عٌم اًنفض اًعاَ
أالكصاَ اًرتةىًح و اًنفصٌح
املشحٌح االوىل – كصم اًٌغح اًعشةٌح  -املصائٌح
دةروونسانى طشتى
بةشة ثةروةردةيى و دةرونى يةكان
قوَناغي يةكةم – بةشى زمانى عةرةبى – ئيَواران

2021 –2020

ئامادةكردنى
د.ديار حمي الدين صادق جةبارى
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املصادر  -طةسضاوةكاى
• كةسيم ػةسيف قةسةضةتانى )2006( ،طايلؤهؤرياى طؼتى..
ضاثخانةى صانلؤى طةالَحةدديو /يةوهيَش  ...كتيَيب ًةنًحي ية
 عضاهذيو امحذ عضيض ،بهةًاكانى دةسوونضانى طؼتى..يةوهيَش  ..كتيَيب ًةنًحي ية ..
 وندا دافٌدوف، 1983،مدخي عىم اونفض ،دسجمح شٌد اوطىاب و االخسون،داز مالجسو هٌي ،اوقاهسج
 احمد عزخ زاجح  ، 1985 ،أصىه عىم اونفض  ،داز املعازف. قطامى ً ،ىشف و عدس  ،عتداوسحمن (  ) 2002عىم اونفض اوعاً  .دازاوفمس  ،عامن /االزدن
2
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اًفصٍ االوي  -بةػي يةكةم
• دعشًف عٌم اًنفض  -ثيَهاطةي دةسوونضانى  -طايلؤهؤرى ..
• مىضىعاخ عٌم اًنفض  -بابةتةكانى دةسوونضانى ..
• أهذاف عٌم اًنفض  -ئاًاجنةكاني دةسوونضانى ..

• أهمٌح عٌم اًنفض  -طشنطي دةسوونضانى ..
• مجاالخ عٌم اًنفض  -بواسةكاني دةسوونضانى ..
• دأسًخ نشىء عٌم اًنفض ً -يَزووى طةسيةهَذاني دةسوونضانى ..
• مناهج و مذاسس عٌم اًنفض  -سيَباص وقوتاخبانةكانى دةسوونضانى ..
3
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دعسًف عىم اونفض :
 وىعىم اونفض مجمىعح من اوذعازًف …. لي من عسفها حصث ما ًؤمن ةها و فىصفذها  ...مثي : عىم اونفض هى اودزاشح اوعىمٌح وعقي االنصان ....واوتعض ًقىه  :أنها دزاشح و معسفح نفصٌح االنصان ...
أنصث دعسًف  :اودزاشح اوعىمٌح وصىىك االنصان وىذمٌف مع اوتٌئح ..
ثيَهاطةي دةسوونضاني :
 دةسوونضانى بة ضةنذةيا ػيَوةى جياجيا ثيَهاطة كشاوة... يةس كةغ بةػيَوةيةن ثيَهاطةى بةثىَ ى فةهظةفةو بريوباوةسِةكةى ...وةن : ئةو صانظتةية كة تويَزيهةوةى ريشى (عقى)ى ًشؤظـ دةكات... يةنذيَم دةهَيَو بشيتيية هة هيَلؤهَيهةوةو صانيهى دةسوونى ًشؤظـ... طوجناوتشيو ثيَهاطةى دةسوونضاني ئةوةية كة دةهَيَت:بشيتيية هة تويَزيهةوةى صانظتى سةفتاسى ًشؤظــ بؤ طوجناى هةتةن ريهطة
4
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إذن  :ماهٌح اوصىىك – اوذرصف ؟؟؟

كةواتة ...سِةفتاس – سِةوػت – يةهَظوكةوت ..ضى ية ؟

5
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اًصٌىن – اًذرصف

هٍ نشاط أو عمٌٌح ًلىَ ةها اًفشد ..وًشمٍ  3جىانث

اًعليل

االنفعايل

مثٍ

مثٍ

االحصاس
االدسان
االنذتاه
اًذزهش
اًذفوري
اًذحٌٌٍ
اًذنتؤ
6

اًغضث
اًحث
اًوشه
اًلٌم
اًخىف
اًشغتاخ و املٌىي

اًحشيك
مثٍ

اًذوٌم
امليش
اًوذاةح
سهىب دساجح
اًعتع
اًشهض
اًلفز
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رِةفتار – رِةوشت – هةلَشوكةوت

يةًوو ضاالكى و ثشؤطيَم ًشؤظـ ثيَى يةهَذةطتيَت و  3اليةى دةطشيَتةوة

ريشى (عقوي)

وةن ...
يةطت كشدى،
ياد كشدنةوة،
بري كشدنةوة،
هيَم دانةوة،
ثيَؽ بيهى كشدى
7

يةهَضوونى

وةن ...
تووسِةبووى،
خؤػةويظتى،
سِق ء كيهة،
دهَةسِاوكآ،
تشغ،
حةصو ئاسةصوو...

