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 ات ـــــــويــــحتــمـــال
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 ـــبوع ـــــــــــــــــــ االول االس

 الفصل األول

 مقدمة في موضوع علم النفس

  

 ما هو علم النفس؟

 المنهج العلمي لدراسة الوظائف العقلية وأنماط السلوك الذي يستخدمهو أحد العلوم األكاديمية والتطبيقية     

عات، وهو األساس النظري لكل فروع علم النفس النظرية والتطبيقية، ويقوم عادة جماألفراد والل المختلفة 

كالتعلم والتذكر والنسيان، والتفكير، والفروق بدراسة سلوك اإلنسان، والدوافع واالنفعاالت، العمليات العقلية 

الفردية والذكاء، وكل من هذه الجوانب المختلفة كان مدخالً اتفق أو اختلف عليه لتناول العلماء لعلم النفس 

وتطوره وتنوع مدارسه المختلفة التي اهتمت كل منها بأحد هذه الجوانب كما سيرد الحًقا، والبداية بالسلوك، 

 ره أو التنبؤ بما سيكون عليه.لفهمه وتفسي

المعتمدة والخلفية النظرية لها ،  رعرف علم النفس باشكال مختلفة ونجد تعريفات متعددة بتعدد المصادو   

 ومن هذه التعريفات :

 .هو علم  دراسة السلوك 

 .هو الدراسة العلمية للسلوك 

 .هو الدراسة العلمية للسلوك االنساني والحيواني 

  العمليات العقلية والسلوك.هو علم 

 .هو الدراسة العلمية للسلوك والعمليات العقلية 

 الداخلية. ةهو الدراسة العلمية للسلوك الظاهر والعمليات العقلي 

 . هو العلم الذي يبحث في مختلف اوجه نشاط الفرد وهو يتفاعل مع البيئة يكيفها ويتكيف معها 

  عن نفسها في األداء والعمل والنشاط.هو العلم الذي يبحث في الذات كما تكشف 
 

 ومن تحليل نماذج التعريفات أعاله نالحظ ما ياتي :

 علم النفس هو دراسة علمية للظواهر التي تقع ضمن اختصاصه. .1

 وهو يدرس السلوك بمختلف تجلياته. .2

والسلوك مفهوم عام ويمكن ان يصنف الى أشكال او أنماط مختلفة )ظاهري او داخلي /  .3

 معقد / إرادي وال إرادي / مكتسب وموروث / سوي وال سوي (.بسيط الى 

 تمثل الشخصية بشكل عام والذات بشكل خاص جوهر السلوك اإلنساني. .4

 

كل ما يصدر عن الفرد من :   بوصفه موضوع االهتمام األساسي في علم النفس بأنهالسلوك ويعرف 

 استجابات نتيجة تعرضه لمنبهات مختلفة .
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كل نشاط ناجم عن مثير او منبه وهي على انواع  :حركية / لفظية / فسيولوجية  /  : باالستجابة ويراد 

 . عن نشاط معين االمتناعانفعالية / معرفية /او 

اي عامل داخلي او خارجي يثير نشاط  الكائن الحي او يثير عضو من أعضائه او :  فهو المنبه او المثير اما

 وهو على أنواع : ،يغير هذا النشاط او يكفه 

 اوال: منبهات خارجية  وتقسم الى فئتين :
 : منبهات طبيعية )فيزيقية( :مثل األصوات او الروائح او الحرارة او الضوء...01  
 : منبهات اجتماعية مثل رؤية صديق او صوت استغاثة او سماع محاضرة.02  

  ثانيا : منبهات داخلية :وتقسم الى :
 : منبهات فسيولوجية :مثل الشعور بالجوع او الصداع او الغثيان ..01 
 : منبهات نفسية : مثل األفكار او المعتقدات او األوهام . 02  
 

 ويتصف السلوك بالخصائص اآلتية :

o فاإلنسان يستجيب ككل للمنبهات التي تستثير سلوكه ولكن يغلب على هذه  انه نشاط كلي :

فالعداء الرياضي يغلب عليه األداء  االستجابة نمط محدد دون سواه دون ان يغيب األنماط األخرى،

الحركي العضلي دون ان يقتصر عليه فقط )فهو يقارن سرعته بسرعات العدائين اآلخرين ليقرر 

)سلوك عقلي (وهو يفرح ان كان متقدما على بقية العدائين ويتوتر ان كان متخلفا السرعة المناسبة 

 عنهم )سلوك انفعالي(..

o  يهدف دائما الى تحقيق غايات وأهداف محددة وان كان بعضها غير  فالسلوكغائي. وهو نشاط

 واضح او الشعوري.

o فالحياة منذ الميالد والى الممات هي محاوالت مستمرة  وهو أداة تكيف اإلنسان مع البيئة ..

للتوافق مع البيئة والتغلب على الصعوبات الحياتية التي تعترض اإلنسان مثل الصعوبات الصحية 

 والتحصيلية والمادية واالجتماعية ..الخ.

o : العقلي , السلوكي  واالنفعالي :  وهو يتألف من مكونات ثالثة 

 لمكون العقلي )المعرفي( ويتمثل بكل الفعاليات او الوظائف العقلية لإلنسان..ا1             
 . المكون السلوكي )الحركي( ويتمثل بكافة أشكال السلوك الحركي المالحظ .2             
  . المكون االنفعالي )الوجداني( ويتمثل بكافة أشكال االنفعاالت التي يصدرها الفرد  منفردة او 3             

 العقلي او السلوكي. مصاحبة للمكونين                 
    

 

 خصائص السلوك االنساني  ( 1مخطط )

نشاط 
 غائي 

نشاط 
 كلي 

ثالثي 
 المكونات

اداة تكيف 
 للبيئة 
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 السلوكاو تشكيل  بناء حدداتم

العديد من العوامل ليتشكل في النهاية بمواصفات محددة ، يخضع السلوك اإلنساني بوجه خاص الى تأثير     

 وهذه العوامل هي :

  نحن نرث من اآلباء واألجداد من قبلهم عددا من الخصائص الجسمية والعقلية والتي الوراثة :

