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  : علم نظري من خالل دراسته

  

  : علم تطبيقي

التوصل إليها فـي    الذي تم   يستند على االستفادة من التراكم المعرفي        .١
  .الفروع األخرى في علم النفس التي يتكامل معها

من خالل تطبيقاته التربوية مـستخدما بـذلك الطـرق واألسـاليب               .٢
 التـي توصـلت      والمعارف التي طورها وتوصل إليها هو والمعارف      

  . إليها العلوم النفسية األخرى
   

  

 :مقدمة

، وعلم النفس التربوي خصوصا ملـا        تقوم فكرة تقدمي مقررات يف علم النفس عموماً       

 فاملوضوعات املُقدمة يف هذا املقرر . مبهنة التعليمذات صلة وثيقة موضوعات حتويه من  

. تستند على التراكم املعريف لعديد من الدراسات والبحوث النفسية والتربوية احلديثة          

ـ           يت تقـوم يف    واليت ستتجاوز حدود املمارسات اخلاطئة اليت ميارس بعض املعلمني وال



ـ               ةجمملها على احملاولة واخلطأ، أو تقدمي اخلربات النابعة مـن املمارسـات الفلكلوري

  .والتقليدية اخلاطئة

   ومن املسلم به أن اهلدف األساس من التدريس هو التأثري يف املتعلمني وبالتايل انتقال              

الذي يتطلـب نقـل     األمر  . اثر هذا التعليم إىل البيئية اخلارجية لتصبح ممارسة حياتية        

املبادئ واملعلومات النفسية لتصبح ممارسة ذاتية يف حياتك، فـضالً عـن االسـتفادة              

  .التطبيقية الواقعية من موضوعات علم النفس التربوي مع تالميذك يف املستقبل القريب

احلوار القائم على      لعل هذا اهلدف لن يتحقق بدون وجود نوع من التفاعل الصفي            

، فالعملية التعليمية ليست عملية نقل للمعرفـة        من اجلميع الفاعلة  شاركة  والنقاش وامل 

  . فقط، بل هي عملية تتسم بالتأثري والتأثر بني املتعلم واملعلم واحملتوي واملعريف املقدم له

    وأخرياً تبقى اإلشارة إىل أن هذه احملاضرات تتسم باحلداثة يف عرضها للموضوعات            

 واخلـرائط   ةديثة، فضالً عن إدخال عنصر األشكال التوضيحي      والنظريات النفسية احل  

واحلـرص علـى    . املعرفية اليت تساعد يف فهم واستيعاب املوضوعات النفسية التربوية        

  .التطبيق الواقعي هلذه املعلومات يف احلياة املهنية واليومية

  

  : اجتاه الناس حنو علم النفس



  

  ؟)لم النفس لديكصورة ع(سجل يف نقاط اجتاهك حنو علم النفس

  ماذا تعرف عن علم النفس؟

  ماذا تعرف عن علماء النفس املسلمني والغربيني؟

  هل سبق لك قراءة شئ يف علم النفس؟

  ما اخلدمات اليت يقدمها علم النفس يف اتمع؟

  

  التعريف العلمي لعلم النفس

  هو الدراسة العلمية للسلوك، دف قياس ووصف       Psychology    علم النفس   

. السلوك ، وفهم و تفسري السلوك ، ألجل التنبؤ والضبط والتحكم وتعديل الـسلوك       

، Science of Behaviorذا املعىن ينظر إىل علم النفس بأنه علـم الـسلوك   

وجيد هذا التعريف شبة اتفاق بني علماء النفس، شريطة الوعي بدور علم الـنفس يف               

  دراسة النشاط العقلي املعريف،   

  

 : of Educationعلـم الـنفس التربـوي    تعريـف س اإلطار ميكـن   ويف نف

Psychology           ـدف بأنه الدراسة العلمية للسلوك اإلنساين يف املواقف التربوية 



قياس ووصف السلوك، للفهم وتفسري السلوك ، ألجل التنبؤ والـضبط والـتحكم             

  .وتعديل السلوك، مما يكفل فهم عملية التعلم والتعليم

  

 هذا التعريف على املستوى التحليلي للوقوف على عناصره األساسـية            وحني نتناول 

  :سنجده يتضمن

  .الدراسة العلمية -

 .السلوك اإلنساين -

 .املواقف التربوية -

  .عملية التعلم والتعليم -

  : الدراسة العلمية -

      العلم عبارة عن سلسلة مترابطة من املفاهيم والقوانني واألطر النظرية اليت نشأت            

وفقاً ملا سبق فان العلـم لـه        ). ١٩٨٩السيد،(لتجريب أو املشاهدات املنظمة   نتيجة ا 

