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 يهدف املقال إىل التعريف بعلم النفس املدرسي اعتمادا على السياق التارخيي وامل��راح��ل ال�تي قطعها (مرحلة:ملخص
 وقد ارتبط ظهور علم النفس املدرسي بعوامل. واملهام اليت يضطلع هبا، والروافد اليت ينهل منها،)اإلرهاص والريادة واملأسسة
 واستجابت خدمات النفساين املدرسي بدءا،ذات صبغة مؤسساتية وعلميائية (ابستمولوجية) واجتماعية واقتصادية شىت
ملطلب اإلدماج باملعىن املزدوج للكلمة (تكييف التلميذ مع املدرسة وتكييف املدرسة مع الطفل) والفحص النفسي بغرض
. وكتابة التقارير وإج��راء البحوث،)الكشف واإلرش��اد واالنتقاء والتوجيه فضال عن إع��داد املشاريع الرتبيائية (البيداغوجية
ويدعو الكاتب يف اخلتام إىل تعيني النفسانيني املدرسيني يف سياق إصالح منظومة الرتبية والتكوين خدمة للتلميذ واملدرس
.واألسرة
. إصالح منظومة الرتبية والتكوين، مهامه، روافده، تاريخ علم النفس املدرسي:مفاتيح

لكامت

Résumé: Le présent article se propose de faire connaître la Psychologie scolaire, son historique, ses

missions et son utilité dans le contexte actuel de la réforme en cours de notre système d’éducation et
d’enseignement. L’avènement de la psychologie scolaire (avec ses prémisses, ses pionniers et son institutionalisation) est lié à des facteurs d’ordre institutionnel, épistémologique et socio-économique.
Le recours aux services de la psychologie scolaire répondait à l’origine à l’intégration des écoliers au
double sens du terme (adapter l’enfant à l’école et l’école à l’enfant), et servait à l’examen psychologique
dans le but de dépistage, de conseil, de sélection et d’orientation sans oublier les missions d’élaboration
des projets pédagogiques et la recherche. L’auteur appelle à une institutionalisation de la psychologie
scolaire et le recours à ses missions au profit de l’écolier, de l’enseignant et de la famille.

Mots clés: historique de la psychologie scolaire, ressources, missions, réforme du système d’éducation et de formation.
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 عامل اجتماعي واقتصادي :فصريورة التصنيع واملكننةوالتحديث وتسارع إيقاع التمدن أسفرت عن مطالب تربوية
وتعليمية ملحة أفصح عنها فالسفة وأطباء ومربون ومدرسون
وعلماء من مشارب خمتلفة ،وسعى كل من موقعه إىل النظر
يف أمور الرتبية والعناية بدراسة الطفل وتتبعه باملالحظة الدؤوبة
وبالدراسة املنهجية لفهم نفسيته واستكشاف القوانني اليت
تتحكم يف منوه وتطوره واتزانه واختالله.
لقد تظافرت هذه العوامل الثالثة على حنو يتعذر الفصل
بينها إال مبقدار ما تستدعيه احلاجة املنهجية إىل التحليل
والتأويل والفهم .وبوسعنا أن منيز يف مضمار تأرخينا لظهور
علم النفس املدرسي بني مرحلة اإلرهاص ،ومرحلة الريادة،
ومرحلة التأسيس.
مرحلة اإلرهاص:
يعزو كثري من املؤرخني إىل الفيلسوف جان جاك روسو
(ت )1787 .فضل السبق يف الدعوة إىل ما مسي الحقا حبركة
«الرتبية اجلديدة» ،تلك احلركة اليت كانت إحدى ميزاهتا أهنا
اختذت علم النفس أساسا لفهم الطفل واستكناه خصائصه
وميوله ودوافعه وقدراته قبل اإلقدام على تنشئته ورعايته .وقد
جند يف كتاب أفكار عن تربية األطفال ( 2)1693لسلفه
الفيلسوف اإلجنليزي جون لوك (ت )1704 .مصدرا إلهلامه
يف هذا الصدد .فقد استقى منه روسو كثريا من آرائه على
النحو الذي ورد يف كتابه الشهري إميل 3الذي يعتربه الكثريون
عالمة ثورية يف الرتبياء مبا محله من مضامني جديدة وخمالفة
يف بعض منها للتصورات السائدة عن الطفل داخل اجملتمع
األوريب .وبالفعل فقد توالت األحباث ببضعة عقود يف خطو
متواصل لتأسيس فرع مستقل بدراسة الطفل مسي بعلم الطفل،
توخى استطالع سلوك الطفل وجرد أفكاره ومعارفه وخرباته
وما شابه مع احلرص على استكشاف املبادئ والقوانني اليت
ختضع هلا صريورة النمو.