واضح )خصائص متنحية  فيما بعضها اآلخرغير يكون بعضها ظاهرا للعيان )خصائص متغلبة(

 بشكل كبير عن أحوالنا الصحية والبدنية والعقلية.(..والوراثة مسؤولة 

  وتشمل جميع العوامل التي تحيط بالفرد وتؤثر في حالته الوراثية ،وتصنف البيئة بأشكال البيئة:

او تصنف الى بيئة ما قبل  وبيئات مشيدة )صناعية(. بيئات اجتماعية ، ، بيئات طبيعيةهي مختلفة 

 . وبيئة ما بعد الوالدة وبيئة أثناء الوالدة ، الوالدة ،
 

 والوراثة والبيئة يعمالن كوجهي العملة الواحدة في تأثيرهما على السلوك واإلنسان اذ ال يمكن الفصل     

 . بينهما وهما يتفاعالن معا في التأثير على مختلف أوجه نشاط الفرد وفعالياته خالل عملية نموه وارتقائه

 اإلنسان وحدة عقلية وجسمية واحدة وال معنى الي كالم عن الفصل بين االثنين  العقل والجسم :

..ففي حالة انفعال الفرح يشعر الفرد بالحبور والمرح والسعادة وجمال الحياة وبهجة الدنيا )وهي 

مشاعر عقلية( يصاحبها سرعة خفقان القلب وتسارع التنفس وزيادة ضربات القلب وهذه عمليات 

 ل هذا يدلل على اتحاد العقل والجسم او النفس والجسم.جسمية ، ك

  يحتاج اإلنسان في حياته الى مهارات ومعارف  : التعلماو الخبرات السيكولوجية المتراكمة

مختلفة ومتنوعة تعينه في عملية العيش المناسب في بيئة معقدة ومتغيرة ، ويتيح التعلم توفير مثل هذه 

فرد من كونه طفال عديم الخبرة والتجربة الى راشد على قدر كبير من المهارات والمعارف لينتقل ال

المعارف والمهارات التي  تتيح له إمكانية ممارسة أنشطة وفعاليات  متعددة ومختلفة ومتباينة في 

حجر الزاوية في عملية االنتقال هذه هي عملية التعلم ..والذي  نوموضوعاتها. إصعوبتها وأهدافها 

 . تغير في السلوك ناجم عن الخبرة ويتصف بالديمومة النسبيةاي : يراد به 

 

 
 

 السلوك االنساني بناء او تشكيل محددات (2)مخطط 

 

محددات 
بناء 
 السلوك 

 الوراثة 

العقل 
 والبدن 

 البيئة 

 التعلم 
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  الدراسة العلمية للسلوك شروط

 الدراسة العلمية للسلوك هي : شروط لعل أهم 

    لها الباحث : ومعناها ان تكون األحكام العلمية او القوانين العلمية التي يتوصل الموضوعية

النفسي في دراساته وأبحاثه المختلفة بعيدة عن الهوى والميل الذاتي واألحكام الشخصية ، وهذه 

الخاصية تمكن الباحث من رصد وتشخيص الظاهرة النفسية وتقييمها وتقويمها كما هي فعال وليس 

 كما يتمنى او يرغب هو.
 

 العقلية والسلوكية(التي ندرسها ومنحها  : وهو التقدير الكمي للظواهر النفسية القياس النفسي(

مقادير رقمية ، وال علم للسلوك من دون اعتماد القياسات ولغة األرقام ، ولوال اعتماد علماء النفس 

 على اللغة العلمية )الرقمية / اإلحصائية ( لما وصل علم النفس الى ما هو عليه حاليا.
 

 العلوم األخرى  يبدأ عمله العلمي  من حيث  كما في : الباحث في علم النفس  التراكم المعرفي

انتهى اآلخرون ، وال يمكن له ان يبدأ من الصفر ..وأتاحت أبحاث العلماء في هذا االختصاص توفير 

توفير فهم أفضل لإلنسان  ىقدر كبير من البيانات عن مختلف موضوعات علم النفس ساعدت عل

 عمل والتعلم ،واإلبداع والعالقات االجتماعية.  وأحواله المختلفة في الصحة والمرض ،وال
 

 يمكن تصنيف فروع علم النفس الى طائفتين واسعتين :الفروع  الجوانب النظرية والتطبيقية :

تهتم األولى ) النظرية( بإضافة المعرفة الى ميدان علم النفس وتطوير  والفروع التطبيقية،النظرية 

لفة المؤثرة في السلوك ... وتهدف الثانية ) التطبيقية( الى حل النظريات والتعرف على العوامل المخت

المشكالت السلوكية لإلنسان في حقول الدراسة والعمل والعالقات اإلنسانية لجعل حياته اكثر صحة 

 وسعادة وفاعلية.
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 ـــــــــبوع الثاني  االســـــــــــــ

 

  أهداف علم النفس

 ومنها علم النفس لتحقيق او بلوغ األهداف اآلتية :تسعى جميع العلوم 

ويتمثل الوصف في وضع إطار معرفي  متماسك من الحقائق  ؟ ماذا وهو اإلجابة على سؤال : : الوصف أوال

وتحديد أبعادها والسلوكيات الدالة عليها ، ويعتمد الوصف على المالحظة  والمعلومات عن الظاهرة المبحوثة

المباشرة كلما امكن ذلك وعلى المالحظة غير المباشرة عن طريق االستبيانات والمقابالت لجمع بيانات عن 

 خبرات سابقة او أحوال خاصة ال يمكن تغطيتها بأسلوب المالحظة المباشرة.

التفسير هو محاولة فهم الظاهرة المبحوثة ، ولماذا هي بهذه  ؟ وهو اإلجابة على سؤال : لماذا ثانيا : التفسير

والفرضية هي  ويفسر الباحث الظاهرة بوضع فرضية او فرضيات واختبارها . الصورة وبهذه المواصفات .

في العالقة االرتباطية  والتفسير قد يبحث محاولة مبدئية لتفسير الظاهرة او هي إجابة مقترحة لسؤال لماذا؟

 بين الظاهرة المبحوثة وظواهر أخرى ،او يبحث في العالقة السببية بينهما.