  :جانبان مها

  أي املعلومات املتراكمة عن احد ااالت العلمية: حمتوى املعرفة  . أ

الذي يتمثل يف األساليب واإلجراءات املنظمة اليت يتبعها العلمـاء          : املنهج العلمي  . ب

أو ) الدراسات االستكـشافية  (ياة اإلنسان سعياً الكتشاف املتغريات الطبيعية يف ح     



الربط بينها كما يف الدراسات االرتباطية أو الوصفية أو حماولة تفسريها كمـا يف              

  ...الدراسات التجريبية

  

  : Behaviorالسلوك  -

       يجمع علماء النفس بان السلوك املُالحظ هو املفتاح األساسي يف تعريف علـم             

قة لعلم النفس بأنه دراسة اخلـربة الن اخلـربة أمـر    النفس فقد سقطت تعريفات ساب 

 ونفس القول ينطبق على تعريـف علـم         Observableداخلي ال ميكن مالحظته   

  . النفس بأنه دراسة العقل

     لذا جند بان السلوك يركز على املالحظة أي ما نقوم به من نشاطات سواء حركية               

لكن هل  ) ي يظهر على مالمح الوجه    الضحك، الضجر الذ  ( أو لفظية أو إميات انفعالية    

السلوك فقط هو شي الذي نالحظه فقط؟ ال بل السلوك يتضمن النشاط غري املالحظة              

اليت نستدل عليها من نتائجه مثل القلق الذي يؤدي إىل زيادة إفراز هرمون االدرينالني              

  ......... مما يودي إىل زيادة ضغط الدم، دقات القلق، التعرق، جفاف الفم

  :  وميكن تصنيف السلوك على أساس عدد من احملاور منها  

  :تصيف السلوك على أساس تدخل إرادة الشخص يف إحداثها إىل : أوالً

  مثل احلركات اإلرادية الكالم، مد اليد: نشاط أرداي -



مثل األفعـال االنعكاسـية لـدي الـشخص الـسوي           : نشاط غري إرادي   -

............. 

 

  : أساس املدة بني صدور االستجابة والتنبيهتصنيف السلوك على: ثانياً

 هي تصدر عن الشخص مباشرة بعد التنبيـه مثـل الـضحك،             :استجابة مباشرة  . ب

  االبتسام

  تراكميةت استجابا- وهي نوعان استجابة مرجأة :استجابات غري مباشرة . ت

تتأخر االستجابة مدة زمنية أيـام   : Delayed Responsاستجابة مرجأه -

  .دث يف حاالت األخذ بالثار قدمياًشهور سنوات كما حي

حتدث نتيجة تـراكم   : Accumulative Responsاستجابة تراكمية -

   ملدة زمنية طويلة مثل مسات الشخصية، االجتاهات، القيم ، املعتقداتتالتنبيها

  

  

  :املواقف التربوية -

قبل التعرض للمقصود باملواقف التربوية جيدر بنـا توضـيح املقـصود مبفهـوم              

عملية منظمة إلحداث تغريات مرغوبة فيها يف       " سنجد أا    Educationالتربية

سلوك الفرد من اجل تطوير متكامل لشخصيته يف جوانبـها اجلـسمية والعقليـة           



ويبني هذا التعريف أن التربية عملية مقصودة أي أـا          ". واالنفعالية واالجتماعية 

د من األطراف أمههـا     تتضمن جمموعة من األفعال واإلجراءات اليت حتدث بني عد        

وهذا اإلجراءات ال حتدث بشكل عشوائي، بل بشكل خمطط لـه           . املعلم واملتعلم 

مسبقاً ويكون هذا التخطيط يف أعلى أشكال التنظـيم يف املؤسـسات التعليميـة         

املختلفة، وبدرجة اقل يف مؤسسات تربوية أخرى كاألسرة باعتبارها تعىن بعلميـة            

  .التربية أيضاً

دف التربية هو إحداث التغري املرغوب فيه يف سلوك املـتعلمني، فـاملعلم                   وان ه 

يسعى إىل أن يوفر للمتعلم اجلو الصفي املالئم الذي يساعد على الـتعلم والتوافـق               

كما تم التربية بإحداث منو متكامل لشخـصية        . ملواجهه العامل احمليط به بشكل اجيايب     

