خارجةاة أو لىاا جاذور 

لمتشبااؤ بىااا والااتح ؼ فااي مداااروا. فسااا يحتااؾي مااشىع البحااا األدوات واالختبااارات سااؾاء فاناات 
 العسل. فىاختبارات عقمةة أو انفعالةة  وفذا اآلالت والسعدات التي يدتعةؽ بىا الباحا 

 عمؼ الشفس وسا:فى وشالػ نؾعان مؽ السعمؾمات و         

 الشؾا األول: عمؼ الشفس الدارج: -

السعمؾماات عاؽ  يدتشبط اإلندان مؽ خالل وجاارب حةاواه ومخالظتاه لمشااس الك ةار ماؽ        
السعمؾمات لةدت عمسا حقةقةا ألن  وذس لكؽالتعامل معىؼ  فى ووررفاوىؼ. و دتخدمىاطبائعىؼ 

  واضح.ا عمى أساس التخسةؽ والغؽ فىي معرضة لألخظاء بذ ل الشاس يدتشبظؾنى
 الشؾا ال اني: عمؼ الشفس العمسي:  -

الذي يسةز عمؼ الشفس العمسي عاؽ عماؼ الاشفس الادارج واؾ ماشىع البحاا العمساي الاذي         
 يؤدي لمؾصؾل إلى الحقائم والتأكد مؽ صحتىا. 

 خظؾات البحا العمسي:         
 ش ل سؤال أو عبارة واضحة مؾضؾعةة.فى ذ مة وصةاغتىا وحديد الس – 1
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 جسع السعمؾمات عشىا  ومراجعة الدراسات الدابقة.  -2
 وضع الفروض التي وفدر السذ مة.  -3
 اختبار صحة الفروض.  – 4
 الؾصؾل إلى الشتائع ومشاإلذتىا.  – 5

الءمتااه لمسذاا مة التااي و ختااار الباحااا مااشىع البحااا الااذي يتبعااه لسزاياااس الخاصااة  ولس        
 يدرسىا. 
ووشا  ثالثة أنؾاا رئةدةة لسشاوع البحا وي: )السشىع التجر بي  السشىع السداحي أو         

 السةداني  والسشىع اإلكمةشة ي(. 
 عمؼ الشفس.  فىأواًل: السشىع التجر بي: يعد السشىع التجر بي أد  مشاوع البحا 

 خرائص السشىع التجر بي:         
 التشاول: -1

الستغةر   الدمؾ ( –الستغةر وؾ ما وتغةر إلةسته أو فسةته و س ؽ إلةاسه )م ل: الزؾء         
 التابع:الستغةر   التجرذة فىالسدتقل: وؾ الستغةر الذي يقؾم السجرب بتغةةرس بظر قة مشغسة 

السدتقل  وؾ الستغةر الذي يقةده السجرب في يرى فةا وأثر بالتغةةر الذي جرى عمى الستغةر 
وي  الزابظة:السجسؾعة   التجر بةةه وي السجسؾعة التي يقدم لىا الستغةر السدتقل السجسؾعة

 مدتقل.  متغةر السجسؾعة التي يقاس فةىا الستغةر التابع دون وقديؼ
ووي وفةدنا بأساس يس ؽ السقارنة بةشه وذةؽ السجسؾعة التجر بةة لسعرفة أثر الستغةر         

 لستغةر التابع.السدتقل عمى ا

و جو أن يؾجد في فل وجرذة عمى األإلل متغةار مداتقل ومتغةار واابع  غةار أن الظار          
 اإلحرائةة جعمت مؽ السس ؽ أن وتزسؽ التجر ة أك ر مؽ متغةر مدتقل. 

 الزبط:  - 2
 وؾ ضبط الستغةرات السختمفة في التجرذة بحةا ال يدسح لستغةر عدا الستغةر الزبط:        

 الستغةر التابع.  عمى السدتقل التأثةر
 ووشا  طر قتان لزبط الستغةرات:         

 الظر قة األولى: استخدام السجسؾعات الزابظة لسقارنة سمؾ  أفرادوا بدمؾ  -

  التجر بةة.أفراد السجسؾعات 
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نفاااس  وفةاااه يقاااؾم بالسقارناااة باااةؽ سااامؾ  وذعاااد:الظر قاااة ال انةاااة: التراااسةؼ التجر باااي إلبااال  -
سجسؾعة مؽ األفراد إلبل وقديؼ الستغةر السدتقل لىؼ وذعد وقديسه. وضبط الستغةرات أمار شاا  ال

 مؽ ناحةتةؽ:

 إلد ي ؾن مؽ الرعو في بعض الحاالت معرفة جسةع الستغةرات الىامة.  -
السجسؾعااة  إلااد ي ااؾن مااؽ الرااعو فااي بعااض األحةااان جعاال وااذس الستغةاارات متساثمااة بااةؽ -

 التجر بةة والزابظة.

و مجأ العمساء لعادة طار  لزابط الستغةارات باةؽ السجسؾعاة التجر بةاة والزاابظة مشىاا:         
 الستساثمة:طر قة األزواج  -1

يقؾم السجرب بتظبةم اختبار معةؽ الذفاء م ال عمى مجسؾعة فبةرة مؽ الشاس ثؼ ي ؾن         
يقدااؼ األزواج بااةؽ  وأخةاارا زوج أزواجاا متساثمااة بحةااا يزااع فاال فاارديؽ لىاؼ نفااس الدرجااة فااي 

فة اؾن أحاد فاردي أي زوج فاي السجسؾعاة التجر بةاة والفارد  والزاابظة السجسؾعتةؽ التجر بةاة 
 اآلخر في وذا الزوج في السجسؾعة الزابظة.

و عاب عمى وذس الظر قة حاجة السجرب لتظبةم االختبار عمى عدد فبةر مؽ الشاس         
  لمؾصؾل لألزواج الستساثمة.

 السجسؾعتةؽ الستساثمتةؽ: طر قة - 2

راعاااي السجااارب أن وكاااؾن الستؾساااظات ومااادى التذاااتت لمستغةااارات الىاماااة واحااادة فاااي ي        
 السجسؾعتةؽ التجر بةة والزابظة. 

 طر قة السجسؾعتةؽ العذؾائةتةؽ: -3

عشدما يقؾم السجرب باختةار مجسؾعتةؽ عذؾائةتةؽ ففي العادة ستكؾنان متساثمتةؽ ألن         
ي بعزاىا بعزاا  وذاذلػ لاؽ وكاؾن الفارو  باةؽ غرو  بةؽ األفراد في الستغةارات الىاماة ساةمالف

 السجسؾعتةؽ ذات داللة إحرائةة. 
 :إم انةة التكرار -3

إن إم انةة إعادة التجرذة وحت نفس الغروا وس ؽ الباحا أو غةارس ماؽ البااح ةؽ ماؽ         
ةؽ مؽ اعادة التجرذاة اإلجاراء بعاض السالحغاات التأكد مؽ صحة الشتائع. فسا أنىا وس ؽ الباح 

 بدال مؽ انتغار حدوثىا لؾإلت طؾ ل. 
 : يالتجر بعةؾب السشىع         

 ضرر عمى األفراد. وخاصة إذا فان في التجرذة الدمؾ  ال يس ؽ استخدامه في جسةع أنؾاا  -أ



24 
 

الغااروا  عااؽلغااروا االصااظشاعةة التااي وحاادث فةىااا التجرذااة وختمااا فااي بعااض الشااؾاحي ا ۔ب
األمار يجاو أن يؤخاذ فاي عاةؽ  الظبةعةة فالسؾ ف التجر بي م ال يؤثر عمى سمؾ  األفراد  ووذا

 االعتبار عشد وفدةر الشتائع او وعسةسىا.

 السشاوع السدةحةة والسةدانةة: ثانةا:

 ومؽ أوؼ مزاياس أنه:         
 ةة.يس ؽ الباح ةؽ مؽ مالحغة الدمؾ  فسا وؾ في السؾا ف الظبةع -أ

 . دراستىا التجر بي السشىع يدتظةع ال مؾضؾعات دراسة و دتظةع ۔ب
  والسةدانةة: السدحي السشىع في السدتخدمة الؾسائل        

 ةلسد محددة فترات خالل الظبةعةة الغروا في الدمؾ  مالحغة وتؼ فةىا: السالحغة -1

 معةشة مؽ الزمؽ.
  .ثبات السالحغة والتقمةل مؽ أخظاء التحةز إلد يقؾم أك ر مؽ باحا بالسالحغة لمتأكد مؽ -
ودسى السالحغة طؾ مة الزمؽ لتتبع عاورة معةشة لسعرفة مراحل نسؾوا بالسشىع التتبعاي وواؾ  -

 عمؼ نفس الظفل وعمؼ نفس الشسؾ. فى ك ةر االستخدام 
ل بةؽ الباحا والسفحؾص يؾجه فةه الباحا أسئمة معةشة لجسع بةانات حؾ السقابمة: حديا -ب

 السؾضؾا الذي يبح ه. 
االسااتخبار: أساائمة م تؾذااة معاادة مااؽ إلباال حااؾل مؾضااؾا معااةؽ وقاادم لمسفحااؾص لبجابااة  -اجاا

 معرفة الرأي العام واوجاوات الشاس.  فىعشىا. ودتخدم واوان الؾسةمتان ب  رة 
 و جو االوتسام بأمر ؽ:         

 جتسع السراد دراسته  دإلة وس ةل عةشة األفراد الذيؽ وجسع مشىؼ البةانات لمس -
 دإلة األسئمة وعدم وحةزوا.  -

و دتخدم العمساء عدة وسائل إحرائةة لمتأكد مؽ صد  وثبات السقابماة أو االساتخبار.         
  االختةارات: –د 
 ودتخدم لدراسة الفرو  بةؽ الجساعات أو الدالالت.  -
 .ال بد مؽ التأكد مؽ صدإلىا وثباوىا -

  :مةشة ي )دراسة الحالة(ثال ًا: السشىع اإلك
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دراساة السذا الت الذخراةة لألفاراد  فاىوؾ السشىع الاذي يداتخدمه السخاتص الشفداي         
 الذيؽ يزورون العةادة الشفدةة. 

يجسع بةانات وفراةمةة عاؽ واار   حةااة الفارد وعاروا وشذائته وعالإلاواه عاؽ طر ام مقابماة  -
 ارات الشفدةة. الفرد أو مؽ ورذظىؼ عالإلة به ومؽ خالل االختب

 مؽ خالل البةانات يتؼ وذخةص السذ مة ووضع البرنامع لعالجىا.  -
معرفاة  فاىفىاي وفةاد  الذااذة دراسة الدامؾ  الذااذ والذخراةة  فىاستخدمت دراسة الحالة  -

 السقابمة اإلكمةشة ةة وطر  العالج. فى أسبابىا والظر  الفشةة 
الذخراةة  ووضاح دور الراراا الالشاعؾري  مؽ خالل وذا السشىع وضع فرو د نغر ته عاؽ -

الرغباات  وأوسةااة الداشؾات الخسااس  ؽالتعبةاار عا فاىوؾجةاه ساامؾ  األفاراد  وأوسةاة األحااالم  فاى
 وؾافقه فةسا بعد.  فى حةاة الظفلفى األولى 

 مزايا السقابمة اإلكمةشة ةة: 
 فىروا أثرت وداعد عمى مالحغة الفرد ف ل لفترة طؾ مة مسا يداعد عمى الكذا عؽ ع – 1

 شخرةته يرعو الكذا عشىا بغةر وذس الظر قة. 
2 -  .  وعتبر مردر واما لتكؾ ؽ الفروض التي يتؼ التحقم مشىا فةسا بعد بظر  آخًر

  اإلكمةشة ةة:عةؾب السقابمة 
 السعمؾمات التي وسدنا بىا وفتقر لمدإلة والزبط.  -1
 وتأثر السعمؾمات بذاوةة الباحا.  -2
 الدمؾ  السالحع.فى  ىا معرفة الدبو والشتةجةمؽ الرعو فة -3

         ------------------------------------------ 
 مفىؾم التعمؼ:

ووفداةرس  إال  يختما الباح ؾن في مةاديؽ الترذةة وعماؼ الاشفس فاي وحدياد معشاى الاتعمؼ        
غةرات التي وظرأ عمى سامؾ  الت التعمؼ وؾ العسمةة التي ندتدل عمةىا مؽ»أنىؼ يتفقؾن عمى أن 

 الفرد أو العزؾ ة  والشاجسة عؽ التفاعل مع البةئة أو التدر و أو الخبرة.

يبدو وذا التعرا بدةظًا لمؾومة األولى  وال بد مؽ مز د مؽ الذرح لمؾإلؾا عماى بعاض         
 التعمؼ.السح ات السدتخدمة في وحديد مفىؾم 
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شيء نداتدل عمةاه عماى نحاؾ غةار مباشار  وذلاػ ماؽ  يذةر وذا التعر ف إلى أن التعمؼ - 1 
خالل بعض التغةرات التي وظرأ عمى الدمؾ   والتي يس ؽ رؤ تىا ومالحغتىا عمى نحؾ مباشر  
أي أن التعمؼ استدالل وال يس ؽ مالحغته بذ ل مباشر  وإلد ال يبدو وذا األمر غر بًا  إذا عرفشا 

إدراكىاا  يس اؽة  والقاؾة  والكتماة  واي واساتدالالوه وال أن العديد مؽ السفاوةؼ الفةز ائةة  فالظاإل
 مباشر.عم  نحؾ 

فااشحؽ ندااتدل عمااى الااتعمؼ مااؽ األداء. لكااؽ الااتعمؼ لااةس  والااتعمؼ وشااا  اروباااط بااةؽ األداء  - 2
وال يحدث األداء في وضع آخر  فأن ياتعمؼ  األداء ذاوه. فقد يحدث التعمؼ في وضع وعمةسي ما 

 ديدة  و فذل أو يستشع عؽ أدائىا  لدبو ما  في وضع معةؽ. ج الظفل مجسؾعة فمسات
وكؾن نتةجاة لمتادر و  إن التغةرات التي وظرأ عمى الدمؾ   والتي ودل عمى التعمؼ  يجو أن -3

أو الخبرة  وذذلػ ندت شي مؽ التعمؼ عددا مؽ التغةرات الدمؾفةة التي يس اؽ أن واشجؼ عاؽ آثاار 
 التعو أو الشزع أو األدو ة .

ورذسا فان الشزع مؽ أك ر العؾامل وأثةرا في وغةةر الدمؾ   وال بد لشا مؽ طر قة وسةاز         
بىا بةؽ التغةرات الشاجسة عؽ الشزع  والتغةرات الشاجسة عاؽ الخبارة أو التادر و. ولمقةاام بس ال 

  وسا:وذا التسةةز  يمجأ الباح ؾن عادة إلى استخدام مح ةؽ 
نحؾ مشتغؼ ومظرد وشسل أفراد الشؾا فمه  فالسذي أو الظةاران ما ال  إذا حدث التغةر عمى  :أوال

  والتعمؼ.فإن وذا التغةر لةس نتةجة التعمؼ وحدس  بل نتةجة وفاعل معقد بةؽ عسمةتي الشزع 
إذا فذل التدر و في ودر ع وعمؼ مىارة  فتدر و طفال فاي ال انةاة ماؽ عسارس عماى ارواداء  ا:ثانة

 في جزء مشه عمى الشزع. يعتسد السىارة وعمؼ وذس مالبده بسفردس م ال  فإن 

 ايجو أن ي ؾن ثابتالدمؾ   يذةر التعر ف الدابم لمتعمؼ  إلى أن التغةر الذي يظرأ عمى  - 4
لشدااتدل مشاااه عمااى الااتعمؼ  أي يجاااو اسااتبعاد فافااة التغةااارات الداامؾفةة السؤإلتااة وعااادم  انداابة

غةار نتةجاة التعاو أو وعااطي بعاض العقااإلةر أو اعتبارواا دلاةال عماى الاتعمؼ. فدامؾ  الفارد إلاد يت
 ما يزول وذا التغةر بزوال التعو وزوال آثار العقاإلةر والسخدرات. االسخدرات  ولكؽ سر ع

 التعمؼ:وو ذا يتزح أن         
 وغةر في الدمؾ  . -۱ 
 ثابت ندبةا. -۲ 
 ناجؼ عؽ الخبرة . -۳ 
 األداء.يدتدل عمةه مؽ  - 4 
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 :الدافعةة

 :لدافعةةمفىؾم ا

الدافعةة وي إلؾة ذاوةة في الفرد وحر  سامؾفه ووؾجىاه لتحقةام غاياة معةشاة  أو وادا         
يذااعر بالحاجااة إلةىااا أو بأوسةتىااا الساديااة أو السعشؾ ااة )الشفدااةة بالشداابة لااه  ووحااافع عمااى 

رد استسرار ته وديسؾمته حتى يتحقم الىدا. وودت ار واذس القاؾة السحرفاة بعؾامال وشباع ماؽ الفا
نفده  وودسى عؾامال داخمةاة أو ماؽ البةئاة السادياة أو الشفداةة السحةظاة باه  ووداسي عؾامال 
داخمةااة أو مااؽ البةئااة الساديااة أو الشفدااةة السحةظااة بااه وودااسي عؾاماال خارجةااة. و مااؽ وااذا 

 التعر ف يس ؽ الؾصؾل إلى سسات الدافعةة مشىا: 
 الدافعةة وي إلؾة ذاوةة داخمةة.  -1
 ر  لمدمؾ . الدافعةة مح -2
 الدافعةة وؾجه الدمؾ .  -3
 وترل الدافعةة بحاجات الفرد. -4
 ودت ار بعؾامل داخمةة أو خارجةة. -5

 أما دورة الدافعةة فىي: 
 .نذؾء دافع أو حافز -1
 إصدار اوجاوات وؤدي إلى وحقةم الىدا.  -2
 الحاجة.الؾصؾل إلى الراحة بعد إشباا  -3

وعمسةااة أمااام الظااالب  يتؾلااد لاادى الظااالب حااو االسااتظالا فساا ال عااؽ عاارض وسااةمة         
السعرفةة  فةراغي الظالاو لساا ساةقؾله السعماؼ حاؾل الؾساةمة  ورذساا يظارح الظالاو  والرغبة في

  م ةااراأساائمة عمااى السعمااؼ سااعةا لتحقةاام واادا معااةؽ وومبةااة الحاجااة لمسعرفااة. فالؾسااةمة وعااد 
رح األسئمة وؾ الدمؾ  أو العسال  والسعرفاة وومبةاة والرغبة في السعرفة وي الدافع  واالنتباس وط

 الحاجة وي وحقةم الىدا  و س ؽ وس ةل ذلػ فسا يمي:
الؾسااةمة  ← وحقةاام الىاادا ← الداامؾ  أو العساال ← الحااافز الاادافع أو ← السشبااه أو الس ةاار

 جةالسعرفة والتعمةؼ وومبةة الحا ←االنتباس والترفةز وطرح األسئمة  ← الرغبة في السعرفة ←

 الحافز.إن است ارة الدافعةة وظمو عؾامل رئةدة وي السشبه أو الس ةر  الدافع أو         

 الدافع:وعر ف 
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حاجااة أو  ووحقةااموااؾ م ةاار او القااؾة التااي واادفع الفاارد لمقةااام بداامؾ  مااؽ أجاال إشااباا         
وشاا  عالإلاة الخارجةاة  و  تالدامؾفةاودا  فىذا الس ةر إلد ال نراس ولكؽ يدتدل عمةه ماؽ خاالل 

بااةؽ الاادافع والحااافز وتؾضااح مااؽ خااالل األم مااة التالةااة: الظعااام حااافز ووااؾ مؾجااؾد فااي البةئااة  
 والجؾا م ةر داخمي ووؾ دافع والحافز وؾ الذيء الذي يىدا الكائؽ الحي الؾصؾل إلةه

 فةس ال:م ل الظعام  والساء  والىاؾاء  والاتخمص ماؽ الفاائض عاؽ الحاجاة الجداؼ. وأماا الادافع 
 لجؾا  والعظش  والتشفس.ا

والدافعةااة مفىااؾم واسااع  يااروبط بعاادد مااؽ السفاااوةؼ األخاارى التااي وز اادس إلااؾة  وودااس          
 :السشغؾمة الدافعةة ووزؼ

 االوتسام.  -1
 الحاجات. -2
 القةؼ. -3
 االوجاوات.-4
 السةؾل. -5
 العقائد. -6
 التظمعات. -7
 التحرةل. -8
 التؾازن  -9

األمؾر التي وىساه )االوتساام( و داعى لمحراؾل عماى حاجاواه )الحاجاة( فالظالو يىتؼ ب        
و حرص عماى وحقةام القاةؼ  و ختاار ماا يشاسابه  و تجشاو األماؾر التاي يحسال اوجاواات سامبةة 
نحؾوااا )االوجاوااات( وفسااا يعساال الظالااو عمااى إشااباا حااؾافزس فال شاااء  والتحرااةل  والشجاااح  

 والسديح.