ال نكاد نعثر يف األدبيات النفسية العربية على حبوث
تندرج يف جمال علم النفس املدرسي إال قليال على كثرة
ما نشر من مقاالت ومؤلفات يف علم النفس الرتبوي وما
يتصل به من مسائل وقضايا تقرتب يف أحيان كثرية من
بعض اهتمامات هذا الفرع .ولعل ذلك راجع إىل الغفلة
عنه وقلة املختصني فيه وانعدام النفسانيني املدرسيني أصال
داخل مؤسساتنا الرتبوية والتعليمية .ولذلك كان لزاما علينا
أن ننهض مبهمة التعريف هبذا التخصص واإلملام بشئ من
جوانبه النظرية واملنهجية والتطبيقية حىت نكون على بينة من
أمره يف السياق احلايل إلصالح منظومة الرتبية والتعليم .فما
هو هذا العلم ؟ وما هي مهامه ووظائفه ؟ وقبل ذلك كله،
مىت نشأ هذا التخصص وكيف منا وتطور؟
معالم تاريخية:
تتفق املراجع اليت بني أيدينا على أن الثلث األخري من
القرن التاسع عشر امليالدي كان نقطة االنطالق لكثري من
اإلجنازات النفسية والرتبوية املتعلقة بالطفل ،ال سيما وقد
تزامنت مع بداية استقالل علم النفس عن الفلسفة واعتماده
التجريب منهجا يف النظر والبحث .وإذ جنيل النظر يف السياق
التارخيي العام لظهور علم النفس املدرسي جند أن مثة ثالثة
عوامل كانت باعثة على قيامه وإرساء قواعده:
 عامل مؤسساتي :متثل يف حركة إنشاء املؤسساتاملدرسية وتعميم التعليم مراعاة للحاجات اجلديدة
للمجتمعات األوروبية واألمريكية يف سعيها لتعليم األطفال
والقضاء على األمية؛
 عامل علميائي 1:ويتبدى يف تفرع علم النفس وتشعبختصصاته النظرية والتطبيقية تبعا ملا استجد من اهتمامات
وقضايا .وعلى رأس القضايا املستجدة يومئذ سوء التوافق
الدراسي والعجز عن التعليم ،والتفاوت احلاصل بني املتعلمني
يف القدرات الذهنية ،ومشاكل االضطرابات النفسية والذهنية
ومشاكل اإلعاقة الذهنية واجلسمية وما إليها؛
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 ألفرد أدلر ( :)1870-1937أبدى اهتماما كبرياحبقل الرتبية والتعليم وأثار انتباه املربني واملدرسني إىل فتوحات
مذهبه املسمى بعلم النفس الفردي املقارن الذي لقي صدى
كبريا لدى املعاجلني النفسانيني الذين عنوا بصغار األطفال
وإرشادهم .ومن مث اجتهت عنايته هو وأتباعه إىل إنشاء
عيادات إرشاد األطفال داخل املؤسسات التعليمية مبدينة
فيينا.
 أوفيد ديكرولي ( :)1871-1932افتتح ديكرويلمعهدا لألطفال الشواذ مبدينة بروكسيل سنة  ،1901وفيه
سعى لتطبيق املناهج الكفيلة مبالحظة األطفال وردودهم قبل
أن يعمم جتاربه على بقية األطفال األسوياء .وقد شكل
معهده ذاك خمتربا حقيقيا إلجراء جتارب شىت مستعينا بتطبيق
الروائز الذهنية والشخصية والتصوير السينمائي توخيا للدقة
العلمية املنشودة.
