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  Educational Psychologyعلم النفس التربوي 

 مقدمة: 

انتشر علم النفس التربوي انتشاراً واسعاً، وتقدمت فيه البحوث والنظريات 

ً هائالً جعلته يتفوق على اقسام علم النفس األخرى، واعتبار  والممارسات التربوية تقدما

علم النفس التربوي األول فهو مهنة التعليم هي المهنة التي تعلم جميع المهن. اما مكان 

الصف، الذي يمكن ان يكون مكاناً حيث تفاعل عمليات التعلم والتعليم والتربية والتنشئة 

. وكل هذه المؤثرات تحقق التغير والتعديل الهادف لجعل (Socializationاالجتماعية )

ولت المدرسة إلى المتعلم كائناً اجتماعياً حضارياً يحقق توقعات مجتمعه وأهدافه. لذلك تح

مؤسسة تعمل على تطوير شخصية المواطن الذي يحمل فلسفة مجتمعه ويسعى لتحقيق 

 طموحه وأهدافه.

 Talks toوكان اول من تحدث للمعلمين العالم النفسي )وليم جيمس( في كتابه )

Teacher حيث افترض ان للتعلم والتعليم وظيفة مقدسة ال يعادلها مقابل وال يساويها )

 ثمن.

 نشأته وتطوره:

( كنتيجة 1800-1850يمكن تتبع ظهور علم النفس التربوي في الفترة الواقعة بين )

لتطور علم النفس العام ولمساهمات واكتشافات جاءت من ميادين أخرى كعلم 

الفسيولوجيا والطب والفلك. ولقد لعبت المذاهب الفلسفية المختلفة القديمة منها والحديثة 

ومات حول طبيعة المعرفة والعقل وعالقة المعرفة بالروح والعقل دوراً بما قدمته من معل

بارزاً في نشوء هذا الحقل وتطوره. إضافة إلى ما قدمته مدارس علم النفس المختلفة 

كالسلوكية والمعرفية واإلنسانية والتحليلية من مبادئ وقوانين تتعلق بالوظائف النفسية 

 والسلوك وعملية التعلم.

وكانت البداية ان قامت بعض الجامعات مثل جامعة نيويورك. اسويج وجامعة ايوا 

وانديانا في إعطاء مساقات في علم النفس التربوي. وكان الهدف الرئيسي منها المساهمة 

 في اعداد المعلمين اعتماداً على أسس عملية منظمة.
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( لهوبكنز 1886وفي هذه الفترة ظهر أول مؤلف في علم النفس التربوي عام )

(Hopkins وكان بعنوان علم النفس التربوي. وتبعه كتاب علم النفس األساس والتربية )

( وظهر مؤلف بعنوان علم النفس في الغرفة الصيفية Baldwin( )1891لبالدون عام )

 ( وجاءت مؤلفات وكتب لثورندايك.Dexter&Garlick( لدكستر وجارلك )1908عام )

ين ظهرت الدوريات المختصة بنشر األبحاث في مجال علم وفي بداية القرن العشر

 (.1910النفس التربوي حيث صدر العدد األول من مجلة علم النفس التربوي عام )

وفي الثالثينات من ذلك القرن، أخذ علم النفس التربوي يكافح ليصبح حقالً مستقالً 

 العديد من الجامعات.عن علم النفس والتربية من خالل انتشار األقسام المستقلة في 

ويمكن للمختص في هذا الحقل العمل في المؤسسات التربوية، ومراكز البحث، 

والتعليم العالي، واإلذاعة والتلفزيون، واالستشارات، ووكاالت التمويل، والشركات 

 والمؤسسات والمختبرات ومراكز النشر والقوات المسلحة.

 تعريف علم النفس التربوي

ي معني بالتعلم التعليم، أي كيف يتعلم األبناء وكيف يقوم المعلم علم النفس التربو

الطلبة. فالتعليم عملية  الى عقولعقله بتنفيذ العملية التعليمية ونقل المعلومة والخبرة من 

ومهارة تتطلب الفهم وخطوات تعلم هذه المهارة، والتعليم عملية مرتبة منظمة تسير وفق 

 لكي تصبح مهارة وحتى يصبح المعلم ممتلكاً لهذه المهارة خطوات تتطلب تدريباً واعداداً 

 البد من تدريب مناسب له، وهي ما يسمى ببرامج التأهيل والتدريب.

وعلم النفس التربوي علم نظري وتطبيقي يستند في اصوله النظرية إلى علم النفس، 

ي يستمد المبادئ وعلم النفس هو علم دراسة السلوك األنساني ودوافعه، فعلم النفس التربو

 السلوكية واسبابها ودوافعها مما توصلت اليه نظريات علم النفس.