 :القمم والدافعةة

الدافعةة وز د في إلمم ووؾور الستعمؼ  وفمسا زادت الدافعةاة زاد القمام والتاؾور  و اؤثر  إن        
القمم في الجاناو االنفعاالي  وواذا ياؤثر فاي اكتدااب السعرفاة والسىاارة واالوجااس  إن مداتؾ ات 
القمم مؤثرة في عسمةة التعمؼ  فالقمم العالي ياؤثر سامبا عماى وحراةل الظالاو  و داتظةع ف ةار 
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شاس التكةا مع مدتؾى معتدل مؽ التؾور  وإلد وقل ففاءة الفرد عشدما ي ؾن متؾورة جدا  مؽ ال
 ومؽ خالل الذ ل التالي وتؾضح العالإلة بةؽ القمم واألداء

 االداء              

                

ه ووذس إشارة إلى السعمؼ بعدم إثارة مدتؾى عاال ماؽ القمام والتاؾور لادى الظاالب  وعمةا        
أن ي ؾن حذرا في مدتؾى الدافعةة والقمم الذي يدت ةروسا لدى الظالو. وأن عمةه السؾازنة بةؽ 

بل وتظماو ماؽ  القمم والدافعةة والحرؾل عمى مدتؾى معتدل مؽ القمم  الدافعةة لةدت عسمةة
 السعمؼ السراإلبة لمسؾ ف الرفي الستعمؼ لمتعمؼ.

 الدافعةة: نغر ات

جاوات الشغر ة في وفدةر الدافعةة  وذلػ مؽ أجل وظؾ ر فىؼ لجؾاناو االو إعىار يس ؽ        
وذس العسمةاة  وذلاػ لسدااعدة السعماؼ لتحداةؽ مسارسااوه ماع طالباه  وذالشدابة لعسمةاة الدافعةاة 

الدافعةاة واألغاراض  وؾلةادوشا  اوفا  حؾل أوسةة الدوافع وآثاروا  ووشا  اختالا حاؾل عؾامال 
تالا السدارس واالوجاوات التي وبحا في ذلاػ  وواذس االوجاواات التي وخدمىا  والدبو وؾ اخ

 وي: 
 السشغؾر الدمؾفي: -1

يتزسؽ وذا االوجاس فكرة فىؼ الدمؾ  الذي وؾ عبارة عؽ وحدات ادائةة إجرائةة محددة         
م ةر استجابة  و ح ؼ حدوث واذس الؾحادة ماا يتبعىاا ماؽ وعز از او نتاائع باافتراض أن الدامؾ  

 بشتائجه. محکؾم 
وواازعؼ وااذا االوجاااس مؤسااس الداامؾفةة )سااکشر( و اارى أن الداامؾ  يشذااأ مااؽ مااؤثرات         

ز  فاإذا بسعاز خارجةة وداخمةة ودسي معززات  و تزسؽ ز ادة حدوث ووكرار الدامؾ  الاذي اوباع 
  و اًر صاحةحأداء الظالب فعمةه وقديؼ التعز از الفاؾري بعاد أداء فال عسال  ز ادةما أراد السعمؼ 

سکشر أنه ال داعي لؾجؾد الحؾافز لدفع الدمؾ  ووؾجةىه  بل إن السحر  األساسي لمدمؾ  وؾ 
التعز ااز  ووااؾ ياارى أن التعز ااز يقااؾي االسااتجابات التااي وعساال عمااى خفااض فسةااة الحرمااان فااي 
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التعز ااز  و ااًر سااکشر أن مراادر الدافعةااة وااي خارجةااة  فىااي ناوجااة عااؽ مااؤثرات ووعز اازات 
 .وفةه يذةع الفرد حاجاوه وأودافه  ا ربح التعز ز ذاوةمختمفة  حتى يتظؾر و 

 السشغؾر السعرفي في وفدةر الدافعةة: -2 

أن األفاااراد يسةماااؾن حتاااى يرااامؾا إلاااى حالاااة التاااؾازن  االوجااااسفكااارة الدافعةاااة وفااام واااذا         
ماؽ أجال  االسعرفيه أي أن الفرد حةؽ وشقره السعرفة ي ؾن في حالة عدم واؾازن  و بقاى نذاظ

  و فتارض االوجااس السعرفاي وجاؾد اداخمةا ادفعا الحرؾل عمى ومػ السعرفة  وذلػ ي ؾن مادفؾعا
  فعااال فاي صاراعه احاجات أساسةة لمشاس  ومؽ أجل وحقةام واذس الحاجاات ي اؾن الفارد نذاظ

لمتاؾازن السعرفاي وواي أن الفارد  مع البةئة مؽ أجل إدراكىا  ووس ةمىا  ووذس وذبه فكارة الحاجاة
رفة والسعمؾماات الجديادة  لكاي يداتظةع مشىاا الفارد الذاعؾر باالقؾة المتالكاه الخبارة بحاجة لمسع

 الجديدة ووس ةمىا. 
التفدااةرات الفرعةااة م اال نغر ااة االنجاااز الاادافع  والتااي  وفداار االوجاااس السعرفااي وفاام عاادد مااؽ

ةار محدد وفترض أن اإلنجاز الدافع مفىؾم يعبر عؽ القؾة الدافعة لمقةام بالعسل الستقؽ وفم مع
مااؽ الدااةظرة واإلوقااان  و تااأثر وااذا الاادافع بعاادد مااؽ العؾاماال م اال العساار  والجااشس  والغااروا 

 البةئةة واألسر ة.

الدافع ونرى أن اإلنداان يس اؽ دفعاه ويثارواه بز اادة إلدرواه / وفذلػ فدر بشغر ة القدرة         
 ويم اناوه في يتكةا مع البةئة التي يعةش فةىا. 

رد نحااؾ فاانغر ااة العاازو لماادافع فتعااد مااؽ أك اار الشغر ااات فااي معالجتىااا لدافعةااة الوامااا         
الشجاح ووجشو الفذل و ًر )وايشر( أن األفراد يحاولؾن معرفة األساباب التاي دعات األماؾر إلاى 
أن وحدث عمى الذ ل الذي حدثت عمةه  وذلػ برد األمؾر إلى اسباب محددة فس ال يفدر الفارد 

االمتحان بردس إلى أسباب لةدت له القدرة عمى التح ؼ به  وإلاد ساسى واذس نجاحه أو فذمه في 
الشغر اة المااذة واأللااؼ  فىااؾ ياارى أن الحاجااة لمسفىاؾم وقااؾد الظااالب إلااى أن يدااألؾا أنفدااىؼ عااؽ 
اسااباب الشجاااح والفذاال فااي االمتحااان  فةقااؾم الظالااو بعزووااا إلااى أسااباب معةشااة مشىااا: أسااباب 

 ال صاعؾذة السىساة  والحاع  وأساباب غةار دائساة م ال السازاج  و داخمةة مع مدببات خارجةة م
اسباب وخزع لمزبط والتي ال وخزع لمزبط  فإناػ وداتظةع أن واتح ؼ ب سةاة السدااعدة التاي 

 وحرل عمةىا ولكؽ ال ودتظةع أن وتح ؼ بالحع والسزاج في أثشاء االمتحان. 
 وات الدمؾفةة والسعرفةة:ومؽ الشغر ات التي وفدر الدافعةة ووعد مؽ االوجا       

 االجتساعي:نغر ة التعمؼ -3
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وأخااذ وااذس الشغر ااة بعااةؽ االعتبااار اوتسامااات السدرسااة الداامؾفةة فااي وؾابااع الداامؾ            
وفااذلػ السدرسااة السعرفةااة التااي ورفااز عمااى دور السعتقاادات والتؾإلعااات فااي سااؾ  الفاارد. اإلتاارح 

 باندورا صؾروةؽ أساسةتةؽ لمدافعةة

 سأفذال؟ول: األفكار عسا وكؾن عسمةة الشتائع السدتقبمةة لدمؾفىا  ول ساأنجح أو السردر األ 
ووعتسااد وااذس التؾإلعااات أساسااا عمااى خبراوشااا وعمااى نتااائع أفعالشااا الدااابقة  أي أن الفاارد يحاااول 

 ورؾر الشتائع السدتقبمةة. 
يحااول أن  السردر ال اني: ووؾ وضع األوداا وصاةاغتىا  بحةاا ورابح أوادافا فعالاة  والفارد

ي ابر فاي جىاؾدس حتاى يرال إلاى السعةاار الاذي يزاعه  والفارد عشادما يرال إلاى الىادا  فإناه 
ماؽ جىاة لتحقةقىاا   و داعىع أواداا جديادة زايذبع و حقم حالاة رضاى ولفتارة إلراةرة  ثاؼ ي

فعالة ووقةاةؼ أدائىاؼ وم افاأة أنفداىؼ عماى وحراةمىؼ  لاذلػ  ألوداايختما األفراد في وصفىؼ 
رسةؽ يدتظةعؾن مداعدة الظالب في وذا السجاال ماؽ خاالل صاةاغة أوادافىؼ ووىةئاة فإن السد

عاااد بس اباااة م افاااأة ووعز اااز لدااامؾفىؼ فاااي الاااتعمؼ فأواااداا خاصاااة  يالفااارص لتحقةقىاااا  وذلاااػ 
 .ةل السدرسيرو تحؾلؾن إلى أفراد أك ر إيجابةة   وذالتالي ذوي دافعةة أعمى لمتح

جاااس: )ابراوااام ماساامؾ( و اارى انااه ال السدرسااة الداامؾفةة وال واازعؼ وااذا االو اإلنداااني:السشغااؾر  
التحمةمةة إلدمتا وفدةرا لمدافعةة  فجسعت وذس السدرسة باةؽ السراادر الداخمةاة لمدافعةاة والشزعاة 
الفظر اااة ووعتقاااد السااادارس اإلنداااانةة أن الفااارد مااادفؾا لتحقةااام أودافاااه م ااال وحقةااام الاااذات 

ما فتو في وذا السجاال دور الحاجاات فاي الدافعةاة فاي  واالستقالل بفعل حاجات فظر ة  ويبراز
 االوجاس اإلنداني )ماسمؾ( لىرم الحاجات.

لاادى الشاااس حاجااات متعااددة ووااذس الحاجااات إمااا اساسااةة بةؾلؾجةااة  أو ثانؾ ااة  الحاجااات:واارم 
م تدبة والحاجة األإلؾى وي التي وفرض نفداىا  ووبقاى وعسال عماى اسات ارة سامؾ  الفارد حتا  

وتحقاام  وعشااد وتحقاام حاجااة وتااةح الفرصااة لبااروز حاجااة أخاارى  ووكااؾن بحاجااة إلااى وذاابع أو 
 إشباا  نغؼ ماسمؾ وذس الحاجات اإلندانةة في ورم  وذفروا عمى الشحؾ اآلوي: 

 : األكل والذرب  والراحة  والجشس. ةوالفةز ؾلؾجةالحاجات البةؾلؾجةة  -1
 .األمؽ والدالمة -2
 تساء.االجتساعةة: التبعةة واالن -3

 .وقدير الذات: ال قة بالشفس -4
 السعرفة: الرغبة في الفىؼ.  -5
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 .الجسال: اإلحداس بالجسال والخةر -6
 وحقةم الذات: طمو القدرة عمى العظاء والتفكةر. -7 

نالحااع أن ماساامؾ وضااع وحقةاام الااذات فااي إلسااة الىاارم  العتقااادس أن الفاارد يؾلااد ولديااه         
د وذا الدافع إلؾة إيجابةة وادفع اإلنداان لتؾجةاه سامؾفه نحاؾ الشجااح  الدافع لتحقةم الذات  و ع

وسس  حاجات الجدد  واألمؽ واالنتسااء ووقادير الاذات بحاجاات الاشقص  وعشادما ياتؼ إشاباعىا 
وشخفض الدافعةة لتحقةقىا  بةشسا أطمم عمى حاجات األخرى حاجات الشسؾ الؾجاؾد فعشاد ماا ياتؼ 

 د الدافعةة لمبحا عؽ حاجة أخرى. وزدا اإشباا وذس الحاجات جزئة
 : أوسةة ذات ورذؾ ة صفةة وظبةقات ماسمؾولشغر ة 
 السذاكل حل محاولة خالل مؽ وذلػ لظالبه ةالفةز ؾلؾجة الحاجات وحدس السعمؼ عمى        

 : اآلوةة
 طفل يروجا في الرا مؽ البرد.  -1
  .طالو يجمس بؾضع غةر صحي بالشدبة لمؾح -2
 ه بالةة.طالو مالبد -3

 الحاجات األمشةة: 
 ساعد الظالو الذي ال يذعر باألمان في الرا. -1

 كؽ إلدوة في السحافغة عمى ودوئػ واوزانػ. -2
 . اال ودسح لمظالو بالدةظرة والتدمط عمى الظالب في الرا وفؽ حازم-3

 الحاجات االجتساعةة: 
 کؾن عالإلات بةؽ الظمبة وذلػ مؽ خالل السجسؾعات.-1

 رم طالبػ.أحت-2
 وعرا عمى إلدرات طالبػ ووعامل معىؼ حدو وذس القدرات. -3

 الذات:الحاجات الذاوةة الفردية ووحقةم 
 ساعد الظالو إلمةل االحترام لذاوه الشجاح.  -1
 اطرح أسئمة مؽ خالل السشاوع وخدم مدألة احترام الذات.-2
 الب. الظ تسمؾفةافؽ عمى صمة مع السرشد الترذؾي في التعرا عمى  -3
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  .ابتعد عؽ التعمةقات السدمرة-4
 / الغرائز(:ديشامة ي الدة ؾاالوجاس التحمةمي )السشغؾر -4

عمااى آراء فرو ااد فااي بشاااء الذخرااةة ودوافعىااا  و دااتخدم الغر اازة  االوجاااسيقااؾم وااذا         
 والكبت والالشعؾر في وفدةر الدمؾ  ودوافع الدمؾ . 

ع غر اازة الجااشس  والعاادوان  و دااسةه دافااع الجااشس  ودافااع يقااؾل فرو ااد إن وراء الاادواف        
العدوان  و ظرح مفىؾم الدافعةة والالشعؾر في وفدةر ما يقدم باه الفارد ماؽ سامؾ  دون وحدياد 
الاادوافع الحقةقةااة فااي مشظقااة الالشااعؾر  و قااؾم الفاارد ب باات أفكااارس  ويذا وعااذر عىؾروااا وغىاار 

بحا عؽ الدوافع خما ذلػ الدمؾ  مؽ خالل معرفتشا احالم  فعشدما ور د فىؼ الدمؾ  ودوافعه ن
 ؼبالبشاااء الشفدااي لمفاارد  ووااذا األساامؾب يجااو ان يدااتخدمه السعمااؼ مااع طالبااه لفىااؼ سااامؾفى

 والتعامل معىؼ.