االنفعالية، واالجتماعية، وهذا يعىن أن الـسلوك       الفرد جبوانبها اجلسمية، والعقلية، و    

  .اإلنساين يصدر عن الفرد بشكل تكاملي

  

 مما سبق، نستنتج بان املواقف التربوية اليت نص عليها تعريف علم النفس التربوي هي              

اخل ..املواقف اليت حتدث سواء داخل غرفة الصف الدراسي أو يف املخترب أو يف املكتبية             

  .من أشكال التفاعل املتبادل بني عناصر العلمية التعليميةمبا تنطوي علية 

  

  



 :عملية التعلم والتعليم -

  التعلم والتعليم مفهومان متدخالن، ويشريان إىل عمليتني متفاعلتني متبادلتني، فـإذا           

كان التعلم هو تغري يف السلوك يتميز بالثبات النسيب ال يعود لتأثري النـضج أو أثـار                 

يف املقابل التعليم نشاط موجة اجيايب حيدث يف ظل شروط          . ملنشطاتالتعب أو تعاطي ا   

إمجاالً التعلم عملية تسبق التعليم وتؤسس هلا حيث أا تبدأ من           .  تربوية حمددة مسبقاً  

  ... الفرق بني التعلم والتعليمجانه ميكننا استنتا سنوات األوىل من امليالد، بيد

  

  عملية التعليم  عملية التعلم  

دث تغري اجيايب وقد يكـون سـليب        تح١

، فقـد يـتعلم سـلوك سـليب         أحياناً

  .كالتدخني

  .دائما موجه إجيايب

فالتعلم .  حمددة غالباً  ةالتعليم حيدث يف بيئي     التعلم حيدث يف أي وقت٢

: املدرسي يتضمن نظاماً وسياقاً معيناً مهـا      

  .املعلم، املتعلم، املنهج، املبىن املدرسي

اقات ثقافيـة يعيـشها     عملية تتم يف سي   ٣

  الفرد فال ميكن قياس نتائجه

عملية منظمة مقصودة لتحقيق أهـداف      

حمددة، وبالتايل ميكن قياس نتائجـه مـن        



خالل األساليب التقـومي كاالختبـارات      

  .التحصيلية

التعلم عملية مستمرة حياتية، أي أـا       ٤

  .تبدأ منذ امليالد إىل الوفاة

 عنـد   التعليم عملية مرحلية قد تتوقـف     

  .مرحلة دراسية معينة

٥    

  

  

  

  

  

  

  

  

  : أهداف علم النفس التربوي
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  يبني أهداف العلم)١(شكل

   

 .  قياس ووصف السلوك املتعلم-

    يهدف علم النفس بقياس ووصف للسلوك كخطوة أويل يف لفهم السلوك، وحياول            

ات النفسية اليت تقيس جوانب متعددة شريطة       علماء النفس إعداد املقاييس واالختبار    

ويقـصد  ) الـصدق، الثبـات   (أن تتسم هذه املقاييس باخلـصائص الـسيكومترية         

اختبار الذكاء يقيس الـذكاء     ( أن يقيس املقياس ما صمم لقياس        Validityبالصدق

 أن يعطى املقياس نفس النتيجة تقريبـاً        Reliabilityأما الثبات ) . وليس مسة القلق  

  . إعادة تطبيق املقياس على نفس األفراد يف نفس الظروف السابقةإذا مت

 .الفهم وتفسري سلوك املتعلم -

.      يف اخلطوة التالية لقياس و الوصف هي إمكانية تقدمي فهم و تفسري لعلمي لسلوك             

فعند قياس الذكاء لبعض التالميذ وجند بان احد هؤالء التالميذ حقق درجة على اختبار 

فإننا حنـاول   ).موهوب( فان هذا التلميذ يعد متفوق جداً      ١٤٠كاء قدرها ويكسلر للذ 

  ....فهم حاجات التلميذ املوهوب

قياس ووصف .١

 الفهم والتفسير.٢

 والضبط تنبؤال.٣



    وحري بالذكر أن علم النفس يف األساس هو حماولة لفهم وتفسري القضايا املهمة يف              

 ).Fogiel,1987(السلوك اإلنساين واليت هلا تطبيقات بعيدة

 

