
سيكلوجيًا يخدم التاسع عشر على يد العالم األلماني فونت والذي كان أول من أنشأ مختبرًا المستقل، وقد استقل علم النفس عن العلوم الفلسفّية بشكل كامل في النصف الثاني من القرن عام وعلم النفس بشكل خاص فقد ظهرت الحاجة ألن يتفرد علم النفس بكيانه المعرفي والتجريبي لوم المختلفة بشكل الوجود، والقيم، وفلسفة العقل وغيرها، أما حديثًا ومع التوسع المعرفي في العوظهرت من هذه التصورات الكثير من النظريات الفلسفّية النفسّية كنظرية المعرفة، ونظرية الحاجة اإلنسانية سعى الفالسفة لوضع بعض التصورات اتجاه الوجود اإلنساني والمعرفة والعقل، وتلبية لهذه  الفلسفية، فقد كان اإلنسان قديمًا يسعى إلى فهم الظواهر البشرّية والروح اإلنسانية،علم النفس يعتبر علم النفس من العلوم القديمة والحديثة، كانت بدايات ظهوره ضمن العلوم   مقدمة  المحاضرة االولى /تعديل السلوك /المرحلة الرابعة/العلوم التربوية ونفسية/د.اوان كاظم عزيز  ١ االنساني دراسة  السلوك يدرس الذي العلمويعرف ايضا بانه  ، ية والنفسيةوالداخلية العقلالنفس بأّنه العلم الذي يهتم بدراسة السلوك العام للكائن الحي بجميع أشكاله الخارجية الحركية التعريف األصح واألشمل لعلم العقلّية والنفسّية لإلنسان، وكان اإلجماع األكبر للعلماء على م واإلدراك، ويعريف أيضًا بأّنه العلم الذي يقوم على دراسة الحياة والوظائف العقلية؛ كالتذكر والفهفمثًال ُعرف علم النفس على أّنه العلم الذي يهتم بدراسة الحالة السوية وغير السوية للعمليات ظهرت الكثير من التعريفات الخاصة بعلم النفس تناول كل منها جانب من الجوانب اإلنسانية،    تعريف علم النفس  األبحاث النفسّية. :_وهي العلوم التي تهتم بالتبحر في المعرفة النفسية في كافة ميادين  فروع علم النفس النظرية  تقسم فروع علم النفس إلى قسمين:  فروع علم النفس   كاإلحساس والحزن والفرح والسعادة والخوف وغيرها. كير، باإلضافة إلى الجانب الشعوري والمؤثرات االنفعالية الداخلية والعقلية كعمليات التفالمحاور التي يعمل على البحث بها؛ السلوكيات جميعها التي تصدر عن اإلنسان واألنشطة ومن أهم   . في جميع مجاالت الحياة، علمية منظمة تهدف الى فهمه وضبطه والتنبوء به   وٕامكانية تفسير ظواهر السلوك اإلنساني في شتى المراحل، ومن هذه الفروع:بحيث يتم اإلحاطة بجميع النظريات النفسية التي تتعلق بميدان معين،  الحياة كل على حدة،



مجال الجرائم والجنح وُأسس التعامل مع المجرمين، كما شمل حديثًا أساليب اإلدالء بالشهادات م النفس، حيث يعمل على تطبيق قوانين ومبادئ علم النفس النظرية في حديثًا في ميدان علعلم النفس الجنائي: وُيطلق عليه أيضًا علم النفس القضائي، ويعتبر من الفروع التي ظهرت   النفسية. التطبيقية للمبادئ العالجية في علم النفس، ويكون ذلك في إطار المستشفيات أو العيادات ّبون، ويقوم علم النفس العيادي من خالل استخدام المؤهالت المهنية االجتماعيون والمعلمون والمر ويعمل في هذا المجال األطباء والمعالجون النفسّيون والممرضون باإلضافة إلى األخصائيون اآلثار النفسية المترتبة على األمراض واالضطرابات النفسّية التي يعاني منها بعض األفراد، ى بعلم النفس السريري، وهو العلم الذي ُيعنى بشكل عام بإزالة علم النفس العيادي: أو ما ُيسمّ    علم النفس التطبيقي:إلى وضع قوانين تهتم بمشكالت وعوائق عملية اإلرشاد