جووهَةيى

وةن ...
نووطني،
سؤيؼنت،
قظة كشدى،
طواسبوونى ًاػيَو،
ضاث كشدى ،
ساكشدىء باصداى...
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مىضىعاخ عٌم اًنفض و أهمٌذه
• اهمٌح عٌم اًنفض :
دساشح شٌىن االنصان و اًفشد و املجذمع و اًحضاسج و شٌىهه يف املجذمع
• ًوٍ عٌم ..مىضىعه اًخاص ةه ًٌذساشح  ..مثٍ ..
• جٌىًىجٍ ً..ذسس االسض و ظتلاده ...
• االحٌاء ً..ذسس اًنتاخ و اًحٌىان و اًوائناخ اًحٌح ...
• اًفٌزًا ً ...ذسس اًصىخ و املغناظٌض .....
• املىضىع اًشئٌض يف عٌم اًنفض  ...اًصٌىن و درصفاخ االنصان ....
• إرن  ...ما معنى مفهىَ عٌم اًنفض ...
طشنطي دةسوونضاني  :تويَزيهةوة هة سِةفتاسى ًشوَظــ وتان و كوًَةيَ و ػاسةطتانيةت و سِةفتاسى ناو كوًَةهَطا
يةًوو صانظتيَم بابةتى تايبةتى خؤى يةية بؤ تويَزيهةوة..
•
• جيؤهؤجى بابةتةكةى صةوىء ضيهةكانيةتى ..صيهذةوةسصانى تويَزيهةوةى سووةن و ئارةألو طيانذاسةكاى دةكات..
• فيضيا بشيتيية هة طةسًا ،دةنطً ،وطهاتيع.....
• بابةتى طةسةكى دةسوونضانى يةهَعء كةوتء سةوػتى ًشؤظــة.
ئةى ...ضةًلى دةسونضانى ًاناى ..ضى ية ؟
8
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مفهىً عىم اونفض – psychology -لىمح الدٌنٌح
ضةًلي دةسوونضانى– طايلؤهؤرى

LOGY
 عٌم ..دساشح أو اًذعشفزانشت -تويَذينةوة -ناسني

...ووػةيَلي التيين ية

Psycho
 اًنفض ..طايلوَ.دةسووى

إرن عٌم اًنفض ..اًصاًوىًىجٌا ..دعنٍ اًذساشح يف شٌىن اًوائناخ
كةواتة طايلؤهؤرى ياى دةسوونضاني ً-اناى (دةسوونهاطى) و بةواتاى :
هيَلوهيهةوة هة سةفتاسي صيهذةوةساى
9
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االشذنذاجاخ يف دعسًف عىم اونفض
مىضىع عىم اونفض هى اإلنصان فهى لائن حٍ ً ...حض وًدزك
وًنفعي وًذرلس وًذعىم وًذخٌي وًفمس وهى يف لي ذون ًذأثس
ةاملجذمع اوري ًعٌش فٌه .
ًصف اوصىىك ..
ًحاوه دفصري ودىضٌح أشتاب اوصىىك ( ملاذا ًحدث؟)…..
ًحاوه اومشف عن اوقىانني واملتادئ اوذٍ دفرس اوعالقاخ
اوقامئح ةني اوعىامي املذفاعىح واملذدخىح يف أي مىقف شىىيك
...
ًهدف إىل فهم اوصىىك واوذحمم فٌه واوذنتؤ ةه ...
دطتٌق املعسفح اوصٌمىوىجٌح عىل املشمالخ اإلنصانٌح ملحاووح
حىها ……

•
•
•
•
•
•
10
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أهداف علم النفص  -ئاماجنةكانى دةرونزانى
االهذاف االوًٌح:
• دعٌم املفاهٌم االوًٌح واالشاشٌح ًعٌم
اًنفض
• دحٌٌٍ و كشاءج شٌىن االنصان و اًوائناخ
• إالملاَ مبىضىعاخ عٌم اًنفض مثٍ ..
اًشخصٌح و اًشغتاخ و اًحاًح االنفعاًٌح و
اًنفصٌح و مشاهٍ و االضعشاةاخ اًنفصٌح ...
ئاًاجني طةستاييةكاى :

•فيَشبوونى ضةًلة طةسةتايي وبهةسةتيةكاني دةسوونضاني
• ػيلشدنةوةي و خويَهذنةوةي سةفتاسي ًشوَظـ و صيهذةوةساى...
•ػاسةصا بووى بة بابةتةكانى وةن :كةطايةتي وئاسةصووةكاى و
باسي يةهَضوونى ودةسووني و طشفت وػوَةرانة دةسووني يةكاى
11