التعمؼ  السعرفةة االندانةة الدمؾفةة الشغر ة
 التحمةل االجتساعي

 داخمي وخارجي داخمي داخمي داخمي خارجي مردر الدافعةة

 الجشس والعدوان االوداا االعتقاد والتؾإلع الحاجات الحؾافز التعز ز  الىامةسرات ال 

 فرو د باندورا وايشر ماسمؾ س شر السشغرون 
 

 :دافعةة الحاجة إلى التحرةل
التاادر س الراافي يعتسااد عمةااه  والحاجااة إلااى  حةااا أنوااذا الاادافع لااه صاامة بااالسعمؼ          

محاولااة الؾصااؾل إلااى مدااتؾى معااةؽ مااؽ الشجاااح والتسةةااز  وعااد حاجااة عامااة إلؾامىااا  التحرااةل
فالظالااو الااذي لديااه حاجاااة عامااة إلؾامىااا محاولاااة الؾصااؾل إلااى مداااتؾى معااةؽ مااؽ الشجااااح 
والتسةةز  فالظالو الذي لديه حاجة إلؾ ة لمتحرةل يذعر بانجذاب إلى نذااطات التاي فةىاا ناؾا 

ةل عبارة عاؽ ساسة ثابتاة لادى الفارد تحرلممؽ التحدي  و رى بعض عمساء الشفس أن الدافعةة 
ؼ وذا ةمىا ماؽ خاالل خبارات الفذال أو واسقدار  و رى آخرون أنىا مجسؾعة القةؼ واالعتقادات ب

الر اضاةات بدابو  وجؾد السحفزات. فس ال وكؾن دافعةة التحرةل عالةة لدى طالاو نحاؾ مداا 
حاجاة إلاى التحراةل.  ؼ.لاديىحبه لمسادة العمسةة. ولدى الشاس حاجاة إلاى وجشاو الفذال م مساا 

يس اؽ أن ي اؾن دافعاا  ماؽ الفذال افإذا فانت دافعةة التحرةل أإلؾى مؽ دافعةاة الفذال فاإن إلادر 
لقبااؾل التحاادي  و ااؤدي إلااى الشجاااح. لااذا عمااى السعمااؼ أن يعظااي لظالبااه مىسااات فةىااا نااؾا مااؽ 

 التحدي و دتظةع الظالو أن يحمىا.
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 رفي:الالتظبةقات الترذؾ ة لمدافعةة في التعمؼ 

إن دور السعماااؼ فاااي وحدياااد الدافعةاااة واساااتخدامىا ووؾعةفىاااا لرفاااع ففااااءة الاااتعمؼ لااادى         
 الستعمؼ  يس ؽ أن يبرز مؽ خالل استخدام الشذاطات والفعالةات التالةة ومشىا: 

 وضع الظالو في مؾا ف البحا واالستظالا. -1
األسئمة التي يقل وؾإلاع الظاالب  استخدام اسمؾب األسئمة بدال مؽ وقديؼ السعمؾمات  وخاصة-2

 لىا. 
 استخدم االكتذاا. -3
 . رذط الدافعةة بالتحرةل ونتائجه. 4
 استخدم أسمؾب التذ ةػ فةسا يعرفه الستعمؼ فإنه يز د مؽ دافعةته لمتعمؼ. -5
 التقمةل مؽ فرصة التى ؼ والدخر ة آلرائه. -6
 وجشو استخدام العقاب البدني ورذظه بالتعمؼ الرفي.-7
 ألن الشجاح يؾلد نجاح. لمشجاح إواحة الفرصة -8
 واسالةو التذجةع. اإليجابي استخدام اسالةو التعز ز -9

 .ز ادة فرص التعاون  -10
 وضع أوداا واإلعةة يس ؽ وحقةقىا لدى الستعمؼ. -11

مؽ خالل وذس السسارسات يغىر أثر الدافع فاي وؾجةاه واسات ارة انتبااس الظالاو  والعسال         
 ي الستعمؼ  السعمؼ السدفؾا وؾ إيجابي  مذار   مخظط  نذط.داستدامة الدمؾ  ل عمى

 :وعائا الدوافع
  وي:يؤدي الدافع ثالث وعائا أساسةة في عسمةة التعمؼ  
ووداات ةر  ةه حةااا إن الاادوافع وظماام الظاإلااةةااالؾعةفااة األولااى: وزو ااد الداامؾ  بالظاإلااة الحرف-1

(  فاالس ةرات والحاؾافز الخارجةاة Arousal Functionالشذااط ووداسى الؾعةفاة االستذاار ة )
 م ل التىديد  الجؾائز وي عؾامل دافعة ومحر  لمدمؾ  )خارجةة(  وأما الرغبة والتحدي

 فىي دوافع داخمةة وحر  الدمؾ  وودفعه نحؾ الىدا.  
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ماؽ  وماا يداؾدس الرافىبعض السسارسات الرةفةة الخاصة بالظمبة أو سمؾفىؼ  م ل الجاؾ -2
إلااات  التبااايؽ بااةؽ الظمبااة فااي مدااتؾ اوىؼ التحرااةمةة واالإلترااادية  ف اارة عاادد الظااالب فااي عال

 الرا.

 الدافعةاااة  لاااذا ال باااد ماااؽ وجاااؾد ىمسارساااات بعاااض السعمساااةؽ الخاطئاااة وداااىؼ فاااي وااادن-3
استراوةجةات محاددة يتبعىاا فاي اسات ارة الدافعةاة ووقؾ تىاا  ورفاع مداتؾى وادنةىا لادى الظمباة  

قةااام وعماااؼ ساااؾي متاااؾازن وفعاااال وإلابااال لالساااترجاا والتظبةااام  وماااؽ واااذس وذلاااػ ماااؽ أجااال وح
 .تاالستراوةجةا

 :است ارة االوتسام بالجديد والس ةر والشافع  وذلػ مؽ خالل :أوال
 رذط وعمؼ السىسة والتعمةؼ بحاجات الظمبة. -أ

 رذط الشذاطات باوتسامات الظمبة. -ب

 جعل السىسة م ةرة ومستعة. -جا
 ؼ بالتظبةقات العسمةة.رذط التعمة -د

 استخدام غةر السألؾا لديىؼ. -ه
 بشاء ال قة والتؾإلعات اإليجابةة ووجشو الظالب اإلحباط والسعاناة. -1
 بخظؾات(. أبدا مع الظمبة مؽ حةا وؼ ) البدء بالعسل عمى مدتؾى الظالو  واستسر -أ

 أجسل األوداا واضحة ومحددة وإلابمة لبنجاز.  -ب
 سشافدة بةؽ الظالب وأكد عمى السقارنة مع الذات. ابتعد عؽ ال -اج
 بظر قة نسؾذجةة .  مذ التأعط الظمبة نسؾذج حي مؽ السذ الت  أي حمل  -د

 اشعر الظمبة بإم انةة وحدؽ مقدراوىؼ.  -ه
 أنجز جسةع الستظمبات:-2

 .وفر بةئة صفةة مشاسبة ومشغسة وخالةة مؽ الفؾضى -أ
 نؾعا مؽ التحدي وذات فائدة وظبةقةة.  نؾا مؽ السىسات واجعل فةىا -ب 
داسةه يوقديؼ صؾرة لبنجاز الستؾإلع مؽ الظالب يتراا بالدإلاة والكساال  وذلاػ بإحاداث ماا -3

عمساء الشفس التشاإلض اإلدراكي في أفكاروؼه لةقارنؾا ما لديىؼ بالشسؾذج السعاروض عماةىؼ مساا 
 يدفعىؼ لسحاولة بمؾغه. 

 سىسة: االستسرار في الترفةز عمى ال-4
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 امشح بدائل لبجابة. -أ
 . وجشو الترفةز عمى الدرجات والسشافدة -ب 
 .إلدم التفاصةل مروبة -اج
 :التعمؼ التعاوني -5
 اجعل في السىسة نؾا مؽ التحدي.  -أ 

 وأكد مؽ مذارفة جسةع أفراد السجسؾعة في العسل.  -ب
 .أبعد أفراد السجسؾعة عؽ التشافس -اج

 ارجةة إلى داخمةة: وحؾ ل الدافعةة مؽ خ-6
 العسل وذلػ باستستاا ورغبة. هأشعر الفرد بأنه يتعمؼ و بادل طالب صف -أ
 أشعر السذارفةؽ بأنىؼ يتعمسؾن و عظؾن.  -ب 
التحراةل   رفز عماى إعىاار مبادأ العدالاة واإلنرااا باةؽ أفاراد السجسؾعاة  وخاصاة إلمةماي -اج

 و إلدروه.حتى يرل الجسةع إلى مدتؾى محدد مؽ اإلنجاز فل حد

 أشعر الستعمؼ بأنه يعسل بفاعمةة لتؾلةد مذاعر الرضا والرغبة في العسل. -د
  وينجازاوه.وزو د الظالو بتغذية راجعة وامة حؾل وقدمه  -7
 است ارة التذؾ م واالكتذاا وحو االستظالا وذلػ: -8
 است ارة الدوذة.  -أ

كان الس ما  سؾاء ۱۸۱ن دائسا الذػ سؤال م ل: ول صحةح أن مجسؾا زوايا الس ما ي ؾ -ب
 اأو صغةر  اكبةر 

 اإلرذا : عؽ طر م األسئمة.  -اج
 د. التشاإلض.

 وسا:ثانةا: معالجة ودني الدافعةة لدى الستعمؼ وؼ وضع نسؾذجةؽ 
 .الشسؾذج الدمؾفي في العالج -أ
 الشسؾذج السعرفي في العالج. -ب 

ة وذلااػ لسعالجااة مذاا مة واادني دافعةااة دااةر حاال السذاا مة الداامؾفةة وفاام الخظااؾات التالةاايأوال: 
  :الظمبة لمتعمؼ الرفي
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وحديد أعراض الدامؾ  وماؽ األعاراض: وذاتت االنتبااس  االنذاغال  الشداةان   اإلوساال..... -1
 وحمةل الغروا الرفةة لتدني الدافعةة لمتعمؼ ومؽ األم مة )مسارسات الظمبة  الجؾ -2

 (.........جسؾد األنذظةالرفي السشفر  ز ادة عدد الظمبة في الرا  

الظااالب   وحديااد األغااراض السىسااة لمسذاا مة م اال واادني االوتسااام بالؾاجبااات  ساامؾ  وذااتت -3
حتاااى وعاااالع  إوساااال وعمةساااات السعماااؼ ...( وواااذس األعاااراض يجاااو أن يشراااو االوتساااام عمةىاااا

 .السذ مة  و قمل الؾإلت والجىد لبذله في مؾاإلع أخرى 

 صة:وحديد األوداا العامة والخا -4

يىاادا السعمااؼ إلااى ز ااادة دافعةااة السعمااؼ باسااتخدام الخباارات والسااؾاد التعمةسةااة الراافةة         
وذالتحديد  وقمةل أثر العؾامل التي ودىؼ في ودني الدافعةة لماتعمؼ  وز اادة الدامؾ  الاذي يداىؼ 

الجااة فااي ز ااادة الدافعةااة لمااتعمؼ  و س ااؽ وحديااد األوااداا بااذفر أنساااط الداامؾ  السحااددة عشااد مع
 السذ مة ووي 

 يىتؼ الظمبة بسا يقدم لىؼ مؽ خبرات.  -
 ودجةل السالحغات الرفةة.  -
 حل الؾاجبات.  -
 الس ابرة عمى إنىاء السىسات  -
 استةعاب التعمةسات الرفةة والسدرسةة وااللتزام بىا. -
 افعةااةوعر اف الداامؾ  وعر فاا محااددا  وإلةاساه وودااجةمه: و س اؽ وحديااد الدامؾ  لتاادني الد -5 

 الذوؽ  وعدم دوشرو  حاببانه الدمؾ  الذي يغىر فةه الظمبة شعؾروؼ  بالسمل واالند

 .السذارفة في األنذظة  و س ؽ إلةاسه بتحديد مدى شرود الذوؽ واالندحاب والسمل
 وحديد مدى إلبؾل األوداا العامة والخاصة.  -6 
إلبال حاادوث أعاراض واادني وعارا التروةبااات السؾجاؾدة: وذلااػ بتحدياد الغااروا التاي وحاادث  -7

 .الدافعةة
 ز ادة وفاعل السعمؼ والستعمؼ  ز ادة فاعمةة األنذظة.  وحديد اإلجراءات السشاسبة مشىا: -8
 وقر ر التروةبات الجديدة: م ل البحا عؽ اجابات األسئمة  ز ادة االستسرار في عسل -9

  .السىسة
 برنامع  و تعىد بتقديؼ وؾضةح فيعقد اوفاإلات مع الظمبة : يتعىد الظالو بالدةر بال -10
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 .حالة وقرةرس

 مداعدة إلنجاح السىسة م ل: إشعاروؼ بأوسةاة االنجااز  وقاديؼ ماؾاد م ةارة وىةئة مؾا ف -11
 لىؼ.

 وحديد اإلجراءات التقؾ سةة  و س ؽ ذفر اإلجراءات التقؾ سةة التي حددت في معالجة  -12

إلائسة رصد الدمؾ   وقر ر سردي وذلػ بتداجةل  مذ مة ودني الدافعةة لمتعمؼ الرفي فةسا يمي:
ساارد إلررااي ألداءات الظمبااة  وساامؾفةاوىؼ أثشاااء باادء اشااتراكىؼ وانذااغالىؼ فااي مؾا ااف الااتعمؼ 

 الرفي

 (:cognitive Approachالشسؾذج السعرفي في العالج ) :ثانةا

 وعالع مذ مة ودني الدافعةة وفم االستراوةجةات اآلوةة:         
 بشةة معرفةة مشاسبة برؾت عال. أمذ مة ب التحدث عؽ-1
 االنتباس إلى العشاصر الستعمقة بالسذ مة. -2
 .مداعدة الظالو عمى أن يتخةل نتائع معالجة السذ مة  أو التخمص مؽ أعراضىا -3
الظالو ما ير د القةاام باه لسعالجاة األساباب السروبظاة فاي السذا مة براؾت مداسؾا.  وأدية -4
 يشبغي أن يقؾم به لةتخمص مؽ أسباب السذ مة برؾت مشخفض.  وحدث الظالو عسا -5
 وحدث الظالو عسا يشبغي أن يقؾم به لةتخمص مؽ أسباب السذ مة بحديا ذات صامت. -6

 مؽ استراوةجةات معالجة ودني الدافعةة:         
 لعو الدور.  -
 التس ةل.  -
 السدابقات الفرضةة.  -
 .االستكذاا -
 وعمةسةة نحؾ السعرفة ولةس نحؾ األداء.  وضع أوداا ورذؾ ة -
 وغةر العزو.  -
 االسترشاد براي السعمؼ -

 :االوجاوات ممفىؾ 
 وعر فالسفىؾم: حاول الك ةر مؽ عمساء الشفس الترذؾي وعمساء االجتساا وضع  - أ
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محدد لسفىؾم االوجااس  ولكاؽ وجىاات نغاروؼ اختمفات ووبايشات فاي واذا السجاال نغارا لتعقاد واذا 
 ؾم  وذعد االطالا عمى األدب الدابم في وذا وؼ حرر التعر فات التالةة: السفى

مؽ خالل خبرة  عرفه )البؾرت(: بأنه حالة مؽ االستعداد أو التأوو العربي والشفدي مشتغؼي -
أو ديشامي في استجابة الفرد بجسةع السؾضؾعات والسؾا اف  ىيوؾجةالذخص  و  ؾن ذا وأثةر 

 ابة. التي ودت ةر وذس االستج
 .حةاة الفرد و عرا بأنه وشغةؼ مدتسر لمعسمةات االنفعالةة  واإلدراكةة  والسعرفةة عؽ مجال -

مختمفااة  و عاارا بأنااه اسااتعداد نفدااي مااتعمؼ لالسااتجابة السؾجبااة أو الدااالبة نحااؾ م ةاارات -
 ودتدعي وذس االستجابة  و عبر عشه عادة بالحو أو اإلكراس. 

ا االوجاس بأنه وشغةؼ لسعارا اروباطات مؾجبة أو ساالبة وماؽ ومؽ وجىة نغر السعرفةة يعر  -
وجىة نغر الدافعةة  فاالوجاس يس ل حالة مؽ االستعداد السات ارة دوافاع فةساا يترال بالسؾضاؾا  

 رة السرء ومعارفه الدابقة حؾل وذا السؾضؾا سمبا أو إيجابا .بووذا االستعداد يتأثر بخ

 .ار ف أم ؽ اشتقا  الخرائص التالةة لسفىؾم االوجاسعد الدراسة السعسقة لىذس التعذو  -
إن االوجاوااات إمااا أن وكااؾن م تداابة أو متعمسااة مااؽ خااالل مااا يؾاجااه الفاارد مااؽ خباارات  -1

  .وأنذظة ومؾا ف
 دتدل عمى االوجاوات مؽ مالحغة والتقدير  و س ؽ التشبؤ بىا. ي -2
 خص معةؽ. االوجاس إلد ي ؾن إلؾ ا أو ضعةفا نحؾ مؾضؾا معةؽ أو ش -3
 االوجاس إلابل لمقةاس والسالحغة والتقدير  و س ؽ التشبؤ بىا. -4

 االوجاس إلابل لمتغةةر والتظؾر وحت عروا معةشة.  -5
 االوجاس يتأثر بخبرة الفرد و ؤثر فةىا.  -6
 حؾله. حؾ السؾضؾعات التي وشغؼنأي يحر  سمؾ  الفرد   ديشامياالوجاس  -7

 ووجدانةة وسمؾفةة. لالوجاوات أبعاد معرفةة  -8
 وتدؼ االوجاوات نحؾ األشةاء والسؾضؾعات برفة ال بات الشدبي.  -9

اروةاح أو ضاةم   لالوجاوات خرائص انفعالةة  حةا إن استجابات الفرد إما أن يتبعىا  -10
 .و تبع ذلػ بحو أو فرس

 :أوسةة االوجاوات
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ة  وفي ف ةر مؽ السجاالت السختمفاة وحتل االوجاوات م انة واسعة في الدراسات الترذؾ         
م ل: الترذةة والرحة واإلدارة  وحل الرراعات في مجاالت العسل  والحاروب الشفداةة  واإلرشااد 
الترذؾي والديشي ووؾجةه الرأي العام  والدعايات  وفي الدةاساة ووحر ار السعاوادات باةؽ الادول  

ةؾني وخاصة ماؽ إلبال إسارائةل بأسامؾب دت االوجاوات دورا بارزا في الرراا العرذي الرىأ إلدو 
الحرب الشفدةة  والتي سخرت لىاا إم انةاات وائماة ماؽ أجال وحظاةؼ معشؾ اات اإلنداان العرذاي  

 افبةار  اأمام التحدي اإلسرائةمي  وفي مجاال الراحة واؤدي االوجاواات دور  اوجعمه إندانا مىزوم
 في معالجة األمراض  وإلد ومسس خاللىا شؾاود ف ةرة.

