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 المقدمة- أ

: سيكولوجية هي علم تبحث فيها هيئات ( Wilhem Wundt)ل ويلهم ووند اق
 اإلنسان و كحواس الخمسة و الفكرة و الضمير و اإلرادةو عبرات في نفوس 

( : علم النفس هو John Broadus Watsonقال جون برودس واتسون )و .  (9281)
دراسة للسلوك المرئي )الخارجي( باستخدام طريقة موضوعية لمالحظة المحفزات و 

 1.(9191)اإلجابات )االستجابات( 
يأتي من اللغة الهندية  (Santri) سانتري( كلمة C.C Bergوفقا ج.ج بيرج )

و هو الشخص الذي يعرف الكتب المقدسة الهندوسية أو شخص  (Sashtri) شاستري
 Nurcholisيوجد نور خالش مجيد )عالم الكتاب الهندوسي. و في الوقت نفسه 

Majidنشأ  ،( رأي مختلف. في رأيه يمكن رؤية أصل كلمة سانتري من رأيين. أوال

                                                             
1Zaki, Pengertian Psikologi Menurut Para Ahli Beserta Definisi & Penjelasannya, 

https://www.zonareferensi.com/pengertian-psikologi/, Diakses pada tanggal 1 September 2019. 
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كلمة من السنسكريتية و   ،( Sashtri) ي يقول "سانتري" من كلمة شاستريالرأي الذ
جاءت كلمة سانتري من اللغة الجاوية  ،التي تعني القرائة و الكتابة الحروف. ثم ثانيا

 2( بمعنى شخص يتابع معلمه دائما اينما ذهب و استقر.Cantrikجانتريك ) يعني
نفس الطالب توضح و توقع بصفة تنمية أن  عرفنا اعتبارا عن سيكولوجيكما 

تي تؤثر تنمية ببالغ سنهم و بحساسيتهم في المجتمع. الجوانب ال ،مستقل الطالب
 ،التعلم القراءة عن العلوم الدينية ،نفسهم تنمية جيدة هي تدريب النفس في المعهد

ولكن بصرف النظر عن ذلك  األداب و األخالق مع المعلم و البيئة فحسب.
في جوانب مهارة  كما  ،علينا أن ننظر إلى سيكولوجيتهم على الجانب اآلخر ،االستنتاج

 .السيما للمعهد العصريالكالم باللغة العربية في المحادثة اليومية 
متوسطة و هذا األمر يحتاج إلى المدرسة اليبحث عن طالب الذين خرجوا من 

و المثال منه في مالحظة تأثر و نمو هيئتهم في الدراسة عن  ،اإلهتمام في البحث
ثم المراد من "الطالب التجريبي" هنا  ،مهارة الكالم لما كانوا متعلمين في المعهد

و أسرع من غيرهم تدرسا و  ،الطلبون الذين تعلموا و تخصصوا في التعليم و التدريس
 أكثر حفظا للمترادفات.

في عن طالب الجدود التجريبي ألنهم قد تميز  والسبب في اختيار الموضوع
العمر حين خارج المعهد. بخالف لطلب الجدد العادي هم يدخلون إلى المعهد قبل 
بلوغ العمر أي لم يكن مميزا و لم يعرفوا شيئا عن الصعوبة الحياة خارج المعهد. و 

م في ي مهارة الكالفأهمية من هذه المشاكل كيف حال سيكولوجي طالب التجريبي 
 المعهد تطويرا حاال مميزا من طالب العادي. 

 
 
 

                                                             
2 Yasmadi “Modernisasi Pesantren : Kritik Nurcholis Majid Terhadap Pendidikan Islam 

Tradisional” , (Jakarta : Ciputat Press, 2005), h. 61 
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  تعريف سيكولوجي -ب
"نفس" أي  ي" التي تعنPsycheمن لغة اليونان " كلمة "سيكولوجي" صدرت

" بمعنى "علم". لذلك سيكولوجي حرفيا هو العلم الذي تعلق به عوائد Logiaو ""روح" 
 3النفس التي تؤثر عنه المعاملة.

لم بصيرة عرائض النفس و عمليات النفس. سيكولوجي تعبي عومن حيث ذلك 
 األقوال من المحترفين في تعريف سيكولوجي :فهذه هي 

 Elfi Yuliani) نقل بواسطة ألفي يولياني رحمة (Crow & Crowكرو و كرو ) -9

Rochmah)   سيكولوخي هو سلوك اإلنساني الذي يرتبط بالعالم و ما حوله سواء :
 4و ال حيوانا و ال مناخا و ال ثقافيا.كان إنسانا آخر ام ال إنسانا 

: سيكولوجي هو علم  (Yudrik Jahjaيودريك جهجا ) نقل بواسطة (Setrainسرتين ) -8
 5عن دراسة السلوك كل مخلوق الحي، خاصة عن سلوك البشري.

سيكولوجي يعرف تعرفه تاما على أنه علم الذي يعلم كل  : (Ma’rofمعروف ) -3
 6عمليات الذهني و سلوك البشري.

ومن بعض التعاريف اعاله فاستنتاج عن سيكولوجي هو العلم الذي يعلم ذهنا و 
 اعراض العقلية، و كل العمليات التي تجعل سلوك كل الكاءنات.

 
 نواع سيكولوجيأ -ج

( أن علم النفس شيئ مجردة. األشياء Agus Sujantoسوجانتو )كتب أغوس  
هي عبارة عن عبارات تظهر فيما يتعلق بالجسم أو التي يتم تعلمها في علم النفس 

 7األعراض العقلية التي تظهر كإيماءات.