 إدوارد كالباريد ( :)1873-1940أوىل اهتمامابالغا بقضايا الرتبية واملشكالت املتصلة بالربامج واملناهج
املدرسية وموقع الطفل يف املدرسة .وقد أسس معهدا خاصا
بعلم النفس والرتبية مبدينة جنيف سنة  1912بغرض متكني
املربني من األسس املنهجية يف معرفة الطفل واإلملام بطرائق
الرتبياء التجريبية حىت ينهض التعليم على معرفة خبصائص
الطفل اجلسدية منها والنفسية والذهنية.
 هانز زوليجير ( :)1893-1965سعى إلصالحاملناهج الرتبوية املطبقة على األطفال وتقدمي العالج النفسي
ملن يشكو منهم من بعض االضطرابات النفسية والسلوكية
معتمدا يف ذلك على طريقة الرسم احلر والعالج باللعب
تبعا ملنهج أنا فرويد .ومن أشهر كتبه يف هذا الشأن نذكر
كتابيه :التحليل النفسي بالمدرسة ( )1921و األطفال
5
المشاكسون (.)1935
مرحلة المأسسة:
إذا ثبت أن سيرل بيرت كان أول من شغل منصب

مرحلة الريادة:
مثة خالف بني املؤرخني عن البداية احلقيقية لعلم النفس
املدرسي ،وإن اتفقوا بشأن بعض األعالم الذين حازوا
قصب السبق يف مضمار االهتمام النفسي باملتعلمني وتنظيم
االستشارة النفسية املخصصة هلم .ويف هذا الصدد ترد أمساء
طائفة من األعالم تركت آثارا جلية يف نشأة علم النفس
املدرسي أذكر منهم:
 فرانسيس جالتون ( :)1822-1911وهو أحدأهم املؤسسني لعلم النفس الفارقي بفضل ما أجنزه من أحباث
يف جمال الفروق الفردية بني األطفال ابتداء من سنة ،1880
وهي أحباث تعد رائدة يف باب علم النفس املدرسي.
 غرانفيل ستانلي هول ( :)1844-1924فهو منرواد علم النفس النمائي بالواليات املتحدة األمريكية ،وكان
مديرا ألول خمترب للدراسات املخصصة للطفل وناشرا ألول
جريدة متخصصة يف هذا املوضوع باسم «املناظرة الرتبيائية».
ومتيزت أحباثه بتقصي القوانني النفسية العامة لسلوك الطفل
بدل الرتكيز على احلاالت الفردية كما تقدم.
 ألفرد بينيه ( :)1857-1911أما يف فرنسا فاليكاد يذكر علم النفس املدرسي دون أن يذكر اسم ألفريد
بينيه صاحب أول رائز عملي لقياس الذكاء باالشرتاك مع
زميله ثيوفيل سيمون سنة  .1905فال غرابة أن يعتربه أحد
4
مواطنيه َجدا لعلماء النفس املدرسيني.
 ليتنر فيتمر ( :)1867-1956يعده الكثريونمؤسسا لعلم النفس العيادي ورائدا يف جمال العالج النفسي
لألطفال وكان داعيا إىل االهتمام بعلم النفس داخل املدارس
واالستفادة من نتائجه يف تنمية املهارات التعليمية لدى
التالميذ والتصدي ملختلف املشكالت النفسية والسلوكية
اليت تعرتض املتعلمني وتؤثر يف حياهتم الدراسية واخلاصة.
ألجل ذلك كله يعتربه النفسانيون األمريكيون الرائد احلقيقي
لعلم النفس املدرسي.