التنبؤ هو توقع  إمكانية تكرار سلوك الظاهرة المبحوثة في  وهو اإلجابة على سؤال : متى ؟ ثالثا : التنبؤ

 طبيعية أكثر دقة منه في العلوم اإلنسانية مواقف أخرى مشابهة  لتلك التي نشأ فيها أصال ، والتنبؤ في العلوم ال

السيطرة او الضبط او   ؟ وهو اإلجابة على سؤال كيف نفيد من الظاهرة المبحوثة  رابعا: السيطرة او الضبط

األبحاث والمعلومات الناجمة عنها في مواقف سلوكية محددة بما يضمن تعديل  جالتحكم هو تطبيق لنتائ

وتبدو العلوم اإلنسانية متخلفة بعض الشيء عن نظيرتها الطبيعية في  غبه الباحث ،السلوك في االتجاه الذي ير

 . اإلمكانيات التطبيقية لها وفي االرتقاء بالخدمات المقدمة لإلنسان

     

 أهداف البحث في علم النفس  (3) مخطط

 

 خصائص علم النفس الحديث

 الخصائص لعل أهمها :يتصف علم النفس الحديث  بمجموعة من الصفات او 

  الوصف التفسير 

 الضبط  التنبؤ 
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 مع إمكانية دراسة  ن مجال تخصصه هو السلوك والسلوك اإلنساني على وجه الدقة ،ا

 السلوك الحيواني لتوفير فهم أفضل لإلنسان .

 .) يسعى النجاز أهداف البحث العلمي األربعة )الوصف ، التفسير، التنبؤ ، الضبط 

  اآلتية )التحليل النفسي . السلوكية . اإلنسانية تهيمن عليه اآلن المدارس او االتجاهات الفكرية

 . المعرفية (.

 . من المدارس الفكرية المبكرة فيه : البنيوية . الوظيفية . الجشتالت 

  م (  1879هو علم حديث نسبيا  ) تأسيسه العلمي األول او تاريخ ميالده بين العلوم هو عام

 اال انه موضوع معرفي موغل في القدم .

 علم النفس يختلف عن األطباء النفسيين وعن المحللين النفسانيين وان كان  المتخصص في

 يشترك معهم في ممارسة بعض األدوار المهنية والعلمية.

  وهو علم يفيد مما توصلت له العلوم األخرى وبخاصة :علم حياة اإلنسان / علم الوراثة / علم

 األعصاب /  الطب النفسي / علم االجتماع .

  المنهج العلمي ويتجنب المالحظة العابرة والتأمل .وهو يستخدم 

  ويهتم بالجوانب النظرية فضال عن اهتمامه بالجوانب التطبيقية وهو ما يجعله يصنف الى

 فروع نظرية وأخرى تطبيقية . 

  وهو ال يبحث في ميدان األرواح او ماهية النفس ونشأتها ومصيرها  والذي هو من

 اختصاص الفلسفة والدين.

  انه ال يتعرف على األخالق من خالل الخصائص البدنية او سيماء الوجه ولون العيون كما

 والذي هو من اختصاص )الفراسة(.

 

 خي لعلم النفسيمراحل التطور التار

بتطورات متعددة من ناحية طبيعة استخدامه ومضمونه     Psychology   علم النفس مصطلحمر         

الداللي وبما يعكس مستوى التطور العلمي والفهم السائد له في الحقب التاريخية المختلفة ، ويمكن ايجاز 

 :تطور المصطلح عبر التاريخ كما ياتي 

 الروحلها الى االهتمام ب: و التي طبعت حياة اإلنسان القديم ويشير المصطلح خال مرحلة األفكار البدائية 01

 والنشاط والفاعلية .التي تهب اإلنسان الحياة 

وأهميته في عملية للعقل  أرسطووبخاصة في اليونان ويبرز هنا دراسة  المرحلة المبكرة من الفلسفة 02

 اإلدراك الحسي .

 الشعورديكارت بدراسة : واهتمت الفلسفة خاللها على يد الفيلسوف الفرنسي  مرحلة عصر النهضة 03

 باستخدام االستبطان أسلوبا للبحث فيه .

 فرويد باستخدام آليات التحليل النفسي المختلفة.على يد  الالشعور: وهيمنت فيها دراسة  المرحلة التحليلية 4

هو  السلوكوأصبح  السلوك: وفيها سادت الطريقة العلمية الموضوعية في دراسة  المرحلة السلوكية 05

 .ع االهتمام االساسي لعلم النفس موضو
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 االســـــــــــــــــ الثالث ـــــبوع 

) وليس المصطلح ( فباإلمكان تأشير  علم النفس ذاته مر بهاالتي  المراحلو التطوراتوإذا انتقلنا لطبيعة 

 المراحل المهمة اآلتية :       

 : أوال : مرحلة التأثير الفلسفي

وكانت مرحلة فلسفية تأملية الى حد بعيد ، وفي هذه المرحلة التأملية ارتبط نمو علم النفس بالفلسفة بفضل  

المدرسة الفلسفية اليونانية التي مثلها كل : سقراط ، أفالطون ، وأرسطو..والى هذه المدرسة يعزى الفضل في 

سلوك البشري المتمثل بالعقل او الروح ، لوصف الجوانب الالبدنية من ال   Psycheابتكار مفهوم النفس 

 PSYCHOLOGYتحديدا هو األب الفلسفي لعلم النفس وأول من ابتكر مفهوم علم النفس أرسطو ويعتبر 

 . Soulكمفهوم يدرس الروح 

 

 المفكرين, عظماء من وواحد األكبر, اإلسكندر ومعلم أفالطون تلميذ يوناني, فيلسوف أرسطاطاليس أو َأِرْسُطوَطالِيس أو َأِرْســــــــُطو

 والحكومة والسياسة واللغويات والبالغة والمنطق والموسيقى والمسرح والشعر والميتافيزيقيا الفيزياء منها عدة, مجاالت كتاباته تغطي

 م.ق 322: م  الوفاة.ق 3٨4: الميالد

للسلوك اإلنساني وعطلت  من جهة أخرى فان الفلسفة اليونانية عوقت من نمو المعرفة العلمية والتجريبية

ظهور التيار العلمي التجريبي في العلم الطبيعي واإلنساني بوجه عام بسبب تغليب هذه المدرسة للتأمل على 

التجريب ، والمثاليات على الواقع ، والمجردات على الوقائع ..وهو ما يفسر تطور المعارف المتعلقة 

 بالرياضيات وبخاصة الهندسة خالل تلك المدة.

