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مراجعة المحاضرة الماضية

تعريف النظرية•
تفسير و شرح كيفية حدوث ظاهرة طبيعية –

عرضة للصواب والخطأ–

يجب أن تحقق التماسك المنطقي والرياضي –

المغالطات المنطقية•

أمثلة على المغالطات المنطقية•



 Communicationالتواصل

ها عملية إيصال معاٍن من طرف لطرف آخر عبر استخدام إشارات و رموز و قواعد لغوية متفق علي•
بين األطراف

تتكون عملية التواصل من•
مرسل–

مستقبل–

رسالة–

وسيلة تواصل–

جواب الرسالة–

وسائل التشويش–





 Communication Theoriesنظريات التواصل

صة بالتواصل النظريات التي تعني بتفسير و شرح الظواهر النفسية و االجتماعية و اإلنسانية المتخص•
اإلنساني

عرضة للصواب والخطأ•
يجب أن تحقق التماسك المنطقي والرياضي •
تجنب المعالطات المنطقية•
ر فأكثرشرح أكبر عدد ممكن من النتائج التجريبية يدعم النظرية ويعطيها تأكيدا أكث•
يمكن أن تصبح حقيقة علمية و يمكن أن يثبت خطؤها•

مرسل•
مستقبل•
رسالة•
وسيلة تواصل•
جواب الرسالة•
وسائل التشويش•



 Psychologyعلم النفس

الدراسات العلمية للعقل والتفكير والشخصية والسلوك•

ؤ به والتحكم الدراسة العلمية لسلوك اإلنسان، وذلك بهدف التوصل إلى فهم هذا السلوك وتفسيره والتنب•
فيه 

يمكن تطبيقه على غير اإلنسان أحيانا مثل الحيوانات أو األنظمة الذكية•

حياة اليومية تطبيق هذه المعارف على مجاالت مختلفة من النشاط اإلنساني، بما فيها مشاكل األفراد في ال•
ومعالجة األمراض العقلية

ال يقتصر على فرع واحد بل لديه عدة فروع وأقسام •

يساعد هذا العلم في معرفة أنماط الشخصيات المختلفة•



بعض فروع علم النفس

علم النفس االجتماعي•

علم النفس التجريبي•

علم النفس العصبي•

علم النفس السلوكي•

علم النفس التحليلي•



 Analytical Psychologyعلم النفس التحليلي

دواؤك فيك وما تُبصر                   وداؤك منك وما تَشعر•

َو تزعم أنك جرٌم صغير                وفيك انطوى العالُم األكبرُ •



علم النفس التحليلي

إحدى مدارس علم النفس •

)مدرسة فرويد(يختلف عن علم التحليل النفسي •

و هو عالم نمساوي  Carl Jungأسسه كارل يونغ •

الهدف منه هو الوصول إلى حالة الكمال عن طريق دمج قوى ودوافع الالوعي الكامنة وراء السلوك •
البشري

دراسة تفاعل اإلنسان مع وعيه الكامن•

األمراض النفسية تنجم عن عدم االنسجام بين الالوعي و الوعي•

األمراض النفسية تنجم عن عدم القدرة على قبول الواقع و التأقلم معه•

الذنب و االستغفار•