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نفساين مدرسي بلندن سنة  6،1913فيصح أن تكون هذه
السنة بداية فعلية ملأسسة هذا الفرع من املعرفة يف هذا البلد أوال
ويف بلدان عديدة بعدها .وبالفعل فقد توالت بعد ذلك حركة
تعيني نفسانيني مدرسيني يف عدة دول كالنرويج (،)1930
والدامنارك ( ،)1934وفرنسا وأملانيا ( ،)1945وبلجيكا
( ، )1949والسويد ( ،)1953وكندا ( ،)1960وسويسرا
( ،)1962وفنلدا ( ،)1965وإيطاليا ( ،)1975واململكة
العربية السعودية ( ،)1981واالحتاد السوفيايت (،)1982
7
ومصر ( ،)1989وفلسطني (.)1995
وقد واكبت عملية املأسسة هذه استصدار القوانني
التنظيمية وإقرار املواثيق وتوفري الشروط اإلدارية والتقنية
املالئمة ملزاولة املهام املنوطة بالنفسانيني املدرسيني .وبالفعل
فقد ظهرت عدد من املؤلفات واجملالت العلمية املتخصصة
يف هذا الشأن ،كما عقدت عدد من الندوات واملؤمترات
احمللية والدولية وأنشئت هيآت وجمالس لتنشيط حركة هذا
التخصص يف أكثر من بلد.
روافد علم النفس المدرسي:
يستقي علم النفس املدرسي نظرياته ومعارفه ومناهجه
من عدد من فروع علم النفس اليت متده مبرجعية نظرية وعدة
منهجية تضئ خطوات املمارس وترتمسها خطى الباحث.
وبوسعنا أن حنصر أهم هذه الفروع فيما يلي :
 القيـاس النفسـي :ونقصد به الفرع الذي يهتم بقياسالقدرات الذهنية واملهارات والوظائف احلسية احلركية ومسات
الشخصية ،الستكشاف أوجه القصور أو التفوق الذهين
وأنواع الذكاء لدى املتعلم ،بغرض توجيهه حنو املسالك
الدراسية أو املهنية أو االقسام واملؤسسات املتخصصة املناسبة
لطاقته العقلية وقدرته على التوافق املدرسي.
 علم النفس المرضي :ويدرس كل أشكال املعاناةالنفسية يف شكل أعراض أو تناذرات أو اضطرابات عصابية
وذهانية واحنرافات نفسية واضطرابات املزاج واختالل الذكاء

وما يرتتب عن ذلك كله من سوء توافق نفسي واجتماعي.
وعلى هذا األساس يستطيع األخصائي املدرسي أن يتعرف
االضطرابات ويلم خبصائصها وأمناطها وأسباهبا وتطوراهتا.
 علم النفس العيادي :وهو الفرع الذي يتوىل دراسةاحلالة النفسية لفرد ما يف حالة السواء والشذوذ معا ،وتتبعها
لفرتة أطول قصد الكشف عن اجلوانب املتفردة فيها إن من
الناحية الوجدانية أو االنفعالية والعقلية واالجتماعية والسلوكية،
واستقصاء مسات الشخصية ،والكشف عن املناحي الالشعورية
املتخفية كالصراعات والعقد النفسية واالضطرابات .والقصد
من ذلك فهم احلالة النفسية للمتعلم وتفسريها بغرض تقدمي
العون املناسب له يف شكل إرشاد أو دعم أو توجيه أو عالج
فضال عن الوقاية.
 علم نفس النمو :ويهتم بدراسة العوامل املساعدة علىالنمو النفسي للفرد ،وتتبع األطوار اليت يقطعها الكائن البشري
من امليالد إىل الوفاة ،واستكشاف القوانني املتحكمة يف تطوره
وارتقائه من طور إىل طور .ويستعني النفساين املدرسي هبذا
الفرع ملعرفة اخلصائص الوجدانية والعقلية واخللقية واجلسمية
واحلركية واحلسية واالجتماعية املتعلقة بكل مرحلة من مراحل
منو الطفل واملراهق.
 علم النفس التربيائي :ويعىن أساسا باملناهج املتبعة يفالرتبية والتعليم ،واهلادفة إىل النمو السليم واملتوازن لشخصية
الطفل يف جوانبها الروحية والوجدانية والعقلية واخللقية
واالجتماعية .كما يعمل على دراسة الطرق الكفيلة بتيسري
طرق التعلم والتعليم ورفع كفاية املعلم واملتعلم.