االهداف اوعامح
• محاوًح ًٌذخىي يف مىضىعاخ االشاشٌح
ًعٌم اًنفض ...
• ملذمح ًفهم أهرب وأوشع ًفشوعاخ و
مجاالخ االخشي ًعٌم اًنفض ..
ئاًاجني طؼيت:
• يةوهَذانة بوَ ضوونة ناو بابةتة طةسةكي يةكاني
• دةسوونضاني و ثيَؼةكي ية بوَ صياتش تيَطةيؼتهى
• فشاواى بووني هق و بواسةكاني تشى دةسوونضاني..
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االهذاف اًخاصح ًعٌم اًنفض -

اوفهم

لٌف ،ملاذا ؟
Understanding
تيَطةيؼنت
ضوَى  ،بوَضي ؟

12

ئاماجنة تايبةتيةكانى دةرونزانى

اوذنتؤ

مذى  ،ماذا ؟
Prediction
ثيَؼبيهى كشدى
كةي  ،ضي ؟

(اوضتط)

دمساز أو عدً اوذمساز
اوصىىك
Control
كؤنرتؤهَلشدى
دووباسة و دووباسة
نة كشدنةوةى سةفتاس
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االهذاف اًخاصح  -ئاًاجنةكاني دةسوونضاني

أوالً  :اًفهم :
• جىاب االشئٌح ( هٌف و ملارا ؟ ) ..حذث رًى اًصٌىن ؟
• دحٌٌٍ اًظىاهش اًنفصٌح و هٌفٌح حذوثها و عمٌها ؟
• ًذحلم هزا اًهذف ..نٌجأ ًىشائٍ اًلٌاس ( املالحظح ،امللاةٌح ،االشذتٌان ..اًخ )
• ًجمع املعٌىماخ حىي اًظىاهش اًنفصٌح و وصفها و دفصريها و اًجاد اًعالكح
ةني االشتاب و اًنذائج ..
 .1عمٌٌح اًىصف (Description) ...
 .2دحٌٌٍ و اًذفصري (Explanation)....
يةكةم  :تيَطةيؼنت :
• وةآلًذانةوةى يةسدوو ثشطياسى (ضؤى ،كيف؟) ...و (بؤضى ،ملاذا؟) ئةو سةفتاسو يةهَظوكةوتة دةبيَت؟
• هيَلذانةوةى دياسدة دةسوونييةكاىء ضؤنيَتى كاسكشدىء سوودانياى ..بؤ ييَهانةدى ئةم ئاًاجنة ...ثةنا دةبةيو بؤ
ئاًشاصةكانى ثيَوانةى وةن  :ضاوثيَلةوتو .....تيَبيهى  ...ساثشطى ...
• بؤ كؤ كشدنةوةى صانياسى دةسباسةى دياسدة دةسوونييةكاى دواتش وةطفء ساظة كشدنياى و دؤصيهةوةى ثةيوةنذى
نيَواى يؤكاسو ئةجناًةكاى.. .ثشؤطةى وةطفلشدى ...هيَلذانةوةو ساظةكشدى (تفظري)
13
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االهذاف اًخاصح  -ئاًاجنةكاني دةسوونضاني

ثانٌاً :اًذنتؤ :
• كذسج اًفشد يف اًذنتؤ االحذاث و اًذغٌرياخ املصذلتٌٌح .
• ًحذاج اىل املعٌىماخ و اًخرباخ املخزونح يف اًزاهشج شاةلاً..
• سةغ املايض ةاًحارض ..دىكعاخ – دنتؤاخ مصذلتٌٌح ...

دووةم  :ثيَؼبيهى كشدى :
• تواناى تان هة ثيَؼبيهى كشدنى سووداوو طؤسِانلاسيةكانى داياتوو.
• ئةم تواناية ثيَويظيت بة صانياسىء ػاسةصايى سابشدووى خضنلشاوى ناو كؤئةنذاًى يادكشدنةوة يةية..
• بؤ ئةوةى هة سيَطةى بةيةكةوة بةطتهةوةى سابشدوو و ئيَظتا ،ثيَؼبيهى داياتوو بلشيَت
14
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االهذاف اًخاصح  -ئاًاجنةكاني دةسوونضاني

ثاًثاً :اًضتغ:
• دحذًذ  ..اًظشوف ..هٌفٌح حذوث ( اًصٌىن – االحذاث ....اًخ )
• االنصان ...هاًصنذوق االشىد !!!
• مثرياخ خاسجٌح ....