ووزخاار الكتااو الترذؾ ااة بالسؾضااؾعات البح ةااة فااي وااذا السجااال  مااؽ وشااا فااان لدراسااة         
 في وفدةر الدمؾ  الحالي  والتشبؤ بالدمؾ  السدتقبل لمفرد والجساعة. اأساسة ااالوجاوات دور 

 :وعائا االوجاوات

مااع لبندااان القاادرة عمااى التعاماال  ةدااروقااؾم االوجاوااات بالعديااد مااؽ الؾعااائا التااي و        
 :السؾا ف السختمفة  وأوؼ وذس الؾعائا

الادول   وحقم االوجاواات الك ةار ماؽ أواداا األفاراد ومراالح :ةة والتكةفةةعالؾعةفة السشف -1 
فاالوجاوات مؾجىات سمؾفةة وس ؽ الفرد مؽ وحقةم أودافه  ويشباا دوافعه في ضؾء السعاايةر 

ذاااء عالإلااات وكةفةااة سااؾ ة مااع األفااراد االجتساعةااة الدااائدة  فسااا وس ااؽ األفااراد والاادول مااؽ إن
والجساعات داخل السجتسع وخارجه  واالوجاوات التي ي تدبىا اإلندان في خدمة التكةا وكؾن 
إما وسةمة لتحقةام وادا مرغاؾب أو وجشاو وادا غةار مرغاؾب  باعتبارواا اروباطاات وجدانةاة  

 .وقؾم عمى اساس خبرات الفرد في الحرؾل عمى اشباعات لمدوافع
اإلدرا   لؾعةفاة التشغةسةااة: وذلااػ بتااؾفةر إطااار مرجعااي يداااعد الفاارد عمااى وشغااةؼ عسمةاااتا -2

ذا ل بعةشاه عماى فىاؼ العاالؼ ماؽ حؾلاه  و عاؾد بوالسعمؾمات التاي لدياه عاؽ األماؾر السختمفاة  
 .الفزل في وذا التشغةؼ إلى االوجاوات الس تدبة

 فع بىااا الفاارد لماادفاا عااؽ نفدااه  إنىااتؼ بتااؾفةر القشاعااات التااي يحااتوالؾعةفااة الدفاعةااة: و  -3
األنااا الدفاعةااة والحةاال الالشااعؾر ة وعااد مااؽ السذاا الت التااي وىااددس مااؽ الخااارج  ووعااد وسااائل 
لتقمةل التؾور  ومؽ أم مة ذلػ فقدان العسل  االنتقاال إلاى مدرساة جديادة فىاذس التغةارات البةئةاة 

عةااة عااؽ الااذات ومااؽ الؾعااائا السدااتسدة وؾلااد لاادى اإلندااان اوجاوااات وقااؾم بالؾعةفااة الدفا
 الدفاعةة االنتساء لمشؾادي واألحزاب ووذس االروباطات بالؾعةفة التؾافقةة السشفعةة. 

 وعةفة الحرؾل عمى السعرفة ووحقةم الذات: يدعى السرء دائسا لفىؼ العالؼ السحةط به -4
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وواؤدي  ؼ ماؽ حاؾلىؼوودىؼ االوجاوات في اكتداب األفراد السعايةر واألطر السرجعةة لفىؼ العاال
فااي وكااؾ ؽ اوجاوااات األفااراد والجساعااات  ومااؽ األم مااة عمااى ذلااػ أجىاازة التمفز ااؾن  ابااارز  ادور 

واات الشاااس  وماؽ خااالل عسمةاات الااتعمؼ والتفاعال مااع عشاصار البةئااة  اوجاودورواا فاي وذاا ةل 
جتسعاه ي ؾن الفرد مجسؾعة مؽ االوجاوات  ووتةح له الفرصة لمتعبةار عاؽ ذاواه وم انتاه فاي م

 اال ووؾ وحقةم الذات.

 :م ؾنات االوجاس
 ً ورفمز بأن االوجاوات وشظؾي عمى ثالثة م ؾنات رئةدة أساسةة وي: ير  
 الس ؾن السعرفي العقمي: يبشي االوجاس عمى ما لدى الفرد مؽ معارا ومعتقدات  و س ل -1

لسعرفااي بعزااىا معااارا صااحةحة وثابتااة والاابعض اآلخاار غةاار صااحةح  وفمىااا وؤلااا البعااد ا
ي واذا بلالوجاوات  فس ال إلد ي ؾن لمفرد اوجاس إلؾي سمبي نحاؾ ناؾا ماؽ الظعاام  واالوجااس الدام

عمى أسس صحةحة  فاإذا فاان االوجااس واؾ عسمةاة وفزاةل مؾضاؾا عماى  ايس ؽ أن ي ؾن مبشة
آخاار  فااإن وااذس العسمةااة وتظمااو عااادة بعااض العسمةااات العقمةااة: فااالتسةةز  والفىااؼ  االسااتدالل  

ؼ  فس ال ساوست االنتفاضة في وذ ةل رأي عام واوجاوات ايجابةة نحؾ الحام العرذاي فاي والح 
  إيجابةة.فمدظةؽ  وأوجدت اوجاوات 

 فالحااااوم اااؾن انفعاااالي عااااطفي: و اااروبط بالجؾاناااو االنفعالةاااة ذات العالإلاااة بالسذااااعر  -2
ى نحاؾ سامبي  والكراوةة  فقد يشدفع و دتجةو لسؾضؾا ألنه يحبه  و شفر مؽ مؾضؾا آخار عما

 ووقاس السذاعر مؽ خالل مقايةس واالوجاوات. 
حةااا  م ااؾن األداء أو الشزعااة إلااى الفعاال: وعساال االوجاوااات فسؾجىااات لداامؾ  اإلندااان  -3 

ودفعااه إلااى العساال عمااى نحااؾ إيجااابي عشاادما يسمااػ اوجاوااات إيجابةااة نحااؾ بعااض السؾضااؾعات  
الدامةو وكاؾن دافاع االستذاىاد  وو اذا  ايجابةاة نحاؾ الحام فاي الاؾطؽ اوجاواتتكؾن وفعشدما 

 يتزح أن االوجاس يشظؾي عمى نزعة ودفع السرء لالستجابة عمى نحؾ معةؽ.

السختمفة  . إلةاس االوجاوات: نغرا ألوسةة االوجاوات وداللتىا عمى الدمؾ   وىتؼ السؤسدات4
التأثةر فةه إيجابا ومحاولة  بقةاس االوجاوات لألفراد وذلػ وسةمة لمتعرا عمى السشاخ التشغةسي

  وإلد اروبط إلةاس االوجاوات لمفائدة السرجؾة مشىا فؾسةمة لتفدةر الدمؾ   والتشبؤ به  ااو سمب
إن فائدة االوجاوات وتؾ ف عماى إلادروىا عماى وحديادوا بدإلاة  ووقااس االوجاواات بظر قاة غةار 

وجاواات ماؽ خاالل مباشرة  حةا اروبط إلةاسىا بقةاس عاورة الدمؾ  السعبارة عشىاا  ووقااس اال 
استخدام مقايةس غةر مباشرة  معةؽ يتعمم بسؾضؾا البحا أو يس ل بقائسة ماؽ العباارات التاي 



42 
 

ومساااس الشاااؾاحي الفكر اااة والسذااااعر فاااي االوجاواااات  وماااؽ واااذس السقاااايةس مقةااااس لةکااارت 
 وثةرستؾن.

 ورشةا االوجاوات:
 ؼ ورشةا االوجاوات إلى: وؼ اعتساد الترشةا ال شائي في االوجاوات. وعمى وذا و        

اوجاوااات جساعةااة  واوجاوااات فرديااة  وم ااال عمااى ذلااػ االوجاوااات نحااؾ الااديؽ  واالنتساااء  -1
 .لمؾطؽ  ويما االوجاوات الفردية  واإلعجاب بذخص معةؽ

اوجاوات عامة واوجاوات خاصة  فاالوجاوات العاماة م ال االوجاواات نحاؾ الؾحادة العرذةاة  -2
 الدةارات. أما الخاصة فشؾا مؽ 

 اإليجابةة والدمبةة م ل الحو والكرس القبؾل والرفض.  -3
  الشاس.عمشةة وسر ة  فالعمشةة التي يتحدث بىا السرء عمشةة أمام  -4
 إلؾ ااة وضااعةفة  فاالوجاوااات الزااعةفة م اال االوجاوااات نحااؾ الشغافااة  وأمااا القؾ ااة ف اارس -5

 االستعسار.

 ووعديمىا:وعمةؼ االوجاوات 

اولاات الساادارس السختمفااة فااي التعمااةؼ  اسااالةو وعمااؼ االوجاوااات الشفدااةة ومااؽ وااذس وش        
 السدارس او الشغر ات وي: 

: يذاااسل واااذا فاااي االوجاواااات ثالثاااة أساااالةو واااي: أسااامؾب اإلشااارا  السدرساااة الدااامؾفةة -1
  وفداار الشغر ااة الكالسااة ةة لمااتعمؼ اكتداااب الظالااو االوجاوااات واإلإلشااااالكالسااة ي واإلجرائااي 

الداامبةة )كاارس السعمااؼ(  وذالتااالي فااإن الظالااو سااةظؾر ساامؾ  الكراوةااة لمسااؾاد التااي يدرسااىا وااذا 
عمااى السااادة فااي فاال السدااتؾ ات وذالتااالي وراابح  طاالشااتراالسعمااؼ  وذالتااالي يعسااؼ الظالااو وااذا 

اوجاوات وذا الظالو نحؾ واذس الساادة سامبةة  وذاالع س يتذا ل اشاتراطات الحاو لساؾاد معةشاة  
السادة التي وذ ل نحؾواا  بأشراطس ؽ وعديل االشتراطات الدابقة الستعمسة  فإن ذلػ يتؼ وحتي ي

اوجاوات سمبةة بخبرات إيجابةة محبباة لمظالاو وذتكارار اإلترانىاا  فاإن ذلاػ يدااعد عماى وظاؾ ر 
 االشتراطات الدمبةة ووغةةروا نحؾ وعمؼ مادة إلى اشتراطات ايجابةة. 

ن ي ااؾن حااذرا فااي إجااراء م اال وااذس االشااتراطات وان ال يتداابو فااي وو اذا عمااى السعمااؼ أ        
وذ ةل اشتراطات سالبة  ألن ذلػ يظؾر اوجاوات سمبةة نحؾس  وذعاد ذلاػ نحاؾ الساادة الدراساةة 
وامااا األساامؾب العقالنااي )اإلإلشاااا( فةقااؾم عمااى افتااراض أن اإلندااان مشظقااي فااي وفاعمااه مااع 
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إلااى رسااالة معةشااة  والتفاعاال مااع محتؾاوااا ووعمسااه  ؽ حفاازس لبنرااات اااآلخاار ؽ  وين اإلندااان ي
 ومؽ ثؼ وس مه في سمؾفه واوجاواوه. 

فااالسعمؼ الااذي يبشااي عالإلااات ثقااة واحتاارام  فإنااه ي ااؾن لاادى طالبااه اوجاوااات مرغؾذااة         
و دااتظةع إكدااابىؼ وااذس االوجاوااات  ووعااد االوجاوااات الشاوجااة مااؽ اإلإلشاااا مااؽ الشااؾا القااؾي 

ي  ووتظماو واذس الظر قاة الراد  والسؾضاؾعةة بعمى مقاومة االروداد نحؾ الدموال ابت والقادر 
 والخبرة في استخدام وسائط التؾاصل السختمفة المفغةة وغةر المفغةة.

في السشحى الدمؾفي انظمم الدمؾفةؾن مؽ افتراض أن االوجاواات واي  السدرسة السعرفةة: -2
السشحاى السعرفاي أن الدامؾفةةؽ أغفماؾا جانباا  اروباطات م تدبة وتظؾر ووتقؾى باالتعز ز  و ارى 

مؽ مفىؾم االوجاوات  ووؾ أن االوجاوات وتكؾن مؽ السعاني التي وشتغؼ عشاد الفارد ماؽ خاالل 
الخباارة والتعمااةؼ فااي البشةااة السعرفةااة حدااو محتؾ اوىااا ومعانةىااا وأوسةتىااا  وذااذلػ وكااؾن وااذس 

: وؾ مجسؾعة السعارا التي يبالدمواالوجاس االوجاوات ابشةة معرفةة مخزونة في ذاكرة األفراد  
وتظؾر لدى الفرد في أثشاء وفاعمه مع السؾا ف التي واجىىاا  و ارى أصاحاب الشغر اة السجالةاة 
السعرفةة أن االوجاوات أوؼ جؾانو التعمؼ  وذلػ بدبو الدور الكبةر الذي وؤديه البشي السعرفةاة 

لتعديل االوجاوات ودتشد إلى مداعدة الفرد عماى  لمفرد في وشغةؼ السعمؾمات  فالظر قة السعرفةة
 إعادة وشغةؼ بشاء معرفي في ضؾء السعمؾمات السدتجدة حؾل مؾضؾا االوجاس . 

اء الظالااو لألشااخاص ولجساعااات ساافااي وعااديل االوجاوااات: ياازداد انت ةاالجتساعةاا درسااةالس -3
بىؼ واستشادا إلى ذلػ  معةشة مع ازدياد وظؾرس ونزجه  فة تدو اوجاوات الذيؽ يحبىؼ و عجو 

فإن وزو د الظالو بشساذج مؽ الذخرةات البارزة والسحببة  لديىؼ يداعد فاي وغةةار اوجاوااوىؼ 
جه مع اوجاوات الذخرةات السحببة و دسى واذا الاتعمؼ  الاتعمؼ بالسذااودة أو وتبذ ل يجعمىا 

فارد يتراا بخراائص التقمةد أو القدوة أو الشسؾذج  و عرا بأنه ذلػ الاتعمؼ الاذي يحادث عشاد 
معةشة و داسى السالحاع  نتةجاة مالحغتاه لذاخص آخار يداسى الشساؾذج يعارض سامؾ  معاةؽ  

 :و س ؽ وحديد عشاصر التعمؼ بالسالحغة بسا يأوي
 . الشسؾذج الذي يعرض سمؾفا ما. 1 
 . الدمؾ  الذي يعرضه الشسؾذج. 2
 . السقمد الذي يالحع سمؾ  الشسؾذج. 3
 مؽ الشسؾذج والسالحم. . نتائع الدمؾ  عشد فل4

 ووشا  شروط أساسةة لتعمؼ االوجاس باستخدام أسمؾب السالحغة أو التقمةد ووي:        
 إدرا  السالحع سمؾ  الشسؾذج.  -
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 الشسؾذج.إدرا  إم انةة لدى السالحع لمقةام بالدمؾ  الذي يعرضه  -

 اوتسام السالحع بالسالحغة.  -
 . اووعرض سمؾف وؾفر نساذج وتستع بخرائص معةشة -
 أن يدر  السالحع أن سمؾ  الشسؾذج يعزز.  -

وزداد إم انةاة الاتعمؼ بالسالحغاة إذا أدر  السالحاع أن الشساؾذج يتراا بؾاحادة أو أك ار         
 .مؽ الرفات اآلوةة

 أن يتستع الشسؾذج بقؾة أو سمظة.  -
  .اسابقأن ي ؾن الشسؾذج إلد أثاب السالحع  -
 السقمد والسالحعأن ي ؾن شبىا بةؽ  -

  ورعاية.أن ي ؾن الشسؾذج مردر حو  -
أمااا خرااائص الداامؾ  الااذي يقمااد السالحااع فةجااو أن يترااا بالجديااة و ذاابع رغبااة         

 السالحع و عرض بشساذج متعددة  وأما خرائص السقمد فىي: 
 أن ي ؾن السالحع إلد ومقى وعز زا عمى مسارسته.   -
 اج لمسداعدة. أن ي ؾن السالحع في وضع يحت  -
 مؽ خالل ما يجرذه مؽ ازمة وجعمه بحاجة إلى نسؾذج.  اأن ي ؾن السالحع حداس  -
لتغةةر االوجاوات: وعد وذس الظر قة مؽ أك ر أساالةو وعاديل االوجاواات  ةالتفاعمة درسةالس -4

واات انتذارا في السجااالت الترذؾ اة والتعمةسةاة ووازداد فارص التعاديل واالوجاواات واكتدااب اوجا
 وفأم ماةجديدة بازدياد عرض الفرد الخبرة مباشرة بالسؾضؾا عؽ طر م التفاعل السباشار معاه  
بالقادوة  عمى ذلػ التمفاز والراحافة فىاي وساائل وخاطاو أك ار ماؽ حاساة واحادة  و عاد التعماةؼ

ووبادل الز اادات باةؽ السادارس نسظاا ماؽ الخبارة السباشارة لمظاالب  فالظالاو يقماد معمساه و عادس 
  ال.م

 :استراوةجةات وظؾ ر االوجاوات ووعديمىا ووغةةروا

يااتؼ وظااؾ ر ووعااديل االوجاوااات لألفااراد عااؽ طر اام الااتح ؼ بالعؾاماال التااي ودااىؼ فااي         
 تؾ ف عسمةة وغةةر االوجاوات عمى عؾامل مشىا: ووذ ةمىا و 

 ام صعومدى االوتسام والذعؾر بالسؾضؾا الذي يتعمم باالوجاس  فكمسا زاد االوتس -1

 التغةةر. 
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 عؽ اوجاواوهمدى وؾافر السعمؾمات عؽ السؾضؾعات  فاإلندان أك ر عرضة لتغةةر  -2

السؾضؾعات التي ال يعرا فةىا الس ةر بةشساا وازداد مقاومتاه لمتغةةار فمساا زادت السعمؾماات عاؽ 
السؾضااؾعات  وفااذلػ يدااىل وغةةاار االوجاوااات حااؾل مؾضااؾا مااا عشاادما وتااؾافر لديااه معمؾمااات 

 ديدة عؽ ذلػ السؾضؾا.ج

 :االستراوةجةات في وظؾ ر االوجاوات
 استراوةجةة معرفةة لتظؾ ر االوجاس: إذا ما أراد الظالو وعديل اوجاوات فان إلد طؾروا -1 

برؾرة خاطئة فإنه بحاجة إلى التعامل مع عشاصروا وجسع معمؾمات فافةة مفرمة ودإلةقاة ماؽ 
وظااؾ ر اوجاوااات نحااؾ ذلااػ  وذالتاااليأك اار صااحة   اجاال ورااحةح األخظاااء  واسااتبدالىا بخباارات

 الذيء والخظؾات الستبعة وي: 
 الفرد نفده.  مفاوةؼوعر ف االوجاس السراد وظؾ رس بألفاظ و  -1
 وصا عشاصر االوجاس وم ؾناوه.  -2
اوجاوااات  وزو ااد الفاارد بالسعمؾمااات الالزمااة والستعمقااة بالسؾضااؾا الااذي فااان إلااد طااؾر نحااؾس -3

االوجاااس غةاار  ئ ومداااو ؽ خااالل إبااراز التشاااإلض بااةؽ االنتىاااء السرغااؾب فةااه ساامبةة  وذلااػ ماا
السرغااؾب  وذلااػ مااؽ خااالل األساائمة التااي واازود الظالااو بالسز ااد مااؽ السعمؾمااات عااؽ مؾضااؾا 

 االوجاس.