 .)علم النفس التربوي يعرف بأنه )الدراسة العلمية للسلوك ودوافعه في الصف 

 .دراسة خصائص المتعلم والمعلم وتفاعلها معاً ودراسة النتائج 

 في موقف التعلم والتعليم من خالل التزود  يعرف بأنه يعني بدراسة السلوك األنساني

بالمبادئ والمفاهيم والمناهج واألساليب النظرية التي تمكن من حدوث عملية التعلم 
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والتعليم. وتساهم في التعرف إلى المشكالت التربوية والعمل على حلها والتخلص 

 منها.

 لي:ويمكن تحديد مواضيع علم النفس التربوي ومجاالته على النحو التا

 التعلم والعوامل المؤثرة فيه. .1

 موضوعات عملية التدريس الصيفي. .2

 النمو البشري والعوامل المرتبطة به. .3

 الدافعية ونظرياتها. .4

 القدرات العقلية والفروق الفردية. .5

 الشخصية والسلوك االجتماعي. .6

 القياس والتقويم واالختبارات النفسية والتحصيلية واالحصاء ومناهج البحث. .7

 ة علم النفس التربوي للمعلم تتضح كاآلتي:اما أهمي

 على اتخاذ القرار في كل المواقف الصفية. المعلميساعد  .1

 يساعد المعلم على فهم نفسه وفهم الطلبة واسس التفاعل الصفي المثمر. .2

 يزود المعلم بأنواع الدوافع التي تحكم سلوك الطلبة في الصف. .3

 ومراعاتها في تنفيذ التعلم الصفي.يزود المعلم بأساليب التعزيز المناسبة  .4

 يساعد المعلم على تصميم واعداد األهداف التربوية. .5

 يزود المعلم بحقائق نمو المتعلمين لكي يتم مراعاتها في بناء الخطة اليومية. .6

 مساعدة المعلم على فهم المبادئ والنظريات والمفاهيم في مجاالت التعلم ونظرياتها. .7

 بفروع علم النفس األخرى:عالقة علم النفس التربوي 

يعد علم النفس التربوي احد الفروع التي تفرعت عن علم النفس العام ليساهم في 

 خدمة العملية التربوية. ويشترك هذا الفرع مع بقية الفروع األخرى باألمور التالية:

أوالً: تعنى جميع فروع علم النفس بشكل رئيسي بدراسة السلوك اإلنساني في محاولة 

البرامج المناسبة لفهم هذا السلوك والتأثير فيه وضبطه وتوجيهه من اجل رفع  لوضع

 كفاءة االفراد في المجاالت المختلفة.
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ثانياً: تستخدم جميع فروع علم النفس الطريقة العلمية في دراسة وفهم السلوك اإلنساني 

في التحكم  لتوليد المعرفة النظرية حول هذا السلوك وتوظيف هذه المعرفة بشكل يساهم

 فيه وتوجيهه.

 وتتميز الطريقة العلمية بما يلي:

 االمبريقية: .1

يقوم المنهج العلمي على مالحظة الظواهر والوقائع الخارجية بطريقة مباشرة او 

واهر إلى التجريب وفق شروط معينة في محاولة لفهمها ظغير مباشرة ويخضع هذه ال

 وتفسيرها وتحديد العوامل المؤثرة فيه.

 : الدقة .2

يجب التحديد الدقيق للظاهرة الخاصة بالدراسة والضبط الشديد لبعض العوامل التي 

 قد تؤثر في النتائج وصياغة النتائج كما هي وعزوها إلى أسبابها الحقيقة.

 الجدلية: .3

يؤمن المنهج العلمي بعدم وجود حقيقة ثابتة ومطلقة فهو ينظر إلى المعرفة القائمة 

إمكانية للوصل إلى معرفة افضل. وان النظريات الجديدة تأتي  على انها نسبية وان هناك

 الختبار صحة النظريات والبحوث السابقة او استكمال النقص فيها وتطويرها.

 الحتمية: .4

تؤكد الطريقة العلمية على وجود أسباب حقيقية للظواهر المختلفة وليس هناك مجال 

 للعشوائية او الصدفة في حدوث هذه الظاهرة.

 وعية:الموض .5

تحرص الطريقة العلمية على الموضوعية والدقة في صياغة وتفسير النتائج التي 

 واآلراء الذاتية او الشخصية. األهواءيتم التوصل اليها من البحث العلمي بعيداً عن 

 وعند دراسة الظواهر المتعددة فإن الباحث في المنهج العلمي يتبع الخطوات التالية:

 او مالحظة ظاهرة تستدعي االهتمام والبحث.الشعور بوجود مشكلة ما  -

 تحديد مشكلة البحث من خالل تحديد أسئلة البحث المتعلقة بالظاهرة موضوع البحث. -
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وضع فروض حول المشكلة وتتمثل في وضع حلول مقترحة لهذه المشكلة وتقديم  -

 تفسيرات مختلفة لهذه الظاهرة او المشكلة.