 .املتعلمالتنبؤ الضبط والتحكم يف سلوك  -

    ميثل التنبؤ ومن مث تضبط السلوك اهلدف الثالث لعلم النفس، وفقاً للمثال السابق             

فهم خصال التلميذ املتفوق وحاجاته وبالتايل نقوم بالتنبؤ الضبط والـتحكم الـذي             

نطوي على توفري الربامج االثرائية مثالً إذا كان لدى هذا الطالب ميول حنو العلـوم               

ج إثرائية يف مادة العلوم، والقيام بزيارة إىل املعامل العلمية أو اإلسراع            فيقدم لدية برام  

 . يف التعليم مثال نقل هذا التلميذ من مرحلة دراسية إىل مرحلة أخرى

  ..........اذكر: مثال أخر

 

 البداية العلمية لعلم النفس: علم النفس التربوي بني العلمية ومهارة التدريس

     علم النفس التربوي يقوم على األسس النفسية والعلمية منطلقـة مـن املرحلـة              

إىل .... االنتقالية لعلم النفس من الفلسفة اليت سيطرت عليها أراء افالطون، ارسـطو           

 على يـد    1879كونه علم قائم بذاته بإنشاء أول معمل يف علم النفس يف أملانيا عام              

ية يف علم النفس الذي ركـز علـى منـهج            مؤسس املدرسة البنائ   Wundtفونت

االستبطان يف دراسة السلوك، فضالً عن جهود ابنقهاوس اليت تركزت على دراسـة             



كذلك ظهرت مدارس األخرى يف علم النفس كاملدرسة الوظيفية         ...... عملية التذكر 

وليم مجيس، املدرسة السلوكية على يـد واطـسون، مدرسـة التحليـل النفـسي               

Psychoanalysis سيجوند فرويد  Frued املدرسة االنسانية ،  

      والتدريس فن قائم بذاته حيث انه يقوم على استقطاب أفكـار املـتعلمني             

والتأثري فيهم والتأثر م فسلوك التدريس ليس سلوك جامداً بل انه حيوى العديد مـن               

يف املـتعلمني   املشاعر والعواطف واملهارات االجتماعية اليت جتعل املعلم الفاعل يـؤثر           

بإكسام أمناط السلوك اجليد واألفكار، وكيفية إدراك املعرفة وعمليات التعرف على           

فلو تصورنا أنّ املتعلّم يستقبل     . املعرفة هو األساس الذي تقوم عليه املمارسة التعليمية       

 ومن ناحية أخرى  . سلبيا املعلومات فإن األولوية يف التعليم ستتركز على إرسال املعرفة         

لو كان املتعلّم يبين املعرفة يف حماوالته لفهم عامله، عندئذ سيكون التعلم قائمـا علـى                

 كما يرى أصحاب املدرسة     -إال أن ما حيدث عادة      . األرجح على تطور املعىن والفهم    

 أن املعرفة ال تكتشف وأنّ املعلمني يقـدمون أفكـارا ال تطـابق احلقـائق                -البنائية  

  ).٢٠٠٣الكامل،(املوضوعية

  

  

  

  



 

  

-   

  

  

  

  

  

  :يساعد علم  النفس التربوي املعلم

     يشكل علم النفس التربوي مرتكزاً أساسيا إلعداد املعلم وزيادة كفاءته، وغالباً ما            

يواجه هؤالء املعلمني إبان مراحل دراستهم العديد من التساؤالت امللحة اليت تبحـث             

  :عن أجابه واليت تدور معظمها حول

   على إدارة جمموعة كبريه من الطالب داخل غرفه الصف؟هل أنا قادر

  كيف أقدم املادة الدراسية؟

تلك التساؤالت مرتبطـة بالـسؤال      ....كيف أتعامل مع مشكالت الطالب املختلفة؟     

  :أوسع قوامه

  ماذا يستفيد املعلم من دراسة علم النفس التربوي؟

 الصحة 

  النفسية 

  للطالب

 الفروق 

  الفردية

 القياس 

  والتقويم

 الدافعية

 التعليم 

  والتعلم

 خصائص 

  الطلبة 

  النمائية

 يدرس 



خلاصـة بـالتعلم واملـتعلمني        املعرفة بناء)١(  إمجاال يقوم علم النفس التربوي على       

 ذات صلة   واألطر النظرية بادئ  املنظريات و الوتنظيمها على حنو منهجي، حبيث تشكل       

يف شـكل   يـة   م هذه املعرفة بأسـاليب عل     استثمار)٢(فضالً عن    .  بالطالب والتعلم 

حبيث متكن املعلمني واملتعلمني والتربـويني مـن اسـتخدامها          تطبيقات تربوية نفسية    