 السؾا ف.  صةاغة الرؾرة لالوجاس مؽ خالل األم مة  أم مة لمرؾرة التي يغىر فةىا  إبراز -4
ساامؾ   يجابةااة السرغؾذااة ووعز زوااا بااالظر  السشاساابة حااال بروزوااا فاايدعااؼ االوجاوااات اإل -5

 الستعمؼ ورفع الروح السعشؾ ة لديىؼ. 
و س ؽ لمسعمؼ أن يدااعد طالباه بتبشاي االوجااس السعرفاي فاي وظاؾ ر اوجاوااوىؼ الدامبةة         

 شة. معة إلى اوجاوات مرغؾذة في وعمؼ مؾاد وعمةسةة معةشة أو مسارستىؼ أنذظة مدرسةة
وعمؼ طالبه لتظؾ ر اوجاوات ايجابةة نحؾ  وشغةؼوعمؼ اجتساعةة: يدتظةع السعمؼ  استراوةجةة -2

 مؾضؾا معةؽ مؽ خالل الخظؾات اآلوةة:

 عرض نساذج لدمؾفةات وع س اوجاوات إيجابةة وذلػ مؽ خالل: -1

 إعىار الحساس لسؾضؾا االوجاس السراد وظؾرس.  -أ
 وعمةسه. دةة أو عقمةة يغىر فةىا وبشي االوجاس السرادعرض نساذج سمؾفةة سؾاء ح -ب

 استخدام نساذج وعرض االوجاوات اإليجابةة السرغؾذة والسراد وعمسىا. -2
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 يعرض الظالو اوجاواوىؼ أمام زمالئىؼ.  -أ
االيجابةاة والتاي ير اد  إواحة الفرصة لمظاالب لةالحغاؾا الدامؾفةات التاي وعارض االوجاواات -ب

 لىؼ:السعمؼ وعمةسىا 

 الظالب له. إعىار العالإلة بةؽ االوجاس اإليجابي  والشتائع الستروبة عمى مسارسة -أ

باوجاوات إيجابةة في مؾضاؾا  دمؾفةات اإليجابةة  ووحديد الظالب الذيؽ يتستعؾن الوحديد  -ب
 الدمؾ  السراد وعمةسه.

 وظؾ روا. وكمةا الظالب ذوي السراكز الجةدة بقةادة األنذظة السراد -اج

 استراوةجةات وغةةر االوجاوات:  -3
دوة  إلاالشساؾذج  التقمةد: و دسى الشسذجاة وذلاػ بسذااودة نساؾذج معاةؽ  و تظماو أن ي اؾن  -1

و تقااؾى ساامؾ  التقمةااد إذا مااا شاااود السااتعمؼ أن الشسااؾذج يعاازز  وفااي لحغااة مذاااودة الااتعمؼ 
سةاة لعاو األدوار فاي وغةةار االوجاوات يشبغي حةشئذ أن يقمد التعمؼ سمؾ  الشسؾذج ووشا يبارز أو

 االوجاس.

الرابظااة: وودااسى التجاااوز ماا ال اروااداء مالبااس الدااالمة فااي أثشاااء العساال و عااد أماارة غةاار  -2
 .مر ح

 التعز ز: و عشي ز ادة احتسالةة عىؾر سمؾ  ما  فالدمؾ  السعزز يسةل إلى الغىؾر -3

 متغةةر وودسى اإلذابة مؽ خالل: والتكرار م ل البدء إلحداث التغةةر  و شبغي وىةئة األفراد ل
 بعا إلمم لدى الظالو ويشعارس بالخظأ الذي يروكبه في سمؾفه.  -1
 إعىار الستعمؼ مغىر مختما وان سمؾفه ال يشتسي لدمؾ  أفراد السجتسع.  -2
 إزالة العؾائم التي وقا أمام التغةةر. -3

وذا التغةةر ودعسه بىدا اساتسرارس  وفي حالة وغةةر االوجاس فال بد مؽ الستابعة ووقؾ ة        
 .وذذلػ يدتسر االوجاس و قؾى 

 :االوجاواتاستراوةجةات وعديل  -4
وادني أفكاار  انتقال الفرد إلى مجسؾعة أخرى: عشد انتقال الفارد ماؽ مجسؾعاة إلاى أخارى ياتؼ-1

 حزب إلى أخر. ومعتقدات ومػ السجسؾعة الجديدة ومؽ األم مة عمةىا االنتقال مؽ

وةجةات التعااديل عااؽ طر اام اإلإلشاااا وذلااػ عااؽ طر اام وقااديؼ السعمؾمااات السقشعااة وإلااد اسااترا -2
 سبم الحديا عؽ ذلػ. 
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الترإلةااة  اسااتراوةجةة وغةةاار أوضاااا الفاارد وذلااػ عشااد االنتقااال مااؽ وعةفااة إلااى أخاارى وعشااد-3
 جديدة.لسشرو جديد يتبشى الفرد معتقدات 

الخباارات  فااالخبرة السباشاارة وااي أإلااؾى أنااؾاااسااتراوةجةة الخباارة السباشاارة بسؾضااؾا االوجاااس.  -4
عمى ذلػ ياؾم الشغافاة فاي  ووؤثر في وكؾ ؽ االوجاوات ووؤثر في وعديمىا ومؽ األم مة وأفزمىا

 السدرسة.

االوجااس فةراعو  استراوةجةة التؾر ط: وذلػ بتؾر ط فرد يحسل اوجاوات معةشة معاكس لىذا -5
خدمااة وخااالا اوجاوااه  ولكشىااا وباادو لااه بدااةظة عمةااه التراجااع فاألساامؾب السدااتخدم وااؾ وقااديؼ 

فةرعو عمةه التراجع  و ؤدي واذا التشاازل إلاى وحظاةؼ دفاعاات صااحو االوجااس  و رابح أك ار 
استعدادا لتقديؼ وشازالت جديدة وو ذا يتؾرط في أمر لؼ ي اؽ يرغاو باه  وماؽ األم ماة عماى ذلاػ 

 إلى عسةل. شخص وحؾ ل

 :استراوةجةات وعمةؼ االوجاس-5
 المفغي ذي السعشى و عتسد عمى:  فالتعمؼاستراوةجةات مبشةة عمى نسؾذج اوز ل          
 كار متدرجة. فالتدرجي و قؾم عمى عرض أفكار رئةدة ومؽ ثؼ عرض ا التسايزمبدأ -1
وخظاؾات واذا  مبدا التؾفةم التكاممي: أي رذط األفكار الجديدة ماع األفكاار الستعمساة ساابقة -2

 الشسؾذج:

 :دام السشغؼ الستقدماستخ -1

 صشا باخترار األفكار الرئةدة التي نر د عرضىا. -أ

 وعر ف السفردات والتي سبم استخدامىا.  -ب
 طرح األم مة.  -2
 السختمفة. رفز عمى التذابىات واالختالفات وذلػ بتزةةم الستذابه واألشةاء -3

الادرس بفكارة عاماة  ابادا اعرض السؾاد بظر قة مشغسة وذلاػ باساتخدام األشا ال البداةظة  -4
 لأللفاظ الىامة وفي أثشاء التمخةص العام وفي نىايته. اجزئة ومخةرهوأعط 

 . ال وذجع وعمؼ الرؼ ورفز عمى وعمؼ في السعشى.5

 استراوةجةات مبشةة عمى نسؾذج التس ةالت السعرفةة لدى برونر: -6
ي مرحماااة إذا وضاااع فاااي ًر برونااار أن الظفااال يداااتظةع أن ياااتعمؼ أي مفىاااؾم وفاااي أيااا        

 السؾ ف التعمةسي الرحةح وخظؾات االستراوةجةة وي: 
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 مرحمة عرض البةانات أمام الستعمؼ أو وحديد السفىؾم السراد وغةةر االوجاس نحؾس: -1

 عرض أم مة مؾجبة واخرى سالبة.  -أ
 مقارنة األم مة السؾجبة بالدالبة.  -ب
 ر بىا واختباروا. وضع فرضةات مؽ إلبل الظالب و قؾمؾن بتج -اج
 الؾصؾل إلى التعر ف مؽ إلبل الظالب بشاء عمى الدسات الرئةدةة التي وؼ ذفروا.  -د
 مرحمة اختبار وحقةم السفىؾم وذلػ عؽ طر م: -2

 إعظاء أم مة إضافةة غةر مرشفة.  -أ
 يؤفد السعمؼ الفرضةة التي صاغىا الظالب و عةد صةاغة التعر ف.  -ب
 تسةة وغةر مشتسةة. شة مإعظاء أم مة جديد -اج
 مرحمة وحمةل استراوةجةة التفكةر التي وؼ بؾساطتىا وحقم السفىؾم واكتدابه -3

 وذلػ عؽ طر م: 
 بظرح الظالب أفكار معةشة.  -1
 يشاإلش الظالب دور الفرضةة والدسات والرفات.  -2
 يشاإلش الظالب انؾاا الفرضةات وعددوا. -3

 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 الجىاز العربي :
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وؾ عبارة عؽ الجىاز الذى يدةظر عمى أجىزة الجدؼ السختمفة لزبط ووكةةاا ووشغاةؼ         
سا خرص العسمةات الحةؾ ة السختمفة الزرور ة لمحةاة بانتغام وذتآلا وام   فةقؾم فل عزؾ ب

 له فى الؾإلت السشاسو ووذسل وذس العسمةات اإلرادية والعسمةات غةر اإلرادية.

وعةفااة الجىاااز العراابي : يدااتظةع بفزاامه الجدااؼ أن يتفاعاال مااع بةئتااه الداخمةااة والخارجةااة   
فىؾ جىاز يرذط بةؽ األعزاء السترمة بالبةئاة الخارجةاة فالجماد واألذناةؽ والمداان وذاةؽ لؾحاة 

رفز ااة الساا    والتااى يااتؼ فةىااا اوخاااذ القاارارات التااى وس ااؽ الجدااؼ مااؽ أن يتراارا القةااادة الس
التراارفات السالئسااة لااه   والبةئااة الداخمةااة أى األحذاااء ومااا وخااتص بااه مااؽ وعااائا فااالتشفس 

  والىزؼ واإلخراج وتؾلى أمؾروا أجزاء معةشة مؽ الجىاز العربي .الدم  ودوران

حاؾالي مائتاان بمةاؾن خمةاة عرابةة   فاان يعتقاد ساابقا  : يؾجد فى اإلنداان الخمةة العربةة
أن الخمةة العربةة ال وعؾض   إذ أن اإلنداان يؾلاد مازود ب افاة خاليااس العرابةة التاى ساتبقي 
فى جدسه دون ز ادة الى نىاية حةاواه فاإذا ماا وعرضات احاد الخالياا العرابةة لمتماا فاال وشذاأ 

ت وذس السعمؾماة باأن السا  إلاادر عماى السظاوعاة خمةة عربةة جديدة لتحل م انىا   ولكؽ وغةر 
والمدونة ووكؾ ؽ خاليا جديادة وعؾ زاةة   اى أن بعاض أجازاء السا  إلاادر عماى القةاام بؾعاائا 
بديماة   ماع مالحغااة أن الخمةاة العراابةة التاى وسااؾت ال يخمام باادال مشىاا خمةااة جديادة   ولكااؽ 

 الس  يأمر خمةة أخرى لتقؾم بدور ومػ التى ماوت .

 

 
 :  صفاوىا وما يسةزوا
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وتسةز بارسال زائدة طؾ مة واحدة إلد يستاد طؾلىاا إلادمةؽ أو ثالثاة   وداسى واذس الزائادة التاى  -
 وى امتداد لجدؼ الخمةة نفدىا السحؾر .

 لمخمةة عدد متفاوت مؽ زوائد أخرى إلرةرة ودسى الذجةرات . -

 الدةاالت أو الشبزات الكىرذائةة . وتسةز الزوائد بقدروىا عمى وؾصةل -

 وقؾم الذجةرات بشقل ومػ الدةاالت الى الخمةة والسحؾر يشقمىا مشىا . -

عشد فحص الجىاز العربي بالسجىر ندتشتع مؽ اوجاس محؾر أياة خمةاة عرابةة   وال وماػ  -
 الخمةة وقؾم بالتؾصةل مؽ األعزاء الى الس  أو مؽ الس  لألعزاء .

 يا العربةة التى وقؾم بتؾصةل الدةاالت مؽ الس  الى األعزاء مباشرة .القةل مؽ الخال -

ولكاااؽ فاااى معغاااؼ االحاااؾال وذاااتر  بعاااض الخالياااا العرااابةة ماااع بعزاااىا فاااى القةاااام بسىساااة  -
 التؾصةل.

الخاليا العربةة ال وترل ببعزىا اورال مباشر وينساا ياتؼ اوراالىا باأن ي اؾن محاؾر خمةاة  -
 عربةة أخرى ولكشه ال يمتحؼ بىا . مشىا إلر بة مؽ شجةرات خمةة

 : وى السدافة التى وفرل بةؽ الخمةتةؽ العربةتةؽ . السذتبػ العربي السؾصل

: واؾ السذاتبػ بدمدامة مااؽ التفااعالت الكةسةائةاة السعقادة الدار عة وداااعد  الداةال العرابي
 عمى حدوثىا بعض اإلنز سات الشؾعةة الستخررة .

 أإلدام الجىاز العربي :

: و تكؾن مؽ   الس  والشخاا الذؾفى   محاطان بسجسؾعة ثالثةة العربي السرفزي الجىاز 
مؽ األغذةة   غذاءان رإلةقان وسا : األم الحشؾن   والعشكبؾوةة   والغذاء ال الا غذااء لةفاى 
متةؽ يدسى األم الجافةة   والسا  م اؾن فاى التجؾ اف العغساى عمباة السا    والشخااا الذاؾفى 

 غسةة وتكؾن مؽ أجدام الفقرات وأإلؾاسىا الغىر ة .مدتكةؽ فى إلشاة ع

 وله وعةفتان وسا : الحبل الذؾفى :

 أنه الجذا الرئةدي لتؾصةل الدةاالت العربةة ووتابعىا مؽ الس  ويلةه . -
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إلةامه بدور مرفز ) األفعال السشع دة ( فمسس جدسا سااخشا يقاؾم الداةال االحداساى الاؾارد  -
مجسؾعة مؽ الخاليا العربةة السحرفة فى العقماة نفداىا ماؽ الحبال الى الحبل الذؾفى بتشذةط 

 الذؾفى وذذلػ يحدث رد الفعل االنع اسى فتشدحو الةد بعةدا مؽ الجدؼ الداخؽ .

 : السخة 

يتكؾن ماؽ نرافى فارة مخةخةاة يسشاى و دارى ) فاالس  ( يفرامىا إلداؼ متؾساط ) الادودة (   -
 ض .يرذط نرفى الكرس السخةخةة و زسىا الى بع

يتكااؾن مااؽ إلذاارة سااشجابةة رماديااة خارجةااة وااى القذاارة السخةخةااة الس ؾنااة مااؽ وتااالى ثااالث  -
طبقااات مااؽ الخاليااا العراابةة الخاصااة األخظبؾطةااة ووااى ف ةاارة التعرجااات والتالفةااا وال شايااا 
 والذقؾ  ولو داخمي مؽ السادة الشخاعةة البةزاء التى وذ ل الجزء األكبر مؽ السخة  .

اإلي أإلداام الجىااز العرابي السرفازي فاى الجداؼ بسالياةؽ ماؽ السحااور العرابةة يروبط مع با -
 الشازلة الى الشخاا الذؾفى .

 :   وعائا السخة 

 لةس له وعةفة خاصة معةشة   بل يذار  الجسمة العربةة فى وعائفىا . -

ال وؾ السشدم لحرفات انقباضات العزاالت السختمفاة حداو ماا وتظمباه الحرفاات اإلرادياة   و  -
يحدث الحرفة ولكشاه يذارا و ؾإلات و اشغؼ االنقباضاات العزامةة وفام التؾجةىاات العمةاا اآلمارة 

 لمسشاطم الحرفةة بالس  .

 جرام . 143يزن السخة  حؾالي  -

 أإلدامه األمامةة وختص بالتؾازن . -

أإلدامه الؾسظي وخاتص بإيراال األوامار لعزاالت الجداؼ واألإلداام الخمفةاة وشدام األعساال  -
 ادية التامة والجزئةة .اإلر 

وخر و القدؼ االمامى مؽ جزء الدودة فى السخة  وجعل الكائؽ الحاي يداقط لالماام ووخر او  -
إلدسه الخمفي يجعمه يدقط لمخماا ووخر او نراا السخاة  يجعماه ال يداتظةع الؾإلاؾا و شادفع 

عماه مزاظرب باوجاس واحد ووتباعد أطرافه وال يدتظةع و بةت رأسه والتخر او الكامال لمسخاة  يج
 و فقد االندجام والتؾازن .
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 فمسا فان اإلندان إلادرا عمى اإلوةان بحرفات معقدة ودإلةقة فان مخةخه أك ر نسؾًا ووظؾرًا . -

 1350 – 1250: وؾ الجزء األكبر مؽ حجسة   و بم  وزن الس  ثالثة أرطال أي بةؽ  الس 
 % عشد الشداء.6جرام و قل 

ى فاارس الساا  أممااس فااى الغاااور   ولكااؽ فةااه شااقؾإلا عسةقااة سااظح مقاادم الساا  أي نرااف        
ودااسى األخاديااد ومااا يتروااو عمااى ذلااػ مااؽ حاادوث ثشةااات ممتفااة فةااه ودااسى التالفةااا   فااى 

 وسةل األخاديد الى االوداا فسا وجشح التالفةا فى االنكساش . ةالذةخؾخ

 :الفص الجبىى 

 انات الرئةدةة األخرى .وؾ الجزء األك ر نسؾا فى اإلندان مشه فى سائر الحةؾ  -

وؾ مرفز الؾعائا العقمةة العمةا ) فالح ؼ والتقدير والدلةل السشظقي والتدبةر ورسؼ الخظاط (  -
 ويدرا  بعض األحاسةس ) فالذعؾر باأللؼ والعؾاطا ( .

