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نشأة علم النفس
تعود  نشووأة علووم الوونفس صلوى النيووف ال ووان   وو  ◦

نت، القرن التاسع عشر على يد العالم األلمان  فد

ن حيث اعُتبر المؤسوس األو  لعلوم الونفس،  عود أ

ة كووان علووم الوونفس يقووع ضووم  العلوود  الفل ووفي  

القديموووة، وكوووان فدنوووت أو   ووو  أنشوووأ   تبووورا  

ة الختراعو  سيكدلدجي ا  للدراسات النف ي ة،  اإلضاف

ة جهوووا ا  ي ووود  األ حووواو ال ووويكدلدجي ة الت ريبي ووو

لفوات والتطبيقي ة، و عد ذلك ظهورت الك يور  و  المؤ

والكتو  التوو  تودرم علووم الونفس،  اإلضووافة صلووى

  صنشاء العديد  و  الم تبورات النف وي ة فو  أ واك

فس   تلفة، وتبعوا  لوكلك تعود  ت ناريوات علوم الون

ائموا  و دارس ، وأصبح علم النفس علما    وتقً   

 كاتوو ، و عوودها أصووبحت لوو  أ  ووا    ووتقلة فوو  

.]ال ا عات األورو ية واأل ريكية



تعريووووووووووووووووووف علووووووووووووووووووم الوووووووووووووووووونفس

نفس، ظهرت الك ير    التعريفات الت  ُتعالج علم الو
ي ة واختلفت هكه التعريفات  اختًف المدرام النف و
. وعلمائهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

ائم  أن و  العلوم القوفم  الممك  تعريف علوم الونفس 
 و  على  راسة ال لدك اإلن ان    طريقوة علمي وة

خووً  فهووم  ليووة وسوويكدلدجية ال وولدك وتطوود ره، 

الدراسووة العا ووة و وو  الممكوو  تعريفوو  أينووا   أن وو  
ل وولدك الكائنووات الحيووة وخيدصووا  اإلن ووان، وذلووك
 ،  غرض فهم هكا ال لدك و حاولة ضبط  والتحكم  
ة كمووا أن علووم الوونفس يعووالج ال وولدكيات اإلن وواني  
يووة  أنداعهووا الداخليووة والكاتيووة،   وول العمليووات العقل
، والت يل وغيرها، وال ارجية كاألفعوا ، واالسوت ا ات
يهوا واألنماط العملية الت  يمارسها الفور  ويتفاعول ف

. ووووووووووووع  يبتوووووووووووو  المحيطووووووووووووة  وووووووووووو 





أهداف علم النفس◦

اداهرالكافةتتناو الت األساسي ةالعلد  ا   عأهداف ف النفسعلميتفق◦

 هاالتنبؤمثوفهمها،الااهرةل دان التفييلي ة الدراسةوذلكواإلن اني ة،الطبيعي ة

:األهدافهكهأ ر و   ها،التحكمعلىوالقدرة

بات ي عى علم الونفس صلوى فهوم علول الاوداهر ال ولدكي ة، والم وب: الفهم والتف ير◦

تفود  الت  تقف وراء حدوو الاداهر ال لدكية الم تلفة؛   ل االضوطرا ات النف وية، وال

الدراسوو ، وحوواالت القلووق وال وودف،  اإلضووافة صلووى  راسووة عً ووة الاووداهر ال وولدكية 

. بعنها



ما  التا  ياهر  ور النبط والتحكم  الااهرة ال لدكية  ناء  على عملية اإلل: النبط والتحكم◦

ك والدخد   الفهم والتف ير لهكه الااهرة و  بباتها، و التال  القدرة على التأثير ف  ال لد

لم ببة صلى   اره والتحك م ف  كيفي ة و    حدوث ، فم  الممك  أن تُتاح الفرصة للعدا ل ا

ل لدك  عي  فيفتح الم ا  الستدعائ  وحدوث ، أو صلغاء وحكف  عض العدا ل الم ببة

. ل لدك  خر، فيتم صطفاؤه وصخفاؤه

با ها هد تد ع حدوو ظاهرة  عينة  بل و دعها،  ناء  على فهمها وتف يرها و عرفة أس: التنبؤ◦

تا  و  تدى التحكم  ها، فم  المتد ع حدوو هكه الااهرة، و التال   داجهتها  االستعدا  ال

ة والفاعل، فم ً  ف  علم النفس    الممك   راسة وفهم العدا ل الدراسي ة اإلي ا ي  

وال لبي ة وص راك   بباتها و دى تأثيرها ف  الن اح والفشل ف    تدى التحييل

الفبة الدراس ، و التال  تحديد الفبة الطً ي ة الت     الممك  أن تمتلك عدا ل الن اح، و