 علم النفس االجتماعي :وتتجلى فائدة هذا الفرعيف إمداد النفساين املدرسي بالنظريات والوسائل املنهجية
الكفيلة برصد الظواهر املتعلقة بالتفاعالت االجتماعية داخل
مجاعة الفصل الدراسي ،وما تسفر عنه من مشاعر وجدانية
أو نشاط عقلي أو سلوك خارجي .فسلوك الفرد ال يتحدد
باخلصائص الفردية الذاتية وإمنا هو أيضا حصيلة تفاعله مع
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حميطه االجتماعي.
 علم النفس المعرفي :ويهتم هذا الفرع بدراسةالوظائف املعرفية كاإلدراك واالنتباه والذاكرة واللغة وشىت
األنشطة الفكرية كاالستقراء واالستنباط واملقارنة والتعلم
والتمثالت االجتماعية والطرائق املتخذة يف حل املشكالت.
ويعد علم النفس املعريف بال منازع من أحدث التخصصات
اليت ينهل منها علم النفس املدرسي.
ما مهام النفساني المدرسي؟
بعدما أتيت على التعريف بتاريخ علم النفس
املدرسي واستطلعت أهم روافده ،أريد اآلن أن أقف على
مهام النفساين املدرسي .فما هذه املهام يا ترى؟
تتمثل مهام النفساين املدرسي فيما يلي:
الفحص النفسي :ويقتضي إجراء جمموعة من الروائز
الذهنية واملقاييس املتصلة باملهارات واالستعدادات والقدرات
واختبارات الشخصية ملعرفة اخلصائص الذهنية والوجدانية
والسلوكية للمتعلمني فرادى أو مجاعات .وذلك الستقصاء
القدرات الذهنية والسمات الشخصية للمتعلم ،وإحالة ذوي
االضطرابات النفسية أو الضعف العقلي وغريها من اإلعاقات
إىل مؤسسات العالج أو إىل مؤسسات الرتبية اخلاصة،
وإرشاد التالميذ وتوجيهم.
االستشارة النفسية والتربيائية :وتتم االستشارة النفسية
استجابة لطلب أحد أعضاء اهليئة الرتبوية أو اإلدارية أو حىت
أحد أولياء األمور ،كما قد حتصل بناء على نتائج الفحص
النفسي الدوري الذي يقوم به النفساين املدرسي يف أوقات
حمددة من السنة .وقد يصدر طلب االستشارة من املتعلم
نفسه ال سيما يف مرحلة املراهقة .وهتدف ضمن ما هتدف
إليه اإلنصات إىل املشكالت اليت تلم باملتعلم نفسية كانت
أو تربيائية لفهمها وإرشاد املستشري إىل أفضل السبل ملغالبتها
والوقاية منها.
التتبع النفسي والتربيائي :تدعو حالة بعض املتعلمني

إىل التتبع النفسي والرتبيائي مبقتضى ما يشكون منه أو
الحظ عليهم من مشكالت نفسية أو مصاعب دراسية.
يُ َ
وغالبا ما يتم التتبع النفسي والرتبوي يف شكل مقابالت
عيادية وفحوصات منتظمة ،تسجل يف ملف نفسي تربوي
يضمنه النفساين املدرسي جممل البيانات املتصلة بسرية املتعلم
واملالحظات اليت يقوم هبا أثناء مقابلته هو أو مقابلة مدرسيه
أو ذويه .ومن فوائد التتبع النفسي والرتبيائي تقدمي صورة
متكاملة عن التلميذ تتضمن سريورة تطوره النفسي والدراسي
على السواء لتفادي احلكم عليه اعتمادا على حدث عارض
أو سلوك طارئ يف مسرية حياته ،أو بناء على نتائج فصل
دراسي أو سنة دراسية واحدة.
اإلعالم والتوجيه الدراسي والمهني :وهي من املهام اليت
بوسع النفساين املدرسي أن ينهض هبا ،وقد توكل يف دول
كثرية إىل متخصصني يف التوجيه الدراسي واملهين كما هو
الشأن يف املغرب .وتتمثل هذه املهمة يف مساعدة التالميذ
على استكشاف قدراهتم وميوهلم والتعبري عن إرادهتم يف
اختيار الشعب الدراسية أو املهنية املناسبة .وحتتاج عملية
التوجيه هذه إىل تزويد املتعلم خالل املراحل الدراسية االنتقالية
مبا يكفي من املعلومات حول الشعب الدراسية واملهن اليت
تفضي إليها واإلجراءات اإلدارية والقوانني والتشريعات املنظمة
لنظام القبول وغري ذلك من املعلومات الضرورية الختاذ
االختيار األنسب.