ورث العلماء المسلمين التراث التأملي الفلسفي من اليونانيين وادمجوه في كتاباتهم الدينية واألخالقية و

،وظهرت حينها أمثلة مشرقة من الفالسفة المسلمين حاولوا فهم المشكالت السلوكية بطريقة علمية دلت على 

 فهم واحترام للروح العلمية ومن شواهد ذلك :

 ألحمد ابن أبي األشعث. كتاب في المالخوليا 

 . مقال في مرض المرقية او توهم المرض لسعيد ابن ابي بشر 

 .مقال في فقدان الذاكرة البي جعفر الجزار 
 

لمحات ذكية ومحاوالت جادة للخروج من اإلطار التأملي الفلسفي إلى مجال الممارسة واإلبداع  والبن سينا

 جعله من األطباء النفسيين األوائل في تاريخ المعرفة البشرية.في عالج بعض األمراض النفسية والعقلية بما ي



 

11 
 

 المرحلة الثانية : مرحلة تأثير علم وظائف األعضاء والطب التجريبي :

وتمثلت بانفكاك علم النفس عن الفلسفة والالهوت وارتباطه بدراسات وظائف األعضاء والطب التجريبي منذ 

وم بشكل كبير على المنهج التجريبي وبخاصة في موضوعات منتصف القرن الثامن عشر ، وهي مرحلة تق

 :اإلحساس واإلدراك وقدمت في هذه المرحلة دراسات نفسية مهمة منها 

 . دراسات اإلحساس أللمسي لفيبر 

 تكتاب أسس علم النفس الفسيولوجي لدراسة التفكير او العقل لوليم فون. 

العلمية بالطبيعة البيولوجية لإلنسان وبالعالقة الوثيقة  وساعدت هذه المرحلة على زيادة رصيدنا من المعرفة

اال ان من عيوب هذه المرحلة التأكيد على ،  بين العمليات العضوية والعقلية والتفاعل بين الجسم والنفس

عضوية او فسيولوجيا علم النفس وعزو العمليات النفسية الى العوامل العضوية والفسلجية مما خلق اتجاها 

 ى علماء النفس ساعد على بلورة استقالل علم النفس منهجا وموضوعا.مضادا لد

فيها استقل علم النفس في المنهج والموضوع ،وبدأ الباحثون و: المرحلة الثالثة : مرحلة االستقالل العلمي 

يبتكرون مناهج علمية وأساليب بحث جديدة فضال عن بلورة بعض الموضوعات المتنوعة والمعقدة في ميدان 

 م النفس ، ولعل من أهم األحداث التي طبعت هذه المرحلة :عل

  ت.م على يد وليم فون1879تأسيس أول معمل )مختبر( لعلم النفس في ألمانيا عام 
 

 

 
 

 ,"الفسيولوجي النفس علم مبادئ"  الجامع كتابه وواضع التجريبي, النفس لعلم المؤسس يعتبر ألماني,( 1920-1٨32) فونت ويليام

 جامعيا   وأستاذا   نفس وعالم ألمانيا   طبيبا   ,كان(1٨74-1٨73)مجلدات ثالثة في ويقع

 

 ألول مجلة متخصصة بالدراسات التجربيبة في علم النفس تحت مسمى  تإصدار وليم فون 

 م.1880فلسفية ( عام   )دراسات         

  م.1887إصدار عالم النفس األميركي ستانلي هول للمجلة األميركية لعلم النفس عام 

  وهو أول منصب 1888تعيين جامعة بنسلفانيا ل)جيمس ماكين كاتيل ( كأستاذ لعلم النفس عام 

 لألستاذية في علم النفس في العالم وكان عالم النفس  يعين قبلها في أقسام الفلسفة.           

  م وفي أميركا وحدها حصل ما يأتي : 1895 – 1880وخالل المدة 

o  مختبر نفسي 24تأسيس . 
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o . إصدار ثالث مجالت لعلم النفس 

o  إنشاء الرابطة األميركية لعلم النفسAPA . 

o .تحديد وليم مكدوجل لعلم النفس بانه علم السلوك 

  

وهكذا مع مطلع القرن العشرين نجح علم النفس في ان يحقق استقالله عن الفلسفة ويطور معامله التي      

األكاديمي ويحدد أدواته وطرق بحثه ويعطي لنفسه تعريفا رسميا  استخدم فيها الطرق العلمية ويشكل تنظيمه

وخالل المدة الالحقة وبسبب من التوسع في الدراسات النفسية وتاسيس اقسام علم النفس كعلم هو علم السلوك .

في مختلف الجامعات في العالم وخاصة في الدول المتقدمة وتوسع النشر العلمي في المجالت النفسية 

وعقد مئات المؤتمرات العلمية التخصصية في علم النفس ، لكل هذه العوامل ظهرت الكثير من  المتخصصة

  التطبيقيةوميدان لفروع  النظريةفروع علم النفس التي  يمكن دمجها في ميدانين رئيسيين هما ميدان الفروع 
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 ــــــبوعالرابع  ــــــــــاالســــ

 

 النفس ميادين وفروع علم

الحياة ذات الصلة بالسلوك والموضوعات النفسية المختلفة  مجاالتأسهم البحث العلمي المتزايد في شتى    

الى ضرورة ان يتفرع علم النفس الى فروع متعددة ومتخصصة بما يناسب مجاالت الحياة المختلفة عند 

ميدانان رئيسيان وفي كل منهما عدد من ونظرا للتراث العلمي النفسي الضخم ظهر ،  تاألفراد والجماعا

 الفروع المتخصصة وكما يأتي:

األساس له هو إضافة المعرفة والكشف  فوالهد : علم النفس االساسي ) النظري / التجريبي ( أوال : ميدان 

 اهم فروعه هي :و ،  عن القوانين العامة للسلوك 

 تؤثر في سلوك الفرد  ي: ويهتم بالمظاهر األساسية للسلوك والعمليات العامة الت علم النفس العام

،وهو يهدف الى الوصول الى القوانين العامة التي ال تتأثر بفروق التنشئة االجتماعية كما في حالة 

يع القوانين العامة لإلدراك والتعلم والتذكر والدافعية واالنفعال والشخصية ...والتي تصدق على جم

 بصرف النظر عن البيئة التي يعيشون فيها . االفراد

  ويهتم بالتعرف على القوانين العامة  (/ التطوري علم النفس التكويني )االرتقائي / ألنمائي :

للنمو في مختلف أشكاله )البدني / العقلي / االنفعالي / االجتماعي / اللغوي ...(وللمراحل النمائية 

وهو يبحث كذلك في العوامل الوراثية  ة / الشباب / الرشد / الشيخوخة(كافة )الطفولة / المراهق

 والبيئية المؤثرة بعمليات النمو المختلفة.