أي وما فى الجزء االمامى ياؤدى الاى فقاد الاتح ؼ االجتسااعي والقةاام بدامؾ  مخاالا لماشغؼ  -
 ائدة واضظراب فى الشؾاحي االنفعالةة والدمؾفةة .الحزار ة الد

 أما الجزء الخمفي مؽ الفص الجبىى   فأنه يختص بالحرفة اإلرادية . -

إن نرا فرس الس  األيدر وؾ الذى يتح ؼ فى الجانو األيسؽ مؽ الجدؼ بةشسا يتح ؼ نرفه  -
 األيسؽ فى جانبه األيدر .

سؤخر ااان والراادغةان ( ودااتقبل الساادرفات الحدااةة الفرااان ) الجاادار ان والمشاااطم التاارابط :
يحاادث مشىااا ورجسااة أو فىااؼ األحاسااةس ووقاادير  إلةستىااا ورذظىااا بغةروااا مااؽ الدااةاالت الحدااةة 

 الساضةة . تالتى وردت معىا فى الؾإلت نفده أو األوإلا

 :  الجىاز العربي الفرعي أو الظرفي

التااي وحساال السعمؾمااات مااؽ وااذا الجىاااز مجسؾعااة األعراااب : يزااؼ  األعراااب الدماغةااة
الحؾاس إلى الجىااز العرابي السرفازي  بةشساا وشقال الشبزاات العرابةة الحرفةاة مشاة إلاى الغادد 
والعزالت السشتذرة عمى أجزاء الجدؼ السختمفة  ووذاسل واذس األعرااب أثشاى عذار زوجاًا ماؽ 

 .وودسى األعراب الجسجسةة األعراب التي ودخل إلى مشظقة الجسجسة ووخرج مشىا
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العسؾد الفقاري مقداؼ بعشاياة  بحةاا يداسح مرفازس بسارور :إن األعراب الشخاعةة الذؾفةة 
مختما األعراب سؾاء الراعدة إلى الس  أو الىابظة مشه. ووشتذر الشؾايات العربةة الخمفةاة 

 السدتؾ ات الؾاحد وال الثةؽ لمعسؾد الفقري . واألمامةة عمى

ة األمامةة زوجا مؽ األعربة الحرفةة التاي واتح ؼ ) مؽ ومػ الشؾايات العربةو خرج         
طبقا لسدتؾاوا ومؾإلعىا( في عزاالت الرادر  والابظؽ  ومشااطم الذارج  وأعزااء التشاسال  

 باإلضافة إلى األطراا األرذعة. 
ووقؾم الشؾايات العربةة الخمفةة  أو السجسؾعات العربةة في الحبل الذؾفى بؾعائا           

حةااا وااأوى األعراااب الحدااةه إلااى الشؾايااات الخمفةااة بالشخاااا الذااؾفى مااؽ  خاصااة باإلحداااس 
مختما السراكز الحدةه الظرفةة  م ل الغادد واألنداجة والسفاصال والعزاالت. و اتؼ التعامال ماع 
السعمؾماات الحداةه براؾرس انع اساةة وإلاد وسار السعمؾماات الحداةه إلاى أعماى الجىااز العرابي 

   وماااؽ ثاااؼ يحااادث التشاسااام الحداااي الحرفاااي. وإلاااد واااذوو السرفاازي عبااار الشخااااا إلاااى السخاااة
السعمؾمات الحدةه إلى السىاد لةتؼ وجسةعىا ومعالجتىا. ومؽ السحتسل أن ورل بعض الشبزات 

دون واادخل يااذفر أو وشدااةم عمااى طااؾل  –الحدااةه مااؽ السجسؾعااة العراابةة الذااؾفةة مباشاارة 
 .إلى السشاطم الحدةه بالقذرة السخةة –السسر 

عبااارة عااؽ أحاادى السجسؾعااات الاا الث الفرعةااة لمجىاااز العراابي التااى لالإراديااة :األعراااب ا
 ودةظر عمى وغذية العزالت الالإرادية فالقمو وجدران األوعةة واألغذةة السخاطةة لمغدد .

وذا الجىاز يعسل دون ودخل مشا وفى بعض األحةان دون عمسشا إال انه ي ؾن  إنرغؼ        
ظرة الس    و شقدؼ الجىاز العربي الذاوي لسجسؾعتةؽ نؾعةتةؽ خاضعا لتكةةا ووشغةؼ سة

 يقؾم فل مشىسا بعسل مزاد لألخر ووى السجسؾعة الدسب او ة والباراسسب او ة .
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فااى الحالااة الدااؾ ة يحاادث التااؾازن بةشىسااا أي التااؾازن بااةؽ وااأثةر التشبةااه واالسااتجابة          
د الااااذيؽ يشتسااااؾن لمسجسؾعااااة الدااااسب او ة يتسةاااازون بداااارعة نذاااااطىؼ وز ااااادة الحرفااااة األفاااارا

 و دتةقغؾن بدرعة و بدؤون نذاطىؼ بدرعة و سةمؾن لالنفعال .

أفراد السجسؾعة الباراسسب او ة يسةمؾن لمبطء فى الحرفات و حتاجؾن لفترة طؾ مة        
 لالنتقال مؽ الشؾم إلى الةقغة .

    ---------------------------------------------- 

 : نغر ات التعمؼ

 أواًل : نغر ة التعمؼ االروباطى : التعمؼ بالسحاولة والخظأ :

نغر ة ثؾرندايػ بأسساء ف ةرة ومشىا: السحاولة والخظأ  الؾصمةة  االنتقاء سسةت         
سة التجر بةة السخبر ة وساعد والرذط  االشتراط الذرائعي أو الؾسةمي  لقد اوتؼ )ثؾرندايػ( بالدرا

عمى ذلػ فؾنه اختراصةًا في عمؼ نفس الحةؾان  وفانت اوتساماوه ودور حؾل األداء والجؾانو 
العسمةة مؽ الدمؾ  مسا جعمه يىتؼ بدة ؾلؾجةة التعمؼ ووظبةقاوه في التعمؼ السدرسي   ولذلػ 

و الستقؽ وذالسؾضؾعةة اودست األعسال واألبحاث التي إلام بىا بقدر مؽ مؾاصفات التجر 
 الشدبةة.  

 وجرذة ثؾرانديػ :

إلظًا جائعًا داخل إلفص مغمم  له باب يفتح و غمم بؾاسظة سقاطة  عشدما يحتػ القاط وضع  -
 .بىا يفتح الباب و س ؽ الخروج مشه 

 يؾضع خارج القفص طعام يتكؾن مؽ إلظعة لحؼ أو إلظعة سسػ . -

 فص عؽ طر م حاستى البرر والذؼ .يدتظةع القط أن يدر  الظعام خارج الق -

 إذا نجح القط فى أن يخرج مؽ القفص يحرل عمى الظعام السؾجؾد خارجه . -

 العذاؾائيلدمؾ  القط داخل القفص بقدر فبةر مؽ الخرذذة والعض  األولىوتدؼ السحاوالت  -
 والقفز فى جسةع جؾانو القفص .

ظعام ووشاوله إياس فان يتر  حرًا خارج في فتح باب القفص والؾصؾل إلى البعد نجاح القط  -
القفص وذدون طعام لسدة ثالث ساعات ثؼ يدخل ثانةة إلى القفص إلى أن يخرج مرة أخرى 
وو ذا وتكرر التجرذة إلى أن يربح أداء الحةؾان وإلدروه عمى فتح باب القفص أك ر يدرًا 
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ظاء وسرعة الؾصؾل إلى حل وسىؾلة مسا نتع عشه انخفاض الفترة الزمشةة نتةجة الستبعاد األخ
السذ مة وذالتالي فقد وعمؼ القط القةام باالستجابة السظمؾذة إذ بسجرد أن يؾضع في القفص 
سرعان ما فان يخرج مشه أي وصل إلى أإلل زمؽ يحتاجه إلجراء وذس االستجابة ووذا دلةل عمى 

 . أن الحةؾان وصل إلى أإلرى درجات التعمؼ

 إلؾانةؽ أساسةة : استخالصومؽ وذس الشغر ة وؼ 

إلانؾن التدر و )التكرار(: إن وكرار الرابظة بةؽ الس ةر واالستجابة يؤدي إلى و بةت الرابظة  -1
 ووقؾ تىا وذالتالي يربح التعمؼ أك ر رسؾخا. يرى ثؾرندايػ أن لىذا القانؾن شقةؽ وسا:                           

 ت وقؾى بفعل التكرار والسسارسة .             إلانؾن االستعسال: يذةر أن االروباطا -أ    

 إلانؾن اإلوسال: الرابظة وزعا بفعل التر  وعدم السسارسة . -ب    

و وتزسؽ الفرضةة أنه إذا ما وكررت الرابظة الستعمسة بةؽ الس ةر واالستجابة لعدد فبةر مؽ 
 .السرات فإنه يتؼ وعمسىا

الس ةر واالستجابة مرحؾذة بحالة اروةاح فإنىا إلانؾن األثر : عشدما وكؾن الرابظة بةؽ  -2
 وقؾى  أما إذا فانت مرحؾذة بحالة ضةم أو انزعاج فإنىا وزعا.

عتقد أن العقاب ال و رى ثؾرندايػ العسل الرئةدي في وفدةر عسمةة التعمؼ وؾ الس افأة  و  
ؾإلد وغةرس وأن   إذ أن الظفل الذي لدعه مؾإلد الشار يتعمؼ أن يتجشو وذا الس يزعا الروابط

الردمة الكىرذةة التي ورةو القط الجائع ووؾ ي اد ي و عمى فأر وجعمه  متى وكررت  يتجشو 
 .وذا الدمؾ 

إلانؾن االستعداد: يرا األسس الفدةؾلؾجةة لقانؾن األثر   فىؾ يحدد مةل الستعمؼ إلى  -3
 وي:اد و ػ ثالث حاالت لتفدةر االستعدالذعؾر بالرضا أو الزةم   و رؾغ ثؾرنداي

 . وكؾن الؾحدة العربةة مدتعدة لمعسل  ووعسل  فعسمىا ير ح الكائؽ الحي -أ

                 وكؾن الؾحدة العربةة مدتعدة وال وعسل  فان عدم عسمىا يزعع الكائؽ الحي. -ب

 .وكؾن الؾحدة العربةة مدتعدة لمعسل  ووجبر لمعسل فان عسمىا يزعع الكائؽ الحي -جا

 ذؾى لشغر ة ثؾرانديػ :التظبةم التر 

 التعمؼ يبدأ مؽ البدةط الى السعقد وذلػ يدىل السؾاد السعقدة م ل الحداب . -1
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يجو ان وبدأ بتحديد العالإلة بةؽ االستجابة والس ةر  ووعمؼ الجزء يأوى إلبل وعمؼ الكل م ل  -2
 وعمؼ المغة

ؼ   حةا أن السؾ ف التعمةسى ضرورة وقؾ ة العالإلة بةؽ الس ةر واالستجابة والتكرار والتدعة -3
 يراحو بحاالت ال ؾاب والعقاب .

 السسارسة وداعد عمى اكتداب السىارات . -4

 أضاا ثؾرانديا  الى وجارذه العؾامل التى وحقم التعمؼ الجةد   مشىا :

 الذى يؾجد فةه الظالو. التعمةسيعروا السؾ ف  -1
 . التعمةسيوحديد االستجابة السرغؾذة ورذظىا بالسؾ ف  -2
الرذط بةؽ االستجابة والسؾ ف   م ل السعمؼ الذى يجو عمةه وذجةع التالمةذ عمى بذل  -3

 الجىد   وذذلػ يسارس االستجابة عدة مرات .
 وجشو وكؾ ؽ اك ر مؽ رابط ) م ةر واستجابة ( فى وإلت واحد . -4
 العسل عمى وقؾ ة االروباط بةؽ االستجابة والسؾ ف بإعظاء الفرص الكافةة لمستعمؼ. -5
رفةز عمى التعمؼ القائؼ عمى األداء والسىارة   أى عمى الجانو التظبةقى أك ر مؽ الترفةز الت -6

 .الشغري عمى الجانو 
 التعمؼ يشتقل مؽ البدةط الى السرفو   ومؽ الؾحدات األولةة إلى األك ر وعقةدًا. -7

 البدةط : ) بافمؾا (  الذرطينغر ة التعمؼ ثانةًا :

عمى عسمةة االروباط الذرطي والتي وقؾل أنه يس ؽ ألي م ةر  اأساسوذس الشغر ة وقؾم        
 احبهدؼ الظبةعةة والشفدةة إذا ما صبةئي محايد أن ي دو القدرة عمى التأثةر في وعائا الج

م ةر أخر مؽ شأنه أن ي ةر فعاًل استجابة مشع دة طبةعةة أو اشتراطةة أخرى . وإلد وكؾن وذس 
 .دفةالسراحبة عؽ عسد أو عؽ طر م الر

إلام بإجراء عسمةة لكمو و تؼ جسع المعاب بؾاسظة أنبؾذة ووضع الكمو عمى مشزدة داخل        
سراج يسشعه مؽ الحرفة  إلدم م ةر صشاعي م ل صؾت الجرس فمؼ وحدث استجابة ثؼ إلدم الظعام 
 وفرر وحدثت استجابة  وذعد عدة مزاوجات بةؽ الس ةر البديل والظبةعي وجد بافمؾا أن الس ةر

  الذرطي وحدس يدت ةر ودفم المعاب في غةبة الس ةر الظبةعي 
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 م ؾناوه (  أي: )  الذرطيمتغةرات الدمؾ  

  حةا أنه م ةر إلؾى وفعال وإلادر عمى  الظبةعي: ) م ط ( ووؾ الس ةر  الذرطيالس ةر غةر 
االستجابة ألن إلؾوه فى نفده وألنه إلادر عمى استدعاء  شرطيغةر  وسسيإحداث االستجابة   

 بشفده وال يحتاج إلى إشراطه بس ةرات أخرى حتى يحدث االستجابة . 

   الظبةعياالستجابة غةر الذرطةة : ) س ط ( ووى االستجابة الظبةعةة الشاوجة عؽ الس ةر 
 ووى استجابة متعمسة وغةر مذروطة .

جابة لؾحدس   ولكؽ : ) م ش ( ووؾ الس ةر السحايد وال يس ؽ له استدعاء االست الذرطيالس ةر 
 ) الظعام ( . الظبةعييس ؽ أن يدتدعى االستجابة إذا اإلترن واشترط بس ةر آخر إلؾى فالس ةر 

  ووى استجابة  الذرطياالستجابة الذرطةة : ) س ش ( ووى استجابة ناوجة عؽ الس ةر 
ر الذرطةة   ووختما عؽ االستجابة غة والذرطي الظبةعيمتعمسة ناوجة عؽ االإلتران بةؽ الس ةر 

 )الظبةعةة( حةا أن االستجابة الظبةعةة أإلؾى وأطؾل مدى مؽ االستجابة الذرطةة .

 : فى الدمؾ  االندانى الذرطيأوسةة التعمؼ 
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السبدأ في عالج الك ةر مؽ الدمؾفةات الدةئة غةر : و دتخدم وذا  الع ديمبدأ االشتراط 
ات جديدة مزادة لتمػ االشتراطات السرغؾب فةىا عشد الستعمسةؽ  ونقرد به وكؾ ؽ اشتراط

 .السؾجؾدة أصال

ن أصال نتةجة    الظفل الذي يذعر بالخؾا نتةجة لرؤ ته لمقطفس اًل :  حةا أن وذا الخؾا َوكؾَّ
جديد  اشتراطالع دي مع وذا الظفل فإنشا نكؾن  االشتراطفإذا أردنا استخدام   سمبي طالشترا

ونكرر ذلػ أك ر   حبو لمظفل فقظعة حمؾى م المحبو فس ال نقرن ونذرط عىؾر القط بذم م
حتى يربح الظفل يذعر بالدرور والدعادة لسجرد رؤ ته لمقط بدال مؽ استجابة الخؾا   مؽ مرة
 .الدابقة

 : الذرطيلمتعمؼ  األساسةةالقؾانةؽ 

  إلد ودتدعى نفس  الذرطيإلانؾن التعسةؼ : ووؾ أن الس ةرات الستذابىة والقر بة مؽ الس ةر 
  فالظفل الذى يخاا مؽ إلط آذاس مؽ إلبل    األصمي الذرطيستجابة التى يدتدعةىا الس ةر اال

 إلد يخاا مؽ فل القظط السذابىة   بل ومؽ الحةؾانات التى وذبه القط فاألرنو والكمو .

إلانؾن التسةةز : ووؾ عسمةة وأوى بعد عسمةة التعسةؼ حةا أن الستعمؼ ي ؾن إلادر عمى االستجابة 
عةؽ دون غةرس مؽ الس ةرات األخرى السذابىة   بسعشى أن الستعمؼ يدتجةو لمس ةر لس ةر م

 السعزز و ىسل الس ةرات غةر السعززة حتى ولؾ فانت مذابىة لمس ةر االصمى .

 شرطيإلانؾن االنظفاء : و عشى التؾ ف وساما عؽ إصدار االستجابة الذرطةة   فحةؽ وقدم م ةر 
ودر جةا الى ان ورل فى الشىاية الى مرحمة االختفاء التام أى  بدون وعز ز وتشاإلص االستجابة

 الى االنظفاء   بسعشى أنه يحدث فف لالستجابة ومؽ ثؼ االنظفاء .