  :وميكن توضيح هذين األمرين كما يف الشكل التايل . يف املواقف التعليميةوتطبيقها
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التعلم 

 الصفي

تعلم 

الحقائق 

 والمهارات

طريقة 

 الشرح

طريقة 

 التقويم

الفروق 

الفردية 

 ومراعاتها

تفاعل 

 دائري
  تفاعل 

 ثالثي

تفاعل 

 ثنائي



  املهام اليت يقوم ا املعلم

  :  تتعدد مهام املعلم كأحد ركائز العملية التعليمية، كما يف الشكل التايل
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  :املرشد النفسي:أوالً

 متخصص يف تطبيقات علم النفس التربوي          املرشد النفسي املدرسي هو مهين تربوي     

حيث تنصب اهتماماته األساسية يف توظيف علومه النفسية يف حل املـشكالت الـيت              

واخللفية العلمية اليت يتمتع ا املرشد النفسي املدرسـي         . تواجه التربويني وتالميذهم  

نه اإلشراف  تعتمد على التدريب التربوي والنفسي امليداين واإلعداد اخلاص مما ينتج ع          

  .على تقدمي اخلدمات النفسية والتربوية املباشرة وغري املباشرة

 school ومــن املعــروف تقليــديا أن األخــصائي النفــسي املدرســي 

psychologist  يركز معظم اهتماماته على اختبار وقياس قدرات التالميذ من أجل

لكن بعد إضافة اإلرشاد إىل     توجيههم لالخنراط يف الربامج التعليمية املناسبة لقدرام، و       

ما يقدمه من خدمات أطلق عليه أسم املرشد النفسي املدرسي وأصبح مطالباً بأن يوفر              

مساعدات ومعلومات غزيرة تتراوح ما بني إبراز أمهية الفــــروق الفردية بـني            

 Individual differences in التالميذ بناء على أســـاليب التعلــم   

learning styles دى تأثري األنشطة الصفية على احتياجات تالميذ الثقافات  وم

   Classroom dynamics to multicultural needs املتعـددة  

 Effective behavior وكذلك اإلستراتيجيات الفعالة يف إدارة سلوك التالميذ 

management strategies )،    وعلى ذلك فأن املرشد النفـسي املدرسـي 



ه املتخصصة يف حل مشكالت التالميذ الفردية عليه أن يقوم كذلك           اليوم جبانب قدرات  

وباإلضافة إىل ذلك فهو يقدم خدماتـه يف        . بإعداد برامج الوقاية منها جلميع التالميذ     

،   peer pressure الربامج اليت تتعامل مع ما يعرف باسـم ضـغوط األقـران   

، وتقـدير    test anxiety and depression واختبارات القلق واالكتئاب 

 Loneliness، ومـشكالت الوحـدة النفـسية     self – esteem الـذات  

Problems    كما يساعد أيضا على اكتشاف التالميذ املعرضني لـألذى وسـوء ،

  .  (Oakland, 1986)املعاملة والتسرب املدرسي 

وعند النظر إىل وظيفة املرشد النفسي املدرسي يف إطار مسئولياته جندها تنحصر يف 

  :احملاور األربعة التالية 

  .مسئوليته جتاه عمله.  ١

  . كفاءته وتنمية ذاته وقدراته.  ٢

  .تواجده يف مكان عمله عند احلاجة إليه.  ٣

  .تعاونه مع اهليئة اإلدارية والتدريسية يف املدرسة.  ٤

   -:كما ميارس املرشد النفسي املدرسي وظيفته من خالل قيامه باألنشطة التالية 

  . املدرسة/ إلرشاد داخل الفصل ا.  ١

  .  تقدمي اإلرشاد والنصح ألولياء األمور واملشورة إىل املدرسني.  ٢



الكشف عن قدرات واستعدادات التالميذ العقلية من خـالل تطبيـق             .  ٣

  . اخل…املقاييس النفسية واملقابالت واملالحظات 

  .دراسة وعالج أمناط السلوك غري السوي لبعض التالميذ.  ٤

  .املسامهة يف وضع وتطبيق برامج تسهم يف استثارة دافعية التالميذ.  ٥

بذل اجلهد لتحسني أدائه واكتساب رضا املهتمني بأمر         ( يسعى لتحقيق الرضا    .  ٦

  ).أدائه 

بذل اجلهد من أجل اكتساب خربات جديدة        ( قدرته واستعداده لتطوير أدائه     .  ٧