 ويهتم بالعوامل والمحددات الفسيولوجية والبيولوجية للسلوك اإلنساني مثل  ولوجيبيعلم النفس ال:

وبعض األنواع المحددة  في حاالت الصحة والمرض االجهاز العصبي والجهاز الغدي ومسؤوليته

 ) السيكوماتيك(.من األمراض النفسية الجسمية 

 ويهتم بدراسة التفاعل االجتماعي بين الفرد والمجتمع او بين جماعة علم النفس االجتماعي  :

 ومن موضوعاته :القيادة وأنماطها ،الرأي العام ،االتجاهات النفسية، وأخرى والعوامل المؤثرة فيه.

 التعصب...

  ويهتم بدراسة سمات الشخصية والدوافع الخاصة لإلفراد واستعداداتهم  نفس الشخصيةعلم :

 المزاجية وأساليبهم في المعرفة والتفكير. 
 

: ويتألف من الفروع التي يعمل العلماء والباحثون فيها على االستفادة من علم النفس التطبيقي ثانيا" : ميدان 

األول )الفروع النظرية(وتحويلها إلى تطبيقات وبرامج تدريبية  نتائج األبحاث والدراسات في الميدان

وعالجات ووسائل ومخترعات لتحسين الحياة اإلنسانية وحل مشكالتها المختلفة وتيسير الصعوبات التي 

 ومن هذه الفروع : تعترض اإلنسان.

 ميدان الصناعة: ويهتم بتطبيق قوانين علم النفس األساسية في  التنظيميو علم النفس الصناعي 

بهدف رفع الكفاية اإلنتاجية للعامل من خالل عمليات االختيار والتوجيه المهني وتدريب  والمنظمات 

 العمال وتهيئة أجواء العمل المناسبة واستخدام أنظمة الحوافز المناسبة ورفع الروح المعنوية للعمال

 عاقين.والتأهيل المهني للم وحل مشكالت العمل وحوادثه. والموظفين 

 ويهدف لمساعدة األفراد العاديين في مواجهة مشكالت سوء التوافق التي  اإلرشاد النفسي :

 تعترض حياتهم مثل مشكالت المهنة والدراسة والعالقات الزوجية واإلنسانية .



 

14 
 

  ويهتم بتطبيقات علم النفس  :وعلم النفس الصحي ) الصحة النفسية (علم النفس اإلكلينيكي

 . ووقاية  جال اضطرابات السلوك تشخيصا وعالجااألكاديمي في م

 . ونظريات علم النفس في المجال  مبادئعمل على تطبيق يو علم النفس التربوي والمدرسي

 التربوي 
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 ـــــــــبوع الخامس  االســـــــــــــــ

 

 أهمية علم النفس

 الملقاة على عاتق علماء النفس ومن ذلك :تبدوا أهمية علم النفس من طبيعة المهام     

 يهتم علماء النفس بفهم لماذا وكيف تتصرف الكائنات الحية ومنها اإلنسان.  - أ

وهم يهتمون بمعرفة كيف تنمو وتتغير الكائنات الحية ،فمع النمو يتغير اإلنسان :نفسيا وعقليا  - ب

 واجتماعيا وانفعاليا ولغويا وبدنيا وصحيا .

بكيفية تعلم الكائنات الحية وأسباب اختالف أفراد النوع الواحد عن بعضهم )الفروق ويهتمون كذلك  - ت

 الفردية (.

وهم يهتمون أيضا بالعوامل التي تسبب وقوع اإلنسان في المشكالت وتحوله إلى شخص  - ث

 مضطرب .

عالج كما أنهم يهتمون بالطرق واألساليب التي تساعد اإلنسان في التغلب على مشكالته النفسية )ال - ج

 النفسي( ومنعه من الوقوع فيها )الوقاية منها (.

 

)الذي يهتم بتقديم  الطبيب النفسيأوسع من مهام وواجبات  اختصاصي علم النفسان مهام وواجبات      

الفهم والرعاية للمرضى نفسيا وعقليا( اذ تتراوح من الدراسة المختبرية للسلوك البسيط للحيوانات الى دراسة 

 السلوك المعقد لإلنسان في تفاعالته الواقعية وبيئته االجتماعية.

 

 العلوم ذات العالقة بعلم النفس

يدا إذ ليس هناك ظاهرة في الكون اال ولها عالقة قريبه آو بعيدة كل علم بغيره من العلوم ارتباطا شديرتبط     

بظواهر الكون األخرى وهكذا الحال بالنسبة لعلم النفس والظواهر السلوكية اإلنسانية التي يدرسها وهو ما يبدو 

 في عالقته بالعلوم االتية :

  بالعلوم البيولوجية وبخاصة علم حياة االنسان وعلم الوراثة وعلم االعصاب عالقة علم النفس 

  ابالعلوم االنسانية وبخاصة علم االجتماع وعلم األنثروبولوجيعالقة علم النفس  

  الطب النفسي 

  التربية 

  االحصاء 
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 نماذج ألسئلة الفصل االول

 
 

القياس النفسي ,ع ن العام ,ع : السلوك , االستجابة , المنبه , البيئة ,التعلم , يأتيعرف ما  01
ع ن االجتماعي ,ع ن الشخصية ,االرشاد النفسي , ,  ن التكويني ,ع ن البيولوجي  

 
   اهم انجازات االعالم التالية اسماؤهم في مجال علم النفس واحد  اكتب بما ال يزيد على سطر02
ارسطو , فونت , ستانلي هول         