 الذرطيإلانؾن الكا : ووؾ وشاإلص االستجابة الذرطةة ودر جةا   وذلػ بدبو وقديؼ الس ةر 
ى مقدار االستجابة الذرطةة   ففى ف التدر جي( و الحع التشاإلص  الظبةعيبدون وعز ز ) الس ةر 

 وجرذة بافمؾا فان وشا  وشاإلص فى فسةة المعاب التى ودةل ودر جةا .

 ثال ًا : نغر ة التعمؼ االجرائى ) س شر ( 

يعتبر س شر مؽ والمةذ ثؾرانديػ بالرغؼ مؽ أنه لؼ يتتمسذ عمى يديه بذ ل مباشر   وينسا عؽ 
 ومشىجه . أفكارس

 أنؾاا التعمؼ :
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 س شر التعمؼ الى نؾعةؽ رئةدةؽ ووسا :إلدؼ 

 التعمؼ الشاوع عؽ الدمؾ  االستجابى : -1

ووشا وفدر االستجابة عمى انىا نتةجة حتسةة لس ةر واحد أوحد وؾ السدئؾل عؽ وذس االستجابة 
دون غةرس مؽ الس ةرات األخرى ووذا يخزع لمرأى القائل ) ال استجابة بدون م ةر ( بسعشى ان 

 ن االستجابة التى يقؾم بىا الكائؽ الحى وشتع عؽ م ةر بعةشه .س شر يرى بأ

 : اإلجرائيالتعمؼ الشاوع عؽ الدمؾ   -2

السشظقي أن وفدر فل الدمؾفةات اإلندانةة بشاًء عمى رابظة الس ةر واالستجابة  وذلػ مؽ غةر 
 .ألن الدمؾ  اإلنداني أعقد وأكبر وأرإلى مؽ أن يفدر بىذس السعادلة البدةظة

الشؾا مؽ التعمؼ ال يذترط س شر وجؾد م ةر لكل استجابة ألن بعض االستجابات ال وكؾن وذا  فى
 . ناوجة عؽ م ةرات محددة مدئؾلة عشىا فاستجابة السذي أو المعو أو الكالم

رؤ ة الظعام إلندان جائع  وشتع عؽ وداخل عدد فبةر مؽ الس ةرات  م اًل:بعض االستجابات 
 .ألنه إلد ي ؾن صائسًا أو ألن الظعام مرفؾض ديشةاً  لةس بالزرورة أن يأكل

مسا سبم   يتزح أن س شر يىتؼ بدراسة االستجابات أك ر مؽ دراسته لمس ةرات بالرغؼ مؽ أنه ال 
 يشكر وجؾدوا نىائةًا.

 وجارب س شر :

 وجر ته عمى سمؾ  الفأر :

ن الفأر جائع في صشدو  بحةا يس ؽ رؤ ته مؽ الداخل  لؾحع أحةا وؼ وضع فأر 
 يحاول دومًا البحا عؽ الظعام داخل الرشدو   و قؾم بحرفات عذؾائةة  وذالردفة ضغط

م ان معةؽ فغىرت له وجبة صغةرة مؽ الظعام  وفان ي رر وذس السحاولة لةحرل عمى 
 عمى طعام أك ر ولؾحع ز ادة سرعته نتةجة الكتداب الخبرة . 

 وجرذته عمى سمؾ  الحسامة:

ؽ أحدوسا أحسر وحته طعام  واألخر أخزر ال يؾجد وحته شم. فان يزع إلرصةحةا 
فكانت الحسامة وتجؾل في الس ان لمحرؾل عمى الظعام فتجدس وحت القرص األحسر  بةشسا 

 إذا نقرت القرص األخزر فال وجد شةئًا. 
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 ندتخمص مسا سبم:

 التعز ز.أن الحسامة فانت وذوو فى الشىاية إلى القرص األحسر مباشرة ألنه مراحو ب -

                               بسعشى حؾدث االنظفاء. وعز زأن الحسامة فانت وتجاول القرص األخزر ألنه ال يؾجد  -

 مفىؾم التعز ز:  

ال ؾاب والعقاب في حةاوشا الةؾمةة عمى نحؾ واسع لسا يشتع عشىسا مؽ آثار في يدتخدم 
الةؾمةة محاواًل الحرؾل عمى الخبرات  الدمؾ  و  رس الكائؽ البذري جزءًا مؽ نذاطاوه

اإلثابةة ووجشو الخبرات العقابةة لسعرفته األكةدة بأن الدمؾ  السرغؾب متبؾا بالتعز ز أو 
 .في حةؽ يتمؾ العقاب الدمؾ  غةر السرغؾب فةه عادة االستحدان 

 فإذا أدت وؾابع الدمؾ  إلى الدمؾ  يعرا وعةفةًا مؽ خالل نتائجه عمى إن التعز ز 
. فالتعز ز وعز زًا.ز ادة احتسال حدوثه في السدتقبل وكؾن ومػ التؾابع معززة و  ؾن ما حدث 

   الدمؾ .ي ؾن إلد حدث إذا فان ما فعمشاس إلد عسل بالفعل عمى وقؾ ة 

 أنؾاا التعز ز:

 الدمبي:التعز ز اإليجابي والتعز ز  رئةدةؽ:يشقدؼ إلى نؾعةؽ فالتعز ز 

بأنه وقديؼ م ةر مرغؾب فةه بعد استجابة معةشة مسا يز د مؽ : أواًل: التعز ز اإليجابي
 .احتسالةة عىؾر وذس االستجابة في السدتقبل

وعتبر عبارات التذجةع والسدح وال شاء والس افأة عقو استجابة  اإلنداني الدمؾ  وفى 
إن وقديؼ التمسةذ في السؾا ف التعمةسةة معززات إيجابةة وقؾي احتسال عىؾر االستجابة  لذلػ ف

السعزز السشاسو في السؾ ف عقو صدور الدمؾ  يقؾي مؽ احتسال عىؾر االستجابة السراد 
 .وعمسىا

وؾ وقؾ ة الدمؾ  مؽ خالل إزالة م ةر بغةض أو مؤلؼ )شيء أو  : الدمبيثانةًا: التعز ز 
حدث ي روه الفرد( بعد حدوث الدمؾ  السرغؾب فةه مباشرة ووذا اإلجراء يدسى بالتعز ز 

لدمبي  واألم مة عمى التعز ز الدمبي في الحةاة الةؾمةة وي أيزًا ف ةرة   فتشاولشا لحبة ا
أسبر ؽ في حالة الرداا   ووخفةا الدائم لمدرعة عشد معرفته بؾجؾد رادار عمى الذارا   
ووحزةر الظالو لمحرة القادمة لةتجشو ما إلد يفعمه مدرس السادة السعروا بعقابه الذديد   

مة عمى التعز ز الدمبي   فجسةعىا وذسل وجشو الس ةرات البغةزة مسا يؤدي إلى ز ادة كمىا أم 
 .احتسال التررا عمى وذا الشحؾ في الغروا السساثمة مدتقبالً 
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التعز ز الدمبي عؽ العقاب حةا إنه في العقاب الفر  بةؽ التعز ز الدالو والعقاب: يختما 
و شرح عادًة بتجشو  الدمبي  ز الدمبي إزالة السعزز يتؼ وقديؼ السعزز الدمبي بةشسا في التعز 

استخدام السعززات الدمبةة السزعجة م ل الشقد والدخر ة وأن يدتعسل بداًل مشىا التعز ز 
 اإليجابي الذي مؽ شانه أن يجعل األشخاص مقبمةؽ عمى الدمؾ  بداًل مؽ الشفؾر مشه.

ب إلد يخفض مؽ معدل االستجابة وله أن العقاب ال يعسل فسعزز سمبي ألن العقاو رى س شر 
أي أن العقاب لةس له  األولى أثر مؤإلت سرعان ما يزول و عؾد معدل االستجابة إلى حالته 
ولكؽ يقترر أثرس عمى  االنظفاء أوسةة وذفر عمى السجسؾا الكمي لالستجابات الالزمة لحدوث 

 .التأثةر السؤإلت في معدل االستجابة

 لةة التعز ز:العؾامل التي وؤثر فى فعا

أوؼ العؾامل التي وز د مؽ فعالةة التعز ز وؾ وقديسه مباشرة بعد فؾر ة التعز ز: إن أحد  -1
فأن نعظي الظفل لعبة الةؾم ألنه أدى واجبه السدرسي باألمس إلد ال ي ؾن ذا  الدمؾ  حدوث 

فعالةة مؽ أن  لقد فان أداؤ  في الرباح رائعًا " أإلل بالسشاسبة وأن نقؾل لمظفل "  فبةر أثر 
 .نقؾل له " رائع جدًا " مباشرة بعد وأديته لمدمؾ 

ما  أك ر فمسا فانت فسةة التعز ز أكبر فانت فعالةة التعز ز فسةة التعز ز وأوسةته:  -2
فقؾلشا لمظفل " جةد "  م اًل فإذا فان السعزز وؾ ال شاء  معةشة دامت فسةة التعز ز ضسؽ حدود 

إعظاء فسةة فبةرة جدًا إال أن   “لشا " رائع جدًا " إنشي فرح ب ل فعٍل إلد ي ؾن أإلل فعالةة مؽ إلؾ 
 إلةسته في فترة زمشةة إلرةرة إلد يؤدي إلى اإلشباا مسا يؤدي إلى فقدان السعزز  مؽ السعزز

 . واحدلىذا عمةشا استخدام معززات مختمفة ال معزز 

شخص لؼ يتشاول طعامًا  عمى سبةل الس ال وؾ وعز ز إيجابي وقر بًا لكل م اًل: الظعام
وبةؽ أن   وفى حالة طفل آخر والحمؾى فذلػ معزز بالشدبة ألغمو األطفال ساعات لعدة 

وذس الس ةرات رذسا ال ورمح  فعااًل إلمةمة فان معززًا  ل ؾانيالدساح بالمعو برشدو  مؾسةقى 
عال مع الفرد بأن وكؾن ذات إلدرة وعز ز ة لكل األشخاص ولكؽ السىؼ وؾ استخدام السعزز الف

 معه.الذي وتعامل 

 نغؼ التعز ز عشد س شر " التعز ز السدتسر والتعز ز السشقظع 

يعتبر وذا الشؾا مؽ التعز ز أسىل أنؾاا التعز ز حةا يحرل فةه  التعز ز السدتسر: -1
و دتخدم وذا الشؾا مؽ التعز ز في  إجرائةة الكائؽ الحي عمى التعز ز فؾر فل استجابة 

 وعمسىا.ولى مؽ ودر و الكائؽ الحي عمى السىارة السظمؾب السراحل األ 
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بحةا يقدم  األولى يقدم وذا التعز ز في مرحمة الحقة لمسرحمة  التعز ز الستقظع: -2
وإلد وضع س شر أسمؾذةؽ عامةؽ مؽ أسالةو  غةروا التعز ز لبعض االستجابات اإلجرائةة دون 

 .التعز ز الستقظع

وفةه يعظى التعز ز بعد عدد معةؽ مؽ االستجابات يحددس  أواًل: نغام ندبة التعز ز:
 إلدسةؽ:السجرب و قدؼ إلى 

فأن يحرل  االستجابات ووشا يعزز الستعمؼ بعد عدد مؽ نغام ندبة التعز ز ال ابتة:  -أ
 .و غل وذا الشغام ثابتاً  الدادسة عمى التعز ز بعد االستجابة الخامدة أو 

في وذا الشغام ال يقدم السعزز بعد عدد معةؽ نغام ندبة التعز ز الستقظع:  -ب
 مختمفة وينسا يقدم بعد فل عدد مختما مؽ االستجابات في عروا  االستجابات 

 استجابات فس اًل يقدم السعزز بعد فل سبع استجابات وذعد فترة يقدم بعد فل ثالث 
 .وذعد فترة أخرى بعد فل عذر استجابات يردروا الستعمؼ وو ذا

ووؾ وقديؼ التعز ز وفم نغام زمشي يحددس السعمؼ و قدؼ إلى  م فترة التعز ز:ثانةًا  نغا
 إلدسةؽ:

وفي وذا الشغام يقدم السجرب التعز ز بعد انقزاء فترة زمشةة  نغام فترة التعز ز ال ابتة: -أ
فعذر دإلائم م اًل  مع مراعاة عدم وقديؼ أي وعز ز إال بعد انقزاء وذس  محددة 

 .ي حددوا السجربالفترة الزمشةة الت

في وذا الشغام إلد يحرل الكائؽ الحي عمى التعز ز  نغام فترة التعز ز الستقظع: -ب
 .بدرعة في بعض األحؾال  وإلد وظؾل فترة التعز ز عؽ الفترة الدابقة لىا

 التظبةقات الترذؾ ة لشغر ة التعمؼ الذرطي اإلجرائي:

ر بال قة بالشفس بداًل مؽ جؾ يجو أن وتؼ عسمةة التعمؼ في عروا السرح والذعؾ  -1
 الروبة والخؾا 

يجو أن يراعى أن التعز ز وسةمة لز ادة الدافعةة ولةس عسمةة وشتىي بسجرد حرؾل -2
 السعزز.التمسةذ عمى 

 مباشرة.يجو أن يتؼ وزو د الستعمؼ بالتعز ز عقو االستجابات -3

ضؾعات إلى وحدات يجو أن وقدؼ السادة الدراسةة إلى مؾضؾعات محددة ووقدؼ السؾ -4
 وحدة.و  ؾن التعز ز مروؾنًا بتحقةم فل 
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 يجو االوتسام بالظر قة التي يقدم فةىا السعزز ووؾإلةت إعظاء السعززات السختمفة.-5

 بفاعمةته.استخدام أنؾا متعددة مؽ السعززات حتى يحتفع فل مشىا -6

مسا يجعل مؽ مراعاة اختالا السعززات حدو السدتؾ ات االإلترادية واالجتساعةة -7
الزروري عمى السعمؼ أن يتعرا عمى خرائص التالمةذ وحاجاوىؼ ومراعاة إشباا 

 الحاجات.وذس 

يجو أن يراعي السعمؼ الفرص الستكافئة لجسةع طالب الفرل في التعبةر عؽ -8
استجاباوىؼ نحؾ مؾا ف التعمؼ بحةا يدتظةع فل ومسةذ أن يعبر عؽ وجىة نغرس 

 السؾ ف.وجاس 

أي وعتسد عمى طبةعة السؾ ف الذي  مؾإلفةهيراعي السعمؼ أن عسمةة التعز ز يجو أن -9
وفعااًل في مؾ ف آخر  معةؽ يتؼ فةه التعز ز فقد ي ؾن السعزز غةر فعال في مؾ ف 

  فسا أن السعزز الؾاحد إلد ي ؾن له إلةسة أكبر لدى ومسةذ معةؽ عؽ ومسةذ آخر   
 وشاسو حاجات وخرائص والمةذس . ولىذا مؽ األفزل أن يدتخدم السعمؼ معززات

مؽ األفزل أن يمجأ السعمسؾن إلى استخدام فمسات التعز ز التي وذجع التالمةذ -10
ووحفزوؼ إلى مز د مؽ االجتىاد ولكؽ يجو الحذر مؽ السبالغة في التعز ز بحةا يز د 

 رفة.والسعالتالمةذ مؽ اجتىادوؼ رغبة في التعز ز ولةس رغبة وحبًا في اكتداب العمؼ 

 السعمؼ:يجو أن ي ؾن التعز ز إيجابةًا مؽ وجىة نغر الستعمؼ ولةس -11

لة لؼ وشجح فسا وؾ أولكؽ السد إيجابًا إلد يقؾل البعض إنشي جرذت أن أعزز الظمبة 
 الس ال:لبجابة عمى وذا الدؤال إلةػ وذا  ؟ الدبو في ذلػ

ا اآلخرون عزؾة في وأك ر ما وحبه وؾ أن يراو جدًا طالبة واعةة ولكشىا خجؾلة 
وإلد أحبت السعمسة وذس الفقرة بذ ل  جدًا  سووي طالبة مستازة وفتبت فقرة جةد جساعة 

دعاوا وظمو مؽ الظالبة إلراءة وذس الفقرة أمام زمالئىا مسا أدى إلى إصابتىا بإحراج 
شديد إلررت عمى أثرس أال وكتو فقرة بىذس الجؾدة مرة أخرى والدبو في ذلػ الستخدام 

  السعمسة.عمسة لسعزز غةر مشاسو لمستعمسة عمى الرغؼ أنه مشاسو في نغر الس

 نغر ه التعمؼ االجتساعي ) باَندورا (:رابعًا: 

يعتبر التعمؼ بالسالحغة مؽ أفزل أسالةو الترذةة ألنه يعتسد عمى التقمةد والسحاكاة     
ملسو هيلع هللا ىلص ذلػ في ف ةر مؽ السؾا ف وذالتالي فىؾ األك ر رسؾخا وثباوا واستسرارا  ولقد مارس الرسؾل 

 فسا رأيتسؾني أصمي".  امؽ أبرزوا إلؾله "صمؾ 
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أن االبؽ يسةل إلى وقمةد والداس ومجتسعه  ومؽ وشا نجد مؽ الرعو أن  عومؽ السالح
يتعمؼ الظفل الرد  إذا فان والدس ي ذب  ومؽ الرعو أن يتعمؼ األمانة إذا فان والدس 

إذا فان والدس متدةو ومتىرب مؽ  ةيتعمؼ الذعؾر بالسدؤولة يغش  ومؽ الرعو أن
 مدئؾلةات البةت واألسرة. 

ومؽ وشا نجد أن األب إلد ي ؾن حامال ألعمى وأرإلى الذىادات في الترذةة  و ؤلا الكتو 
ورذةه أبشائه. الن األمر يحتاج إلى نسؾذج وإلدوس.  عدتظةيوالشذرات في الترذةة  ولكشه ال 

 غذاش أو فاذب أو مدخؽ فساذا نتؾإلع مؽ ابشه؟؟فإن فان األب 

 إذا فان َرُب البةِت بالدُّا ضارذًا                       فذةسُة أول البةِت الرإلص          

و عتبر "باندورا" صاحو الفزل في وضع األسس الشغر ة والعسمةة لىذس الشغر ة مؽ 
التعمؼ عمى افتراض إن اإلندان  وذا الشؾا مؽ مخالل أبحاثه ودراساوه ووجارذه. و قؾ 

اجتساعي بظبعه يتأثر بأفعال وسمؾفةات واوجاوات اآلخر ؽ فالتعمةؼ أساسا عسمةه 
 .اجتساعةه مؽ الدرجة األولى

اختمفت وذس الشغر ة مع السدرسة الدمؾفةة التي حاولت وفدةر الدمؾ  بالظر قة االلةه 
إلندان اعقد وأكبر مؽ وذا التفدةر اآللي البدةظة )الس ةر واالستجابة( فىي ورى بان سمؾ  ا

البحت  ولذلػ فإن الك ةر مؽ سمؾفةات األطفال ال يؾجد لىا وال يحرفىا أي مؽ الس ةرات فس ال 
عشدما يرمي األب نجد بان الظفل يقا بجؾار والدس و حاول أن يرمي م مه فسا الدبو في 

ب؟ ال يؾجد م ةر محدد ولكؽ وي الس ةر الذي اوجد وذس االستجابة مؽ األ اذلػ؟؟ وما نؾ 
 الرغبة في التقمةد والسحاكاة. 