  الطً ي ة الت     الممك  أن تمتلك عدا ل اإلخفا  والفشل، وتقديم اإلرشا  والتدجي

.التر دي لم اعدة كافة هكه الفبات



◦

ظهرت الحاجة صلى تفر ع علوم الونفس صلوى فوروع عديودة، وذلوك ناورا  لتدسوع العلود ◦

ع التو  اإلن اني ة والطبيعي ة األخرى وات اع  ائرة  راساتها، فاهرت العديد  و  الفورو

: روععال ت الك ير    ال دان  الحياتي ة والتفاعلي ة للفر  والبيبة، و   هكه الف

وهد العلم الكي يدرم عً وة الفور   وع ال ماعوة وظوروف : علم النفس االجتماع -◦

مو  فو  التنشبة الت  تفرضها هكه ال ماعة، و دى تأثير ثقافة الناا  االجتماع  و ي

ماعوة الفر  وات اهات  و يدل ، كما أن  يهتم  دراسة التفاعل المتبوا    وي  الفور  وال 

، فو  كافوة المدا وف االجتماعيوة، فهود يهوتم  دراسوة الورأي العوا  والعً وات الدولي ووة

.والفرو  المتباينة  ي  األفرا  تبعا  للطبقات االجتماعي ة

◦



احل هد العلم الكي يهتم  دراسة ال لدك اإلن ان   أثناء  روره  المر: علم نفس النمد-◦

  العمرية الم تلفة والعدا ل المؤثرة ف  عملية النمد، أي أن  يعالج المراحل العمري ة  

 عرفة الطفدلة والمراهقة والشباب والكهدلة وال يائص النمائية لكل  رحلة،  اإلضافة صلى

 اب أوج  االختًف ف  المااهر النمائي ة  ي  األفرا  ف  المراحل الم تلفة، وكيفية اكت

.  الفر  للمهارات وال برات الم تلفة خً  تعرض  للمدا ف الم تلفة

هد العلم الكي يدرم طر  تينيف األفرا  صلى فبات  ح   : علم نفس الش يية-◦

فة صلى سماتهم الش يية الت  يقد     خًلها  يياغة  داني  ال لدك و با ئ ،  اإلضا

. راسة العدا ل المؤثرة ف  ال مات الش يية وتكدينها

هد العلم الكي يدرم  شكل عا  ال لدك اإلن ان     : علم النفس الف يدلدج -◦

 نادر ف يدلدج ، أي فهم األسام الف يدلدج  لهكا ال لدك، فعلم النفس 

يعالج الف يدلدج  يهتم  دراسة ال ها  العيب  ووظائف  و دى تأثيرها ف  ال لدك، فهد

  ً   لية الشعدر واألحاسيس    خً   راسة ال ياالت العيبية و  اراتها، وطر  

ير سيطرة الد اغ على العمليات ال لدكية،  اإلضافة صلى  راسة الغد  اليم، و دى تأث

.وظائفها ف  ال لدك



علم النفس الرياضي 

علم النفس التكويني 

علم نفس الحيوان 

علم النفس الكلينيكي 

علم نفس اإليجابية الحديث 

علم النفس البيئي 

علم نفس مهني 

االرشاد والتوجيه النفسي 

علم نفس الشواذ 

علم النفس الجنائي

تياج وغيرها من التقسيمات تختلف باح

المجتمعات واالفراد بغرض الدراسة

والتطوير والمساعدة في البحوث 

العلمية والتنموية 



أهمية علم النفس ◦

همية تاهر أهمية علم النفس   دان  علمية وحياتية   تلفة ال تنته ، حيث  ر ت أ

يق فكانت علم النفس تطبيقيا  وناريا  فاهرت  ثاره ف  تدظيف النارية  محل التطب

:على النحد اآلت 

ة تكُم  أهمية علم النفس ناريا   ما يقد       راسة ها ف:    الناحية النارية

ة الت  للاداهر النف ية تقد  صلى صياغة وتحديد القداني  العا ة والندا ط األساسي

.تحكم هكه الاداهر

لقداني  العا ة أ ا تطبيقيا  فتبر  أهمية علم النفس ف  تدظيف ا:    الناحية التطبيقية

حد النا طة للاداهر النف ية ف  التحكم  ال لدك اإلن ان  وتكيف  و يا ت  ن

ديت  االت اهات ال ليمة، و يام ال لدكيات  تحديد  عايير سدية ال لدك وعد  س

.و عال ة اختًل 