 
الى ماذا  تتوصل من تحليلك للتعريفات الموضوعة لعلم النفس ؟ 03  

 
للسلوك خصائص محددة .عددها واشرح احداها 04  

 
ما مكونات السلوك ) مع الشرح ( 05  

 
اكتب محددات بناء او تشكيل السلوك واشرح احداها 06  

 
  شروط , عددها واشرح احداهاتتطلب الدراسة العلمية للسلوك جملة  07

 
  اكتب واشرح اهداف علم النفس0٨

 
  اكتب ستا من خصائص علم النفس الحديث 09

 
اكتب بصيغة نقاط ما يدلل على اهمية علم النفس10  

 
.لعلم النفس عالقة وثيقة ببعض العلوم بما يثري البحث في علم النفس , عدد بعضا من هذه 11

بالتفصيل في علم النفس منها العلوم واشرح في تأثير واحد  
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 ـــــبوع السادس  االســــــــــــــ

 

 ثاني ـــــــل الــــــــــالفص

  االتجاهات النظرية العامة لعلماء النفس 

 

  أوال : اتجاه التحليل النفسي

  Jungوكان لجهوده وجهود يونج  Freudالذي أسسه الطبيب النفسي النمساوي المعروف سيجموند فرويد   

وهي دوافعه الالشعورية وآخرون الفضل في اكتشاف ان ما يحكم السلوك الظاهري للفرد هو  Adlerوادلر 

قوى داخلية ال منطقية وغرائز بدائية ) جنسية وعدوانية على وجه التحديد( تساهم في توجيه السلوك البشري 

اال من  ال شعورية ومكبوتة منذ الصغر فانه ال يمكن االطالع عليها والشخصية اإلنسانية .والن هذه الدوافع

الذي  أحالم الفرد وتخيالته الفردية واألخطاء الال مقصودة فضال عن الكشف عنها بمنهج التداعي الحرخالل 

نة يساعد على العودة بالشخص الى المراحل المبكرة من الطفولة حيث يمكن للفرد ان يطلع على األسباب الدفي

 والقديمة التي تجعله يتصرف على هذا النحو او ذاك في الصحة او المرض.

 

 علم مؤسس ويعتبر العصبي الطب بدراسة اختص , نمساوي طبيب هو.  فرويد, شلومو سيغيسموند الحقيقي واسمه فرويد سيغموند

 ,1٨56 مايو, 6: الحديث .  الميالد النفس وعلم النفسي التحليل مدرسة أسس الذي النمساوي األعصاب طبيب وهو. النفسي التحليل

 المتحدة المملكة لندن, ,1939 سبتمبر, 23: التشيك , الوفاة بريبور,

وعلى الرغم من اتفاق علماء التحليل النفسي على ان مصادر السلوك والشخصية هي ال شعورية وان خبرات 

هم اختلفوا اختالفات شاسعة أثارت فيما بينهم الطفولة تلعب دورا حاسما في تشكيل الشخصية فيما بعد ، فان

الى حد استقالل معظمهم عن فرويد وتأسيس توجهات  / العلمية  كثيرا من المشاحنات والخصومات الفكرية

نظرية مستقلة عنه )علم النفس التحليلي . علم النفس الفردي .النظرية النفسية االجتماعية .النظرية النفسية 

 (55-54ص 1985ة . التحليل النفسي الجديد ......()إبراهيم االجتماعية التاريخي

طريقة في عالج وكذلك   نظرية في النمو النفسي .  ، و نظرية في الشخصية  وينظر للتحليل النفسي بوصفه 

وهو ما يجعل من التحليل النفسي واحدة من ابرز مدارس علم ، األمراض النفسية واضطرابات الشخصية 

 بقوة شكل علم النفس الحديث. النفس التي حددت
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 المفاهيم األساسية اآلتية : ويشمل البناء النظري للتحليل النفسي 

  بنية الشخصية وتتألف من : الهوid    األنا ،  ego    األنا األعلى ،super ego . 

 . بنية الوعي او العقل ويتألف من : الشعور ، ما قبل الشعور ، الالشعور 

 . القلق العصابي 

  ،  اآلليات الدفاعية النفسية مثل :الكبت ، اإلسقاط  ، التبرير ، رد الفعل العكسي ،اإلزاحة

 التعويض ، النكوص ، اإلعالء  .

 (588-582ص 1983 النمو النفسي الجنسي .)دافيدوف 

 

 ويؤمن العلماء المنضوين في مدرسة التحليل النفسي باألفكار اآلتية :

على عالم النفس ان يدرس قوانين ومحددات الشخصية السوية والالسوية مع ابتكار طرق لعالج  01

 اضطرابات الشخصية .

تعد كل من : الدوافع الالشعورية والذكريات والمخاوف والصراعات واالحباطات مظاهر هامة للشخصية  02

 وان إخراجها للشعور يعد عالجا حاسما الضطرابات الشخصية .

تتكون الشخصية أثناء الطفولة المبكرة والكشف عن ذكريات السنوات الخمسة األولى من حياة الفرد يعد  03

 أمرا أساسيا للعالج. 

تعد العالقة الوطيدة الطويلة األجل القائمة بين المريض والمعالج )المحلل النفسي ( أفضل سياق لدراسة  04

عن أفكارهم ومشاعرهم وذكرياتهم وتخيالتهم وأحالمهم  الشخصية ، وفي اثناء تلك العالقة يفصح المرضى

 (. 43-41ص 1983)دافيدوف  . ليقوم المعالج بتحليل تلك البيانات وتفسيرها

 

 ثانيا : االتجاه السلوكي

ويمثل هذا االتجاه كل من واتسن ،  ، السلوك اإلنساني محكوم من الخارج اي من البيئةوهو اتجاه يرى ان  

..ووسيلة هذا االتجاه هي البحث العلمي الموضوعي والتجارب العلمية المحكمة والمضبوطة .  سكنر، باندورا

)مؤسس المدرسة السلوكية في اميركا ( باستخدام الطريقة االستبطانية وبتحليل  1958-1878وندد واتسن 

سة البنيوية والمدرسة الخبرة كأدوات بحث في علم النفس كما هو معمول به  في التحليل النفسي )وقبلها المدر

 . السلوك الذي يمكن مالحظتهالوظيفية ( وذهب الى ان الموضوع المالئم لعلم النفس هو  

 

وهي تؤكد  االستجابة –العالقة بين المثير لقد اختزلت المدرسة السلوكية الموضوعات التي درستها الى   

الشخصية بسمات محددة من خالل عملية في تشكيل السلوك وتغييره وفي طبع دور العوامل البيئية على 