طيَيةم  :كوَنرتوَيَ كشدى (الضبط) (:)Control
• دةطت نيؼانلشدنى باسةودوَخ
ًشوَظــ
15

طهذوقى سةػة  ....كاستيَلةسةكانى دةسةكى

ضوَنيةتى سوودانى
سةفتاسةكاى

دياسيذةكاى
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فشوع عٌم اًنفض
أوالً  :اًفشوع اًنظشًح :

عٌم اًنفض اًعاَ
عٌم نفض اًفاسكٍ – اًفشوق اًفشدًح
عٌم نفض اًنمى
عٌم نفض اًحٌىاين
عٌم اًنفض املشيض
عٌم اًنفض االجذامعٍ

•

هقةكانى دةسوونضاني يةكةم :تيوَسيةكاى :

 .1دةسونضاني طؼيت :خويهذنةوةي سةوػيت ًشوَظــ .
 .2دةسوصاني جياواصي تاكايةتي  :جياواصيةكانى نيواى ًشوَظــ وًشوَظــ
 .3دةسونضاني طةػة :طشنطيذاى بةقوَناغةكاني طةػةي ًشوَظــ .
 .4دةسونضاني ئارةهَي  :سةوػيت ئارةيَ ( ًةميوى ً ،ؼم  ،تاقيلشدنةوة ) .
 .5دةسونضاني نةخوَػي :نةخوَػي دةسووني (دةطتهيؼانلشدني نيؼانةكاى و ضاسةطةسكشدى.
 16.6دةسونضاني كوًَةالَيةتي  :بوونةوةسى بايووَري ........بوونةوةسي كوًَةالَيةتي .
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ثانٌاً :اًفشوع اًذعتٌلٌح  -ثشاكتيلي يةكاى :
 - 1عٌم اًنفض اًرتةىي  -دةسونضاني ثةسوةسدةيي
 ثشوَطةي فريكشدى –ثشوَطشام -ثةيوةنذي ًاًوَطتا وخويَهذكاس  -تاقيلشدنةوة - 2عٌم اًنفض اًصناعٍ  -دةسوونضاني ثيؼةطاصي
صيادكشدني بةسيةًي ثيؼةطاصي داناني كشيَلاسي طوجناو هة ػويَين طوجناو كاسى طوجناو بةثىَ ى توناى كةغ ... -خويَهذنةوةي دةسووني كشيَلاس وصياد كشدني ثاهَهةسي كاس ..

 - 3اًنفض اًذجاسي  -دةسونضاني باصسطاني
 كاسيطةسي ثشوثاطةنذة هةطةس دةسوني كشياس .17
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ثانٌاً :اًفشوع اًذعتٌلٌح  -ثشاكتيلي يةكاى :

 -4عٌم اًنفض اًجنايئ  -دةسوونضاني تاواى :
 خويَهذنةوةى دةسوونى تاوانةكاى ( سِيةنذة دةسوونى يةكاى ) ... ثاهَهةس ...........ضاسةطةس .. - 5عٌم اًنفض اًحشيب  -دةسوونضاني طةسباصي :
 ػةسي دةسووني  -ووسةي طةسباص - 6عٌم اًنفض االهٌٌنٌىك  -دةسونضاني ئيلويهلي
 نةخوَػي دةسووني  -ػوَزانة كةطايةتي يةكاى - 7عٌم اًنفض املذسيس  -دةسوونضاني قوتاخبانة

 - 8عٌم اًنفض اًشًايض  -دةسوونضاني وةسصػى
18
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ثانٌاً :اًفشوع اًجذًذج  -دةسونضاني ية تاصةكاى :

 -1عٌم اًنفض اًعائيل  -دةسوونضاني خيَضاني
 -2عٌم اًنفض اًذًنٍ -دةسوونضاني ئايهى
 -3عٌم اًنفض اًصٌايس  -دةسوونضاني طياطي
 -3عٌم اًنفض االسهاب  -دةسوونضاني ئريياب
 -3عٌم اًنفض اًفنٍ  -دةسوونضاني يونةسي
 -3عٌم اًنفض اًصالَ  -دةسوونضاني ئاػيت
 -3عٌم اًنفض املىشٌلٍ  -دةسوونضاني ًوصيلى
وكاةٍ ًٌزًادجً ....اويةتى ....

19
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املحاظشج اًلادمح:
حاوي أن دلشأ يف املصادس :
• دأسًخ نشىء عٌم اًنفض
• مناهج و مذاسس عٌم اًنفض

•
•
•
•
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وانەي داهادىو :
هەوڵ ةذە ًەشەسچاوەکان ةیخىینذەوە :
ًيَزووى طةسيةهَذاني دةسوونضانى ..
سيَباص وقوتاخبانةكانى دةسوونضانى ..
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