
مويسي فريد .أ 



:أھداف علم النفس
بعد استق�ل علم النفس عن الفلسفة أصبح 
علما قائما بذاته، يھدف إلى أھداف البحث 

العلمي بصفة عامة، /نه يستخدم   المنھج الذي 
يوصله إلى الحقائق العلمية بغية تطوير التفكير  يوصله إلى الحقائق العلمية بغية تطوير التفكير  

.اكتشاف حقائق الظواھر النفسية والعلمي 
ومنه فإن أھداف علم النفس ھي أھداف البحث 

. العلمي بصفة عامة



.أھداف علم النفس

أھداف البحث العلمي



الفھمالوصف

علم 

الضبط
التنبؤ

علم 
النفس



01

:وصفال

الظاھرة وصفا علميا دقيقا وصف *  

غيرھا من  وكشف الع�قة بين الظاھرة *
تصاغ الع�قة في صورة قانون والظواھر  



02

:الفھم
و ھو محاولة تفسير الظواھر النفسية و ھو محاولة تفسير الظواھر النفسية 

.وتحديد المتغيرات التي تؤثر عليھا



03

:التنبؤ    
 ىخرأتحديد النتائج التي تترتب علي القانون في مواقف  ىخرأتحديد النتائج التي تترتب علي القانون في مواقف 

.جديدة 
"التحقق التجريبي من صحة القانون : أهمية التنبؤ    



04

:الضبط
" ضبط الظروف التي تحدث فيها الظاهرة

مساعدة الفرد و الجماعة  : تهأهمي   
" ضبط الظروف التي تحدث فيها الظاهرة

مساعدة الفرد و الجماعة  : تهأهمي   
علي تحقيق أكبر فعالية في السلوك  



ميادين علم النفس

تنقسم ميادين علم النفس إلى قسمين 
:أساسين

.ميدان تطبيقيميدان نظري



الميادين النظرية ھي تلك الميادين التي الميادين النظرية ھي تلك الميادين التي 
إصدار القوانين   وتھدف إلى توليد المعرفة 

.التي تحكم مختلف الظواھر النفسية





الميادين النظرية

يفسر سلوك اUنسان بوجه  :علم النفس العام
عام ويختص بالدراسة النظرية وھو الفرع 

ا/ساسي للفروع ا/خرى

يھتم بالنمو البشري والعوامل  :علم نفس النمو يھتم بالنمو البشري والعوامل  :علم نفس النمو
التي تشكل السلوك من المي�د إلى 

.الشيخوخة

علم النفس ا\جتماعي يھتم بطرائق التفاعل 
بين البشر والتي تؤثر على اتجاھاتھم 

.وسلوكھم



سلوك الحيوانات  يدرس: علم نفس الحيوان
وبعض العمليات العقلية واخت�فھا مع اUنسان

علم نفس الشخصية دراسة الفروق الفردية 
 بھاوالخصائص والصفات والقدرات التي يتفرد 

.الفرد

وبعض العمليات العقلية واخت�فھا مع اUنسان

علم النفس المقارن دراسة مقارنة سلوك 
البدائي .الطفل بالرشد.اUنسان بسلوك الحيوان

بالمتحضر



الجھاز العصبي  يدرس: علم النفس الفسيولوجي
ووظائف الغدد وا/عضاء وتأثيرھا على السلوك

يدرس سلوك فئات خاصة في : علم النفس الشواذ 
:المجتمع وينقسم إلى فرعين

).

:المجتمع وينقسم إلى فرعين
.علم نفس الموھوبين –أ 

يدرس ا\ضطرابات :علم النفس المرضي –ب 
السلوكية وأسبابھا وكيفية مواجھتھا ومساعدة من 

–الجناح (يعانون منھا ،سواء كانت انحرافات سلوكية 

القلق ،الھستريا (،أو عصابية أي نفسية ) السرقة 
أو ذھانية أي عقلية ) ،الوساوس،توھم المرض 

الفصام ،الھوس ،ا\كتئاب ،البارانويا(



.الميادين التطبيقية

علم النفس التربوي يقدم ا\ستشارات لpباء 
على فھم الحوادث النفسية  والمدرسين ومساعدتھم

.المرتبطة بالجانب التربوي

.

يطبق مبادئ علم النفس في :علم النفس الصناعي
يدرس  و مجال الصناعة لزيادة الكفاءة اUنتاجية للعامل

  .أسباب التعب في الصناعة وأثرھا في تقليل اUنتاج

علم النفس اUكلينيكي تطبيق المبادئ النفسية في 
تشخيص وع�ج المشك�ت السلوكية وا\نفعالية من 

يقبيل المرض العقل .



علم النفس التجاري دوافع الشراء وحاجات المستھلكين 
وتقدير اتجاھاتھم النفسية نحو المنتجات وسيكولوجية 

البيع وطرق اUع�ن والجذب

يطبق مبادئ علم النفس في :علم النفس العسكري 
.الجيش لزيادة كفاءة القوات المحاربة 

يستخدم ا\ختبارات النفسية \ختيار أنسب الجنود  -  يستخدم ا\ختبارات النفسية \ختيار أنسب الجنود  - 
وتوزيعھم على الوحدات بما يناسب قدراتھم 

واستعداداتھم

يدرس العوامل المؤثرة في عملية :علم النفس القضائي
العوامل المؤثرة على المدعين ،المتھم (التحقيق والحكم 

) .،الشھود،القاضي ،الرأي العام 



يدرس العوامل النفسية التي :علم النفس السياسي
تدفع الناس \عتناق بعض المبادئ السياسية ،أو تدفعھم 

لتفضيل بعض المرشحين في ا\نتخابات 

تم بالمشك�ت التوافقية لyفراد يھ:علم النفس اUرشادي
ا/سوياء وغالبا عند الصغار وأھم موضوعاته مشك�ت 

التوافق التربوي والمھني وا\جتماعي 



يحاول تطبيق ا8بحاث النظرية : علم النفس الرياضي
في المجال الرياضي بغية الوصول إلى أداء جيد 

للرياضيين وإيجاد حلول للمشاكل النفسية التي يعانون 
. منھا