.ويقول واتسن في هذا المعنى قولته المعروفة . التعلم المستمرة والدائمة ما دام الكائن الحي سليما وحيا

 )أعطني دستة من األطفال األصحاء افعل بهم ما شئت ....( .
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ا واطسون أحدث السلوكية, باسم المعروفة النفسية المدرسة أسس أمريكي نفس عالم هو واطسون برودوس جون  النفس علم في تغيير 

 يناير, 9: الميالد 1913 عام كولومبيا جامعة في ألقاها والتي السلوكيون, يراه كما النفس علم عنوان, حملت التي خطبته خالل

 الواليات نيويورك, نيويورك, مدينة ,195٨ سبتمبر, 25: الوفاة المتحدة , الواليات الجنوبية, كاروالينا ريست, ترافلرز ,1٨7٨

 المتحدة

 اآلتية : رباألفكاويؤمن علماء النفس السلوكيون 

 ضرورة دراسة األحداث البيئية )المثيرات ( والسلوك المالحظ )االستجابات(. 01

الخبرة تؤثر في السلوك والقدرات والسمات أكثر من تأثير الوراثة لذا يعد موضوع التعلم موضوعا هاما  02

 العلمي . للبحث

يجب التخلي عن االستبطان وإفساح المجال الستخدام الطرق الموضوعية مثل التجريب ، المالحظة  03

 العلمية ، والقياس .

يجب على علماء السلوك وصف السلوك وتفسيره والتنبؤ به وضبطه كما يجب عليهم القيام بالمهام العملية 04

 لمين ورجال األعمال. التطبيقية مثل نصح الوالدين والمربين والمع

يجب بحث سلوك الحيوانات البسيطة الى جانب سلوك اإلنسان ألنها أيسر في دراستها وفهمها من  05

 (.54ص 1985(.)إبراهيم 29-27ص 1983.)دافيدوف  الكائنات المعقدة

 

 :االتجاه المعرفي في علم النفس ثالثا

الذي يرى ان عالم النفس عليه   Jean Piagetبياجيه وهو اتجاه رائده العالم السويسري المعروف جان     

بوصفها جوانب من السلوك ال يمكن ان تخضع للمالحظة المباشرة مع انها تلعب  العمليات المعرفيةان يهتم ب

دورا واضحا ومهما في توجيه السلوك والشخصية والتعلم ..مثل التفكير والذكاء والوعي والقيم والتوقع وهي 

ياجيه إنها تحكم إدراكنا للعالم والبيئة من دون ان يعني ذلك ان البيئة والعالم الخارجي موضوعات يرى ب

يلعبان دورا سلبيا في نمو وعي اإلنسان ، وهو وعي يمر بمراحل ارتقائية مختلفة ،ولهذا يتغير إدراك البيئة 

 (.58-57ص  1985لدى الشخص بتغيره ونموه ونضجه .)ابراهيم 
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سة المعرفية في علم النفس التي بدأت بإسهامات بياجيه وغيره من العلماء في تخطي لقد ساعدت المدر   

على أهمية النظر الى ما  نالنظر لإلنسان وكأنه صندوق اسود والذي ميز منظور السلوكيين له وهم يؤكدو

 ،  و عليه يمكن القول ان  بداخل هذا الصندوق وفهمه )العمليات العقلية( وتطوير أساليب البحث المناسبة له

 

 

: الميالد. الوراثية المعرفة بعلم اآلن يعرف فيما األطفال عند المعرفي التطور نظرية طور وقد سويسري وفيلسوف نفس عالم بياجيه جان

 سويسرا. جنيف, ,19٨0 سبتمبر, 16:  سويسرا والوفاة  ,1٨96 أغسطس, 9

 االتية :علماء النفس المعرفيين يؤمنون باألفكار 

التفكير ، االدراك ، الذاكرة ، االنتباه ، حل المشكالت ،  ضرورة دراسة  العمليات العقلية المختلفة مثل :  01

 اللغة .

 أهمية السعي الى اكتساب معلومات دقيقة عن كيفية عمل تلك العمليات وكيفية تطبيقها في الحياة اليومية . 02

الشكلي وبصفة خاصة لتنمية الشعور الحدسي فضال عن استخدام الطرق يجب استخدام االستبطان غير  03

 (. 48ص  1983.)دافيدوف  الموضوعية لتعزيز وتأكيد مثل هذا الشعور

 

 : االتجاه اإلنساني في علم النفس رابعا 

تبلور االتجاه اإلنساني في علم النفس خالل الربع األخير من القرن العشرين كقوة ثالثة فاعلة بعد التحليل      

 Maslowالنفسي )القوة األولى ( و) السلوكية ( القوة الثانية ، ويمثل االتجاه اإلنساني كل من أبراهام ماسلو 

ان اإلنسان مدفوع ي لهذا التوجه والمنطلق األساس . Frommواريك فروم  Rogersوكارل روجرز 

، وعليه تكون  بطبيعته لفعل الخير وهو ينطوي على دافع رئيسي للنمو واالرتقاء واإلبداع وتحقيق الذات

الوظيفة األساسية لعالم النفس هو مساعدة البشر على ان يكتشف كل منهم إمكانياته الحقيقية وإعانته على 

 (.59ص 1985.)ابراهيم تحقيقها من خالل التوجيه واإلرشاد 

 : االتية االفكار على االتجاه هذا علماء ويؤكد
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 إلى بالناس بالوصول الخدمات تقديم هو الرئيس هدفهم يكون ان على المعلومات جمع النفس علماء على 01

 . حياتهم وإثراء األقصى حدهم

 . أجزاء او فئات الى وظيفيا تقسيمه من بدال ككل اإلنسان دراسة النفس علماء على 02

 الحياة أهداف، الشخصية المسؤولية:  مثل  الهامة اإلنسان مشكالت نحو النفسية  األبحاث توجه ان يجب 03

 .الخ..... القيم،  التلقائية،  االبتكارية،  الذات تحقيق،  االلتزام، 

 . اإلنسانية األنشطة لكل كأساس الذاتية والخبرة الذاتي الوعي على النفس علماء يركز ان يجب 04

 التأكيد بمعنى، األسوياء وغير واألسوياء،  العاديين وغير العاديين األفراد لفهم السعي النفس علماء على 05