                                                             
3 Ahmad Fauzi, Psikologi Umum,  Bandung, )Pustaka Setia 2004(, h. 9. 

 
4 Elfi Yuliani Rochmah, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta: Teras, 2005). 
5 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), h.8 
6 Ma’rof Redzuan, “Psikologi Sosial”, (Serdang : Penerbit Universitas Putra Malaysia, 

2001). 
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 انواع : 5ينقسم سيكولوجي إلى 
، علم يتحّدث عن تطوير علم البشري من صغير إلى قديم. سيكولوجي التنموي -9

بدراسات سيكولوجي الطفل، سيكولوجي العانية، سيكولوجي هذا علم يحيط 
 8الشباب، سيكولوجي الكبار، سيكولوجي الوالدين.

، هو دراسة العلوم التي تدرس السلوك الفردي كوظيفة سيكولوجي اإلجتماعي -8
 9منبهات إجتماعية.

يتناول هذا الحقل من دراسات سيكولوجي في تعلم سيكولوجي التربوي،  -3
 Purwaنقل بواسطة فوروا أتماجا فراويرا ) (Chauchanقال لشوهان ) الطالب.

Atmaja Prawira فإن مفهوم هذا علم هو عملية تعليمية تحاول بناء السلوك )
 10هدافها.النهائي من أ البشري من سن مبكرة حتى يتم الوصول إلى الهدف

يبحث عن سلوك اإلنسان في التكيف مع بيئتهم. يتفاعل سيكولوجي الشخصية،  -4
 11األفراد مع أفراد آخرين باستخدام شخصياتهم الخاصة.

بالنسبة البشر الذي يدرس السلوك البشري سيكولوجي هو سيكولوجي البيئي،  -5
 12الآلخرين.

 
                                                             

                                                                                                                                                                       
7  Purwa Atmaja Prawira, “Psikologi Umum Dengan Perspektif Baru”, (Yogyakarta: AR-

RUZZ MEDIA, 2012), hl 19. 
8  Devita Retno, Ragam Kajian Psikologi Khusus, 

https://www.dosenpsikologi.com/macam-macam-psikologi-khusus/amp , Diakses pada tanggal  5 

November 2019. 
9  Ibid 
10  Purwa Atmaja Prawira, “Psikologi Pendidikan Dalam Prespektif Baru”, (Yogyakarta: 

AR-RUZZ MEDIA, 2014), hl 19. 
11  Purwa Atmaja Prawira, Op.cit., hl 341. 
12  Ibid, hl 376. 

https://www.dosenpsikologi.com/macam-macam-psikologi-khusus/amp
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 نواع سيكولوجيأ :9 البياني الرسم

 
 تحليل ال د.

نقسم الكاتب سيكولوجي إلى خمسة انواع، ثم في هذه افي القسم "ج"  
اختار المناقشة سيأخذ الكاتب عدة أقسام التي تتعلق باابحث عن سيكولوجي. 

، سيكولوجي التربوي، اإلجتماعيسيكولوجي من انواع سيكولوجي و هي  3الكاتب 
 .سيكولوجي الشخصية

سيكولوجي اإلجتماعي هو فرع من فروع سيكولوجي يدرس السلوك اإلجتماعي  -9
كاالستجابة للمثيرات االجتماعية، وهدفه بناء مجتمع أفضل قائم للفرد و الجامعة،  

يتضمن سلوك الطالب الذي يمكن للمالحظة  13على فهم سلوك الفرد والجامعة.
نعلم أن   و كيفية يندمج مع  البيئة المحيطة و كيفية يتخذ القرارات االجتماعية.

تعلم مهارة الكالم مرتبط بسيكولوجي االجتماع، هذا بسبب أن كل طالب في 
 المعهد يضطر إلى التواصل مع بعضهمم  بما يتماشى مع شحذ مهارة الكالم.

يعتزم تطبيق سيكولوجي العمليات التي تحدث تغييرات في  التربوي سيكولوجي -8
هو دراسة  سيكولوجي التربوي، و بعبارة أخرى للتدريس. في حين أن معنى السلوك

التعلم الفردي و النمو و النضج تطبيق المبادئ العلمية على ردود الفعل اإلنسانية. 
ترتبط سيكولوجي التربوي  يهدف التعليم إلى التأثير في عملية التعليم و التعلم.

 بمهارة الكالم كالهما دور  في تششكيل خصائص الطالب المؤهلين.
                                                             

13  Wikipedia, علم النفس االجتماعي, https://ar.m.wikipedia.org/wiki/علم_ النفس_االجتماعي.com 

Diakses pada tanggal 20 November 2019 
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هو فرع من فروع سيكولوجي الذي يدرس الشخصية  سيكولوجي الشخصية -3
االستعداد والقدرة على التغيير هي سمة الشخصية التي هي 14والفروق الفردية.

  التأثير بارز جدا في هذه العملية التعديل.
 

 الخالصة-ه
كما ناقشنا في المناقشة السابقة، يمكننا أن نستنتج أن سيكولوجي يؤثر على  

النعومة الحديثة الذي يملكه الطالب الجدد في لودج. لذلك الالستقرار العاطفي ال 
 مهارة الكالم.ؤثر على تيؤثر فقط السلوك ولكن أيضا 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
14  Kelly & George A., Theory of Personality: The Psychology of Personal Constructs, 

(New York: W. W. Norton 1963)  
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