  .(Kottler, 1993)) تساعده يف تطوير أدائه 

  

  :تعديل السلوك: ثانيا

  :مشرف تربوي: ثالثا

  : العمل اإلداري: رابعا

   العمل اإلداري املدرسي ينتظم وفقا لدائرة أوسع هي اإلدارة التعليمية فهي تقـوم             

 لسياسية التعليمية فهي يف جمملها عملية تنظـيم إلمكانيـات           ذمام اإلشراف والتنفي  

املدرسية والفصول واموعات املختلفة، فضال عـن       اإلنسانية يف اإلدارات واللجان     

اإلمكانات املادية من مباين مدرسية وجتهيزات وتنظيم األفكار واملبادئ التربوية يف نظم            

  ).  ١٥، ٢٠٠١الطخيس،(تعليمية ومناهج وأنشطه خمتلفة



  

  

  ...موضوعات علم النفس التربوي 

من خالل اإلطار التعريفي العام         ميكن أن نتعرف على موضوع علم النفس التربوي         

لعلم النفس، والذي قوامه انه الدراسة العلمية للسلوك اإلنساين الذي يـصدر إبـان              

  ).عملية التعلم والتعليم(العمليات التربوية

  

    وقد حاول اوزبل وربنسون صياغة تعريف أكثر دقه ملوضوعات اليت يعىن بدراستها         

ن العالقات املشتقة جتريبيا أو منطقيا بني املـتغريات         علم النفس التربوي بأا جمموعة م     

  .يف املواقف املدرسية والنواتج املرغوبة

 فوجدها بلغـت    ١٩٧٩عام  " بعلم النفس التربوي  "   وقد بال مبسح للكتب املعنونة      

 لتلك الكتب، Contant  Analysisمائه كتاب، وقد قام بعملية حتليل املضمون

  :راراً،هيفوجدها أكثر املوضوعات تك

  .النمو املعريف واجلسمي و االنفعايل واألخالقي واالجتماعي -

عمليات التعلم ونظرياته، وطرق قياسه، وحتديد العوامل املؤثرة فـه ويـشمل             -

موضوعات انتقال اثر التدريب، االستعداد للتعلم، وطرق التدريس، وتوجيـه          

 التعلم وتنظيم موقف التدريس



، مسات الشخـصية، والتحـصيل الدراسـي،        قياس الذكاء والقدرات العقلية    -

 .وأسس بناء االختبارات التحصيلية، وشروط االختبارات النفسية والتربوية

 .بني التالميذ) الصفي(التفاعل االجتماعي -

ابوحطــب (الــصحة النفــسية للفــرد والتوافــق االجتمــاعي واملدرســي -

  ).١٩٩٦وصادق،
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موضوعات 

 علم النفس



  :لم النفسعالقة علم النفس التربوي بعض فروع ع

  

 :علم النفس التربوي وعلم النفس االجتماعي -

   املدرسة عبارة عن جمتمع صغري يتضمن جمموعات كبرية من الطالب واملعلمـني و             

، ) لفظـي، غـري لفظـي     ( اإلدارة املدرسية مما يتطلب معرفة نوع التفاعل االجتماعي       

 Interactionتمـاعي ، وأخرياً تأثري التفاعـل االج     )سليب، اجيايب (وكيفيته، واجتاهه 

Social             الذي يتم بني هؤالء األشخاص، األمر الذي يتطلب بدوره زيادة وعي معلم 

املرسـل، املـستقبل،    : املستقبل مبهارات التفاعل االجتماعي بني األبعاد الثالثة التالية       

  .حمتوى الرسالة

   

صـل    وبذا يرتبط علم النفس التربوي بعلم النفس االجتماعي على مـستوى التوا           

  . اللفظي وغري اللفظي بني املعلم و املتعلمني

  

 :علم النفس التربوي وعلم النفس اإلرشادي -

تنطلق من أطـر عالجيـة      (   علم النفس اإلرشادي يقوم على تقدمي خدمات إرشادية       

. يقوم ا املرشد النفسي  للمسترشد  من اجل حل املشكالت اليت يعاين منـها     ) نفسية

رشد الطاليب يف تقدمي خدمات إرشادية للطالب الذين يعانون من          عندئذ جند بان دور امل    



مشكالت نفسية مثل اخلجل، اخلواف االجتماعي أو مـشكالت أكادمييـة التـأخر             

  .  الدراسي، الغياب، التأخري يف احلضور إىل املدرسة

  

                 