والتوجية النفسي والمهني، ومن أهم فروع االضطرابات العقلية واألمراض النفسية، ووضع الخطط العالجية المناسبة والفعالة لها، باإلضافة ستخدام هذه المعرفة للوقاية من في مختلف الميادين الحياتية في حياة الفرد العملية، وا:_وهي مجموعة العلوم التي تهتم بتطبيق المعرفة النفسية النظرية  فروع علم النفس التطبيقية  والتوجهات واآلراء. جماعة معينة على سلوك أفرادها، كما يهتم بدراسة أنماط السلوك التفاعلّية كاللغة والتواصل ة الخاصة في تعرضهم للمواقف االجتماعية المختلفة، ومدى تأثير النهج المجتمعي والحضار الخارجية االجتماعية المختلفة، باإلضافة إلى البحث في سلوكيات الجماعات واألفراد أثناء في بيئته من خالل تفاعله مع المثيرات علم النفس االجتماعي: وهو العلم الذي يهتم بدراسة الفرد   الجماعات وتوجهاتها. التي تظهر داخل الفرد نفسه كنقاط أو عوامل القوة والضعف، باإلضافة إلى معرفة الفوارق بين المجتمع، من خالل دراسة الفوارق الفردية التي تظهر بين األفراد بين بعضهم البعض، أو الفروق سبة في علم النفس الفارق: هو العلم الذي يسعى إلى فهم البشر، وتصنيفهم في أماكنهم المنا  المرحلة العمرية التي يمر بها. الخصائص النمائية للمراحل العمرية المختلفة بحيث تسّهل عملية التفاعل السوي مع الفرد بحسب أنشطة الفرد المختلفة العقلّية والجسمّية، باإلضافة إلى دراسة  عام ومدى تأثيرها في كافة أشكالعلم نفس النمو: أو ما ُيسّمى علم النفس التكويني، وهو العلم الذي يدرس العوامل الوراثّية بشكل    ٢



يهدف علم النفس إلى تفسير وفهم السلوك واألسباب التي أدت إلى ظهوره، وبالتالي  الفهم:   والضبط، وقد تناولها علم النفس على النحو اآلتييهدف علم النفس بشكل عام كشأن أغلب العلوم اإلنسانية إلى ثالثة أهداف؛ وهي الفهم والتنبؤ   أهداف علم النفس      تي تزيد من كفائتها.والطرق التجريبية والنظرية التي تساعد في فهم عملية التعلم والتعليم والالمواقف التربوية وخصوصا في المدرسة ،وهو العلم الذي يزودنا بالمعلومات والمفاهيم والمبادئ : ذلك الميدان من ميادين علم النفس الذي يهتم بدراسة السلوك االنساني في  علم النفس التربوي  خاصة بها. االختبارات، وتحديد طرق وأساليب القياس والتقييم اللكافة الميادين النفسية الحياتية، باإلضافة إلى تأهيل األخصائيين بالكفايات المناسبة لوضع هذه علم القياس النفسي: ويهدف هذا الفرع من علم النفس إلى إنشاء واستحداث االختبارات النفسية    ب لإلفراج عن مرتكبي الجرائم.المجرمين، وتحديد الزمن المناسفي المحاكم وطرق عرض األدلة، باإلضافة إلى السعي المستمر إلى تطوير برامج تأهيل   ٣ المثيرات التي تؤدي بدورها إلى االفتراضات لظهور سلوكيات معينة في حال حدوث بعض يقوم علم النفس بعملية التنبؤ بزمن إمكانية ظهور السلوك وتوقع حدوثه، أي وضع  التنبؤ:   معينة، ومدى تأثيرها في المتغيرات األخرى.المختلفة، أي معرفة زمن حدوث السلوك، والتحكم ببعض المتغيرات المستقلة الُمسببة لظاهرة  ضبط هذا السلوك والتحكم به، من خالل تحديد المثيرات وارتباطاتها باالستجابات السلوكيةيسعى علم النفس من خالل المعطيات المبنية على فهم السلوك ومعرفة أسبابه إلى  الضبط:  السلوكية. تمكن من فهم آلية حدوث السلوك، بحيث يساعد الفهم على تقديم التفسيرات العلمية للظواهر ال    .ظهور االستجابات السلوكية المتوقعة