إعداد المشاريع التربيائية :وهي مهمة يتعاون فيها
النفساين املدرسي مع اهليئة التدريسية باملؤسسة توخيا لتجويد
البيئة املدرسية مبا يفيد امللكات الذهنية واالستعدادات
والقدرات ،ويستثري حس املبادرة واالجتهاد واالبتكار
واإلبداع .ومن هذه املشاريع ما هو فردي خيص تلميذا بعينه،
ومنها ما هو مجاعي يتصل بالفصل الدراسي بكامله ،وقد
يشمل املؤسسة التعليمية كلها حينما يتعلق األمر مبا يسمى
مبشروع املؤسسة .ومن شأن ذلك أن جيعل من املؤسسة
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التعليمية فضاء مناسبا للنمو النفسي السليم للطفل ،ويهيئ
الشروط املالئمة للتوافق النفسي واملدرسي.
كتابة التقارير وإجراء البحوث :تتسم التقارير بطابع
إداري ذات صبغة تأليفية أو إحصائية ،بينما يتخذ البحث
صبغة علمية قوامها حتديد اإلشكالية ومعاجلتها وفقا للضوابط
املنهجية املتبعة يف هذا السبيل ،إما على طريقة املنهج
العيادي الذي خيتص بالدراسة النفسية حلاالت حمدودة هلا
صلة باملشكل املراد حبثه واستقصاؤه ،أو على طريقة املنهج
التجرييب القائم على اختيار العينة وإخضاعها ألدوات
املالحظة والقياس والتجريب للتحقق من الفرضيات املقرتحة.
وواضح أن مدى وفاء النفساين املدرسي هبذه املهام
كليا أو جزئيا رهن بعدة عوامل أمهها ظروف العمل واإلطار
املؤسسايت الذي يشتغل فيه ونوع التكوين الذي تلقاه .فال
شك أن أعباء العمل اليت يضطلع هبا النفساين املدرسي حينما
يشتغل يف مؤسسة تعليمية واحدة أو أكثر ،صغرية كانت أو
كبرية ،تؤثر إجيابا أو سلبا يف النهوض هبذه املهام الستة على
حنو متوازن ومتكافئ .وقل مثل ذلك عن إيثاره إلحدى املهام
على غريها حبكم التخصص أو االستعجال أو قلة الوقت.

وتكييف املدرسة مع الطفل) والفحص النفسي بغرض
الكشف واإلرشاد واالنتقاء والتوجيه .ونرى أن الوضع احلايل
ملؤسسات التعليم ببالدنا يستدعي تعيني نفسانيني مدرسيني
خدمة للتلميذ واملدرس واألسرة ،فعسى أن يتنبه القائمون
على قطاع التعليم والداعون منهم إىل إصالحه فيقدروا علم
النفس املدرسي حق قدره ويولوا املختصني فيه املكانة الالئقة
هبم يف املؤسسات التعليمية.
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وبعد ،فإن عمر علم النفس املدرسي قد تعدى اآلن
قرنا من الزمن وما زالت اخلدمات النفسية اليت يضطلع
هبا النفساين املدرسي شبه منعدمة يف املؤسسات التعليمية
احلكومية يف بالدنا باسثناء عملية اإلعالم والتوجيه ،هذا
على كثرة ما يشكو منه املتعلمون من مصاعب تتصل بالرغبة
عن الدراسة وما تفضي إليه من تعثر ورسوب وانقطاع ،فضال
عن املشكالت النفسية والسلوكية اليت ال تغرب عن بال
أحد من املدرسني أو اإلداريني على السواء مثل مشكل
الشغب والعنف والتغيب واهلدر املدرسي .وقد تبينا أن ظهور
علم النفس املدرسي كان استجابة ملطالب تربوية تتمثل يف
اإلدماج باملعىن املزدوج للكلمة (تكييف التلميذ مع املدرسة
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