 فرضةات نغر ه التعمؼ بالسالحغة:

 الك ةر مؽ التعمؼ اإلنداني ناوع عؽ السالحغة: -1

ي تدو اإلندان الك ةر مؽ الدمؾفةات مؽ خالل مالحغته لدمؾ  اآلخر ؽ وأفعالىؼ 
وجاوات وإلد حدد باندورا أرذع عسمةات كالرالة والدباحة والمعو والرشاعات والرةانة واال 

 لتعمؼ السالحغة 

االنتباس: مؽ السدتحةل أن أوعمؼ شةئا مؽ دون أن أالحغه فاالنتباس شرط أساسي لحدوث  - أ
 التعمؼ االجتساعي. 

 به طؾال الؾإلت.  ظاالحتفاظ: البد مؽ وخز ؽ ما وؼ وعمسه  واالحتفا - ب



65 
 

 وؼ وخز شه مؽ حرفات ومىارات  االستخراج الحرفي: بسعشى أن نقؾم باستدعاء ما - ت

 الدافعةة: البد مؽ وؾفر الدافعةة حتى ي ؾن عشد اإلندان رغبه ويصرار في التعمؼ. - ث

 التأثر بخرائص وصفات الذخص السالحع: - ج

عادة ال يتؼ االنتباس أو محاوله محاكاة ووقمةد شخص إال إذا فان وذا الذخص له م انه      
قرب إلى إلمبي  اشعر أن وشا  خرائص مذترفه خاصة عشدي إندان مىؼ جذاب محبو م

بةشي وذةشه م ال  يستمػ إلدرات مستازة في وذس الحالة مؽ السس ؽ أن أإلمدس ومؽ غةر السس ؽ 
 أن يقمد الستعمؼ شخص ي روه.

 التعرض لشسؾذج معةؽ إلد يؤدي إلى آثار مختمفة: -3

ات ال اعرفىا مؽ إلبل وعمؼ استجابات جديدة: عشد مالحغتي لذخص معةؽ فقد أوعمؼ سمؾفة - ح
 م ل وعمؼ الكمسات والحرفات مؽ اآلباء واألمىات والسعمؼ. 

الكا والتحر ر: ونعشي بالكا وجشو بعض الدمؾفةات والكا عشىا إذا واجه الشسؾذج أو  - خ
الذخص الذي أالحغه عؾاإلو سمبةه نتةجة لىذا الدمؾ . فس ال عشدما يرى الظالو السذاغو 

 مذاغو فإنه )السالِحع( يرودا و  ا عؽ سمؾ  السذاغبة.  معمسه ووؾ يعاإلو طالو آخر
ونعشي بالتحر ر: وحر ر وانظال  بعض االستجابات الس فؾفة أو السقةدة في حالة عدم عقاب  -

الشسؾذج الذي يسارس الدمؾ  الدةم. م ال عشدما يقؾم مجسؾعه مؽ الظمبة بدمؾ  غةر 
القةام بشفس سمؾفىؼ الدمبي الن غةروؼ  مشاسو ولؼ يعاإلبىؼ السعمؼ فإن آخر ؽ يسةمؾن إلى

 إلام بىذا الدمؾ  ولؼ يعاإلو.

التدىةل: ووشا يقؾم الظالو بإصدار استجابة فان إلد وعمسىا مدبقا ولكشه لؼ يدتعسمىا مؽ  - د
 فترس ألنه ندةىا فإن الدمؾ  السالَحع يذجع وذا الظالو عمى وذفر االستجابات السذابىة. 

معةشه ولؼ يسارسىا مؽ فترس فسؽ السس ؽ أن يتذفروا و ؤديىا  م ال طالو وعمؼ مىارة ر اضةه
 عشدما يالحع آخر ؽ يقؾمؾن بىذا األمر.

 مالحغه: 

يؾجد اختالا بةؽ سمؾ  التحر ر والتدىةل فالتدىةل يتزسؽ االستجابات الستعمسة       
شسا والسحتفع بىا ولكشىا غةر م فؾفة وغةر مقةدس ولكؽ يشدر حدوثىا بدبو الشدةان بة

 التحر ر فةتزسؽ االستجابات السقةدة السسشؾعة السرفؾضة. 

 التظبةقات الترذؾ ة لمتعمؼ االجتساعي   
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عرض نساذج لدمؾفةات ايجابةة مؽ اجل أن يتعمسىا الظمبة سؾاء جدسةه أو عقمةه وتبشى  .1
 االوجاس السراد وعمسه. 

االيجابةة السراد  وقشةؽ ووحديد جساعه الرفا  واستخدامىؼ فشساذج لعرض االوجاوات .2
 وعمسىا مؽ خالل االختالط والتفاعل معىؼ.

وحديد ووقشةؽ السذاود التي يذاودوا األطفال عبر شاشات التمفاز  حتى وان فانت رسؾم  .3
 متحرفة. 

األب واألم والسعمؼ مؽ أخظر السؤثر ؽ عمى الظفل واعةؽ األطفال معقؾدة عمةىؼ  .4
 ى وقمةدس  فحافع عمى سمؾفػ أمامىؼ.يدتحدشؾن ما يدتحدشه آبائىؼ  و سةمؾن إل

عدم التذرا برغر سؽ الظفل واستخدامه فسبرر لمدمؾفةات الخاطئة أمامه فان الظفل  .5
 شاب عمةه. ءيتذرذىا ومؽ شو عمى شي

 يدتخدم السرذي دورس في التأكةد عمى الدمؾ  االيجابي مؽ خالل: .6

 الستروبة عمةه.  أن يغىر لمظمبة العالإلة بةؽ االوجاس االيجابي والشتائع. 7

وضع إلائسه بأسساء الظمبة ذوي االوجاوات االيجابةة والظمو مشىؼ عرض وذس الدمؾفةات . 8
 أمام زمالئىؼ.

 الظمو مؽ الظمبة الفاعمةؽ االندماج مع الظمبة السعزولةؽ حتى يؤثروا فةىؼ..9  
 ونختؼ وذس الشغر ة بىذس األبةات لمداللة عمى أوسةة القدوة:

 يؾمَا باعؾجاِج        فقمدَ ش ل مذةتُه بشؾسُ  مذى الظاووُس 

 فقال عالم وختالؾَن؟ إلالااؾا:           بدأَت بِه ونحُؽ مقمدوسُ 

لاؾس ل مذةػ السعااؾِج إنَّا              إن عدلت به ُمعدِّ  َفعادِّ

س أبؾس  و شذاُأ ناشُم الفتةااِن ِمشَّاا            عمى ما فان عؾدَّ

 (كؾومر  فؾفكا  فةروىايسر: ) لجذظماتنغر اة اخامدًا: 

أصحاب  ي الجذظمت فمسة ألسانةة لةدت بالعرذةة  ووعشي الذ ل  الرفة الكل  الشسط. و ر    
 وذس الشغر ة أن الدمؾ  عبارة عؽ وحدة فمةة واحدة غةر إلابمة لمتحمةل وال لمتجزئة.

أن يحمل إلى وحدات  ووي بذلػ وختما عؽ الشغر ات الدمؾفةة والتي وري أن الدمؾ  يس ؽ
بدةظة وجزئةات متشاثرة  ومؽ ثؼ الرذط بةشىسا فةسا بعد  بةشسا وري الجذظمت بأن الدمؾ  ال 

 يقدؼ وال يجزأ وينسا ُيدرس فؾحدة فمةة.
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  ثؼ ةيعتبر اإلدرا  وؾ األساس في نغر ة الجذظمت  واإلدرا  ي ؾن بظر قة مجسمة فمة    
 ل  أي أنشا ال نفىؼ التفاصةل إال في إطار الكل.يتؼ االنتقال بعد ذلػ إلى التفاصة

فالتعمؼ عشد الجذظمت وؾ استبرار لىذا الكل وفىؼ حقةقي لمعالإلات القائسة بةؽ       
فإن التعمؼ عشد الجذظمت لةس عسمةة آلةة إلائسة عمى التكرار أو انه يقؾى  ػأجزائه. وذذل

غؼ اإلندان محةظه مؽ الدىل عمةه أن بالتعز ز  وينسا يعتسد عمى وشغةؼ السؾا ف فعشدما يش
 يدرفه و تعمسه.

 اطالو عمةه امتحان بعد يؾمةؽ  ووؾ ال يعمؼ جزئةات السدا   وال يعر  -فس ال:  
 االسؾضؾعات التي ستدخل في االمتحان  وال يدري أيؽ يقع وذا العشؾان مؽ الكتاب. فىذ

الرعو أن  ؽالعذؾائةة  ولذلػ فسالظالو غةر مشغؼ ألمؾرس الدراسةة وعشدس نؾا مؽ التداخل و 
يشجح الظالو في وذا السدا  أو أن يتعمسه  وذلػ ألنه ال يؾجد عشدس نؾا مؽ التشغةؼ لمسحةط. 
والتعمؼ عشد الجذظمت يعتسد عمى إدرا  الكائؽ الحي لمعالإلات السؾجؾدة في م ؾنات الؾ ف 

 التعمةسي.

بل يؤفدون أوسةة السؾ ف الكمي وأوسةة  ووؼ بذلػ ال يؤفدون اروباطات الس ةر باالستجابة   
 السجال.

و ؾجه أصحاب الشغر ة نقدا إلي فكرة التعمؼ عؽ طر م السحاولة والخظأ السعتسد عمى 
عؽ طر م وحقةم  يالردفة  فشغر ة الجذظمت وفدر عاورة التعمؼ عؽ طر م االستبرار أ

     الفىؼ..    

 وجارب فؾواماااااااار "القاارد"

داخل إلفص  ووضع في سقا القفص الظعام السفزل لمقرد ووؾ  عإلرد جائوضع فؾومر  
السؾز بحةا يراس القرد وال يدتظةع الؾصؾل إلةه ألنه أعمي مشه  ووضع داخل القفص 

وذعد محاوالت فاشمة مؽ القرد في الحرؾل عمى الظعام. أخذ القرد يفكر  وعرا  صشدو  
لرشدو  وحت السؾز  ووشاول العرا ثؼ استبرر ووؾصل إلى الحل فؾضع ا ةو فكر  وفجأ

 صعد عمى الرشدو  ووصل إلي السؾز.   

 -: اآلويندتخمص مؽ وذس التجرذة  

 تلؼ يحدث أي وقدم في عسمةة التعمؼ نتةجة الستخدام أسمؾب السحاولة والخظأ فالحرفا 
 .العذؾائةة لؼ يرل مؽ خاللىا القرد إلى الحل  ولكؽ وؼ التؾصل إلي الحل باالستبرار
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   يعتسد االستبرار عمى إدرا  ووشغةؼ العالإلات بةؽ األجزاء حةا أدر  القرد العالإلة بةؽ
 السؾز والرشدو  والعري.

  الؾصؾل إلى الحل في السرة ال انةة لؽ يدتغر  وإلتا أو وفكةرا فالسرة األولي حتى أنه لؽ
 ي ؽ وشا  محاوالت فاشمة فسا فان األمر في السرة األولي.

 حةؾان أن يظبم ما وؾصل إلةه عؽ طر م االستبرار في مؾا ف جديدة.        مؽ السس ؽ لم 

 :السبادئ األساسةة لىذس الشغر ة  

 فل يتجاوز مجسؾعة األجزاء الس ؾنة له. ووعشي الشسط  الكل  الذ ل  الشسؾذج. يالجذظمت: و

 في السؾ ف.  التفاصةل التي وحؾل دون إدرا  العالإلات الجؾور ة  دإعادة التشغةؼ: استبعا

االستبرار: ووؾ الؾصؾل إلى الحل بذ ل مفاجم ومباشر بعد إدرا  العالإلات ووشغةؼ السؾ ف 
 وال يتؼ بذ ل متدرج. 

 :أسس التعمؼ باالستبرار  

يتؾ ف االستبرار عمي طاإلة الفرد فةسا يتعمم بقدراوه  وذفائه  وعسرس الزمشي  والفرو   
      -الفردية ولذلػ نالحع االوي: 

 .أن األكبر سشا أك ر إلدرة عمى االستبرار مؽ األصغر سشا 
 .أن األك ر ذفاء أك ر إلدرة عمى االستبرار مؽ األإلل ذفاء 
 .وتؾ ف القدرة عمى االستبرار عمى الخبرات الدابقة 

  يتؾ ف االستبرار عمى وشغةؼ السؾ ف فال يس ؽ أن يحدث االستبرار إال إذا فانت جسةع
 إلى الحل ضسؽ مجال مالحغة الفرد. الجؾانو الالزمة لمؾصؾل

  يحدث االستبرار بعد فترة مؽ السحاوالت الفاشمة فحاول القرد الؾصؾل إلي الظعام بالقفز
 بفانت محاوالوه فذمت وذعدوا جمس يفكر ثؼ وشاول العرا  وجذ ؽومد الةد ولك

 الرشدو  وصعد عمةه..

 الكائؽ الحي الذي يدتظةع وكرار استخدام الحمؾل التي وتؼ عمى أساس االستبرار. ف
استخدام حل معةؽ عؽ طر م االستبرار يس ؽ له إن يدتخدم وذا الحل في مذاكل 
أخرى مذابىة لمسذ مة األصمةة  وذلػ ألنه عشدما وؾصل إلى الحل فان ناوع عؽ 

 ". ؼالتفكةر ووؾ ما يدسي "بانتقال أثر التعم

 :العؾامل التي وؤثر عمى االستبرار
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فاالستبرار يتؾ ف عمى الشزع الجدسي فس ال: فةا يس ؽ لمفرد  -الشزع الجدسي: 
الؾصؾل إلى الستبرار بحل مذ مته إذا فان عاجز عؽ الرؤ ة  وفةا يس ؽ لظفل صغةر 

  معا (14) .سشؾات أن يدتبرر بحل مذ مة ر اضةة وتشاسو مع طفل في سؽ (4) سشؾات

ت العقمةة وؤثر عمى إلدرة مدتؾي الذفاء والشزع العقمي والقدرا -الشزع العقمي: 
 .اإلندان عمى االستبرار

نتةجة لؾجؾد األلفة فسؽ السس ؽ لبندان أن يتعامل مع األشةاء الجديدة في  -الخبرة: 
 ضؾء ما مر به مؽ خبرة سابقة)األلفة(.

 إلؾانةؽ التعمؼ:

اإلندان إلى إدرا  األشةاء الستذابىة عمى أنىا وحدة فمةة إلانؾن التذابه: يسةل  -1
 .واحدة مترابظة فةسا بةشىا سؾاء فانت متذابىة في الذ ل أو الحجؼ أو المؾن 

اإلندان إلى إدرا  األشةاء الستقارذة عمى أنىا أش ال وس ل إلانؾن التقارب: يسةل  -2
 .أنساطا متقارذة فةدرفىا اإلندان عمى أنىا وحدة فمةة

ال والسؾضؾعات غةر اإلندان إلى إدرا  األشةاء واألش إلانؾن اإلغال : يسةل  -3
الكاممة عمى أنىا فاممة  ألن الذ ل غةر الس تسل يرعو إدراكه فالشقص يؤدي إلى التؾور  

 .ولذلػ فإن إكسال الشاإلص يعةد االوزان و حقم الرضا

وذا القانؾن إلى أن اإلندان يسةل إلى إدرا  األشةاء التي إلانؾن االستسرار: و ذةر  -4
ر واالورال والترابط مع بعزىا البعض عمى أنىا وحدة فمةة يؾجد بةشىا نؾا مؽ االستسرا

 .واحدة

 التظبةقات الترذؾ ة:

   وىتؼ الجذظمت بالكةفةة واآللةة التي يتعمؼ مشىا الفرد أك ر مؽ اوتسامىا بشؾعةة التعمؼ
وورفز عمى إدرا  العشاصر والجزئةات والعالإلات ومؽ ثؼ االستبرار فإذا حدث ذلػ 

 يتعمؼ. يدتظةع اإلندان أن
  وعتسد الك ةر مؽ مبادئ وعمؼ مادة الر اضةات عمى التعمؼ بالفىؼ واالستبرار ألنه يحتاج

إلى االستبرار  الفىؼ  إدرا  العالإلات. ووعمؼ مدألة ر اضةة يداعد في حل ووعمؼ 
 مدائل ر اضةة أخري.

  يدر  التعمؼ يدةر مؽ العام إلى الخاص أي مؽ الكل إلى الجزء. ولذلػ نجد أن الظفل
 الجسمة ثؼ الكمسة ثؼ الحرا  ووذا يتساشى مع إلؾانةؽ الشسؾ اإلنداني.
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  الترفةز عمى وعمؼ السعاني والسفاوةؼ اإلجسالةة الكمةة والعامة بدال مؽ وعمؼ الجز ئات
 والسفردات الجزئةة.

 .التعمؼ عؽ طر م الفىؼ واالستبرار يداعد في التغمو عمى مذ مة الشدةان 

 تكرار وينسا بالفىؼ واالستبرار.التعمؼ ال يحدث بال 

 انتقال أثر التعمؼ  االوتسام بالخبرات الساضةة )األلفة( في وعمؼ السؾضؾعات الجديدة . 

  عدم استخدام التعز ز غةر السشتسي إلى السؾ ف التعمةسي السباشر  وينسا أإلؾم بتعز ز
 الدمؾفةات السشتسةة لمسؾ ف التعمةسي.

             ---------------------------------------- 
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