
 ميدان علم النفس التربوي :
 ي من الميادين التي برزت بشكل واضح مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينيعتبر ميدان علم النفس التربو         

 باألسرارئتين نفسه في بيئتين ملي اإلنسانالى عهود سحيقة منذ ان وجد –كونه من مجاالت علم النفس العام – أصولهولكن تمتد 
 أيضان القول واندفاعه نحو محاولة فهم وتفسير تلك البيئتين ويمك ( اإلنسانهما البيئة الطبيعية الخارجية والبيئة الداخلية )نفس 

 -الفلسفية واآلراءبان علم النفس التربوي لهه تاريخ قصير وماض طويل مرتبط بالفلسفة 
 من القرن التاسع عشر سيطر عليه اتجاهان رئيسيان هما نظرية الملكات األخيرفعندما نشأ علم النفس التربوي في الربع     

لنظرية الملكات السيطرة في بدايات علم النفس التربوي وتعود هذه النظرية بأصولها الى الفلسفة الفلسفة االرتباطية ،وكانت و 
نتباه تددي الى واال واإلرادةيتألف من قوى مستقلة كالذاكرة  اإلنسانياليونانية وفلسفة العصور الوسطى وكانت ترى ان العقل 

  0تلفة ويتميز كل منها بالنمو المستقل خالل التدريب الشكلي والتحكم الذاتيالعقلية المخ األنشطةحدوث 
افتراضات  على صدقفي النمو العقلي والذي بدوره اثر  األفكارمدرسة جوهانز هربارت على اهمية  االرتباط بين  وأكدت     

وبذلك فقد كان  ة والمبادئ النفسية التي صاغهافي الربط المباشر بين الممارسة التربوي إليهسيكولوجية الملكات ويرجع الفضل 
 0مبشر بعلم النفس التربوي او بالتربية كمجال تطبيقي لعلم النفس أول

ت الوراثة البمشك موااهتوفي نفس الوقت فقد كان كل من سبنسر وهكسلي واليونا رواد الدراسة العملية للتدريب الشكلي كما       
 إسهاما أسهم بعيدة على يد الفريد بينيه وهو ميدان أشواطاارتياد ميدان القياس العقلي الذي سار  إلىجهت جالتون اوالبيئة التي و 

 0بارزا في تحديد معالم علم النفس التربوي الحديث 
وليم جيمس وجون ديوي في توضيح معالم علم النفس التربوي حيث يعد كتاب جيمس  األمريكيانالفيلسوفان  أسهملقد       

س المعلمين( يعد العالمات البارزة في ميدان علم النف إلى أحاديثكتب علم النفس وكذلك مدلفه ) أعظملم النفس ( من ع)مبادئ 
  0التربوي 

عقدت الجمعية  1888التاسع عشر بدأت االهتمامات بتطبيق مبادئ العلم الحديث في ميدان التربية ففي عام  نهاية القرنوفي 
مين وهكذا كان المعل إعداداجتماعا تقرر فيه اعتبار علم النفس التربوي مادة ضرورية وملزمة في  التربوية بالواليات المتحدة

 أستاذيةوظائف  ثالث وأنشئتالمسرح مهيئا في بداية القرن العشرين لدخول علم النفس التربوي الجامعات كتخصص رئيسي 
    0جامعية متخصصة 

لذي م النفس التربوي فنأخذ تعريف دايبو انه فرع من فروع علم النفس التطبيقي اهناك وجهات نر للباحثين في تحديد ميدان عل
د هذه الجوانب المواقف التعليمية فأن تحدي إطاريدرس العوامل والمتغيرات التي تساعد في فهم السلوك وضبطه والتنبد به في 

 يعدها من ميادين علم النفس التربوي وهي :
 الفردية خصائص المتعلم وطبيعة الفروق  -1
 مشكالت الطفل ذات العالقة بالسلوك المدرسي والتوافق والدافعية  -2
  0استراتيجيات تخطيط وتنفيذ العملية التعليمية وكذلك استراتيجيات تصميم االختبارات وقياس السلوك -3

 لماذا ندرس علم النفس 
 .التعرف على طبيعة المتعلم بوجه عام والطفل في مراحل نموه التي يمر بها  ـ1



 سليمة . أسسظرية كي تقوم العملية التعليمية على نال واألسسبوسائل التعلم والتعليم ، اإللمام 2
العلمية لقياس القدرات والتحصيل في الموضوعات المدرسية بدال من االعتماد على  األساليبالتدريب على  ـ3

 المالحظات العابرة والتي توصل الى استنتاجات غير صحيحة في الغالب .
 العلمية المستخدمة التي تساعد على تحقيق الفروض التربوية والوصول الى النتائج . واألساليبالتفهم للطرق  ـ4
 المساعدة على ايجاد سبل افضل لتفهم تكيف االطفال والمتعلمين وللعمل على تفادي سوء التكيف. ـ5
 تزويد المعلم بالقواعد والمبادئ التي تساعده على تفسر عمله  -6
 اكتساب المعلم مهارات الوصف العلمي  -7
  ةالتعليمي ةمعلم ماليس صحيح حول العملياستبعاد ال -8
  ةمييالتعل ةالمعلم على التغير العلمي للعمليمساعده  -9

 