 دف التأكد من صحة فروض الدراسة.جمع بيانات حول المشكلة وتحليلها به -

 صياغة النتائج وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها. -

 اهداف العلم:

تسعى جميع فروع علم النفس في دراستها للظواهر النفسية إلى تحقيق اهداف العلم 

 الثالثة وهي:

 .understandingالفهم  -

والعوامل المؤثرة يتثمل هذا الهدف في تفسير الظاهرة المدروسة لتحديد أسبابها 

 فيها والنتائج المترتبة عليها.

وتحديد العالقات القائمة بين العوامل المختلفة ذات العالقة بالظاهرة المدروسة 

 للوقوف على افضل فهم لتلك الظاهرة.

 :Predicationالتنبؤ  -

يجب البحث عن األسباب المؤدية لحدوث هذه الظاهرة فمثالً )إذا كان العقاب سبب 

لتسرب الطلبة من المدرسة( فإنه باإلمكان التنبؤ بحدوث تسرب من مدرسة معينة رئيسي 

 .المدرسةهناك بعض المعلمين الذين يؤيدون استخدام العقاب في في حالة معرفة إنه 

 Control. الضبط 3

ويتمثل التحكم بالظاهرة لمنع حدوثها من خالل الضبط والتحكم باالسباب المؤدية 

العوامل المؤثرة فيها. او التقليل من آثارها بأخذ االحتياطات  لها او التأثير في

 واإلجراءات المناسبة.

مثال: إذا كان التعزيز يزيد من دافعية الطلبة نحو التعلم الصفي، هنا يعمد المعلمين 

 استخدام  إجراءات التعزيز لتحقيق هذه الظاهرة.
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 المعلم المطبوع والمعلم المصنوع:

علم النفس التربوي بخصوص المعلم الشخصية التي تنعكس آثارها اهتمت البحوث في 

 على الطلبة في الصف، وكانت الظاهرة تسمى المعلم المصنوع ام المعلم المطبوع.

(Teacher is Born or Made.) 

وقد أفاد خبراء التدريب في هذا المجال ان الفرق بين االثنين هو فرق في عدد 

 كل منهما.ساعات التدريب التي يحتاجها 

 حيث يفترض 

 أوالً: بعض المربين مثل )جلبرت هايت( 

بأن المعلم مطبوع وليس مصنوعاً: أي ان التعليم مهارة وفن ال يمكن اكتسابه 

بالممارسة والتدريب فقط. والتدريس متغير تتعذر دراسته بالطرق العلمية المضبوطة 

عواطف وانفعاالت ويستلزم النه يتضمن )طلبة ومعلمين( أي هو في نظره )فن( يتطلب 

 قيم إنسانية خارج تحكم المعلم وضبطه وتعلمه.

 (Woodring) جنثانياً: يرى المربي وودر

ان المعلم مصنوع وليس مطبوع بمعنى ان التدريس علم وليس فن فهو يتطلب  

 االعداد والتدريب وهذا ما يبرر فرضية التأهيل لكل معلم.

 (Compromisersثالثاً: الموفقون )

فيرون ان المعلم مطبوع ومصنوع في آن واحد أي ان التدريس فن وعلم معاً. 

يتطلب قابلية واستعداد ويتطلب تدريب وصقالً للقابليات واالستعدادات وهذا ما يؤيده علم 

 النفس التربوي في فرضياته.

 س/ قارن بين المعلم المطبوع والمعلم المصنوع؟

 المطبوع المصنوع

 متفتح ذهنياً ومتجدد. .1 بخبرات المنهج. محدد .1
 طموح وملهم للطلبة. .2 ، متكرر.ينروتي .2
 استعداد عالي لإلبداع. .3 لالبداع. متدنياستعداد  .3
 مطلع ومنفتح على خبرات التدريس. .4 المنهج مصدر اولي للخبرات. .4
 موجه نحو التدريس لألختبارات .5

 يقرأ لهدف الدرس .6
 موجه نحو التفكير واالختراقات. .5

 مغرم بالتدريس متدفق .6
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 علم المطبوع هو المعلم الذي خلق ليكون معلماً وميزاته:مفال

 .(Mistakesيقوم بالتعليم بعدد أقل من األخطاء ) .1

 (.Motiviationماهر في استثاره دافعية التعلم للطلبة ) .2

 (.Trainigيحتاج ساعات أقل في التأهيل والتدريب ) .3

 (.Readingخصائص التعلم والطلبة ) لديه استعداد عال لفهم .4

 (.Happyسعيد في إجراءاته التعليمة ) .5

 (.Adjustmentيتكيف تكيفاً سوياً مناسباً لمهنة التعليم ) .6

 

 

  االستعداد 

   تقليل االخطاء

 األخطار

   دائرة المعلم 
 المطبوع

  

 الدافعية

  تدريب 

  تكيف 

 سعادة 