 . للسلوك العامة القوانين وليس والفردية التفرد على

 أساليب فان لذا،  دراستها بأساليب االهتمام من أكثر الدراسة بموضوعات االهتمام النفس علماء على 06

 وتحليل االستبطان،  الحالة دراسة،  الموضوعية الطرق:  تشمل اإلنسانية المدرسة في المستخدمة البحث

 (. 38 ص 1983 دافيدوف) . األدبية األعمال

   
 

 ولد أمريكي, نفس عالم ماسلو, ابراهام
 اشتهر. 190٨عام  نيويورك في

  الوفاة , .الحاجات تدرج بنظريته
 المتحدة الواليات كاليفورنيا, , 1970

 
 قام هام, أمريكي نفس عالم روجرز كارل

 النفس علم في اإلنساني التوجه بتأسيس
 , إلينوي  1902: الميالد .السريري
 19٨7: الوفاة, المتحدة الواليات
 المتحدة الواليات , كاليفورنيا

 
 إنساني وفيلسوف نفس عالم فروم إريك
  فيولد . الجنسية  أمريكيالمولد  ألماني

 ألمانيا فرانكفورت, ,1900 ,
 19٨0 مارس, 1٨: الوفاة

 

وهو أعلى حاجة في سلم الحاجات لدى ماسلو وال   تحقيق الذاتدرس علماء النفس اإلنسانيين موضوع و

 يصل إليها اال قلة من األفراد وهم يتصفون بما يأتي :

 . اإلدراك الدقيق للواقع 

 . تقبل الذات 

  اآلخرين .تقبل 

 . التلقائية 

 .التمركز حول المشكالت والسعي لحلها 

 . الرغبة الموجبة بالعزلة والخصوصية 

  ودرجة عالية من االستقاللية  مقاومة المسايرة 

 .شعور قوي بالتعاطف مع الناس ومشاركتهم وجدانيا خالل األزمات الفردية او الجماعية 
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 .خبرات الذروة 

 وك.الديمقراطية في القول والسل 

 . اإلبداعية 

 . العالقات االجتماعية الوثيقة مع قلة من األفراد 

 . روح النكتة الخالية من العداء 

 .االستمتاع  المتجدد المستمر في تذوق أساسيات الحياة 

 

 

 

 

 الفصل الثاني من سئلة ألنماذج 

 
 بياجيه سن , ماسلو , تحقيق الذات ,طعرف ما ياتي : الالشعور , فرويد , وا 01
 
اكتب بما اليزيد على صفحة واحدة عن احدى المدارس النفسية االتية : التحليل النفسي , السلوكية  02
  المعرفية , االنسانية        ,
 
 اكتب المفاهيم االساسية ومكوناتها في اتجاه التحليل النفسي  03
 
 بماذا  يؤمن علماء مدرسة التحليل النفسي  04
 
 ي والمدرسة السلوكية قارن بين التحليل النفس 05
 
 بماذا يؤمن علماء المدرسة السلوكية في علم النفس  06
 
 بماذا يؤمن علماء المدرسة المعرفية في علم النفس  07
 
 ما االفكار التي يؤكد عليها  علماء االتجاه االنساني في علم النفس 0٨
 
 ما خصائص االشخاص المحققين لذواتهم من وجهة نظر ماسلو   09
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 ـــــــــبوع السابع   االســـــــــــــــ

 ثـــــثالـــــــال لـــــــفصـلا

 مناهج البحث في علم النفس

لطرائق البحث العلمي التي استخدمتها العلوم  هاقترن انفصال علم النفس عن الفلسفة باستخدام         

،علم الحياة ..ومن هذه الطرائق المالحظة العلمية والتجربة والقياس  ،الكيمياء الطبيعية األخرى مثل الفيزياء

فضال عن استخدامه ألساليبه البحثية الخاصة به من قبيل :المالحظة الذاتية ،األساليب االسقاطية ،الطريقة 

 اإلكلينيكية.

ل مختبر لعلم النفس وهو تاريخ إنشاء أو ) 1879ان انفصال علم النفس عن الفلسفة اعتبارا من عام          

( ساعد في نقل علم النفس من فئة المعارف الالعلمية إلى فئة  بمدينة اليبزج تفي ألمانيا على يد وليم فون

 العلوم المنضبطة او المحكمة.

الى مجموع القواعد والخطوات واالجراءات التي يعتمدها العلم للتوصل الى  منهجية البحثويشير مفهوم      

 (9ص2010راسته .)مجذوب فهم مواضيع د

هو الطريقة المنظمة لجمع المعلومات لتوفير وصف لإلحداث الجارية تحت ظروف او شروط محددة والعلم :

 . ،و التي تجعل الباحث قادرا على التفسير والتنبؤ وعلى السيطرة على تلك األحداث

 

  خطوات الطريقة العلمية

 بالخطوات اآلتية :تمر الطريقة العلمية عند انجاز بحث ما 

: تستثير ذهن الباحث وتحفزه ألعمال العقل فيها والتفكير في  اإلحساس او الشعور بمشكلة .1

والمشكلة هنا هي مشكلة معرفية أصال بمعنى نقص البيانات ، البحث عن البيانات المناسبة لها.

 لها . متعلقة بها او الشارحة ألبعادها او المفسرة ال

لمشكلة ومعرفة أبعادها الخاصة بها وعدم ا: اذ البد من عملية تحديد  حصر وتحديد المشكلة .2

 مشكالت أخرى . الخلط بينها وبين موضوعات او

على ان تكون هذه  اقتراح حلول للمشكلة عن طريق وضع الفرضيات المالئمة لتفسيرها .3

ديلها او هي حل مبدئي لمشكلة البحث يمكن تعوالفرضية الفرضيات منطقية وقابلة لالختبار .

 .رفضها او قبولها في ضوء النتائج المستحصلة الحقا

لجمع البيانات والمعلومات عن موضوع تحديد الوسائل او األساليب او الطرق المناسبة  .4

 المشكلة او البحث الختبار الفرضيات .

 . استخالص النتائج .5

 (.43-42ص1978.)منصور واخرون مقارنة الفرضية بنتائج البحث .6
        

الخطوة الرابعة هي جوهر موضوع مناهج او طرائق البحث العلمي والتي يمكن تحديدها في علم النفس  وتعد

 . منهج البحث التجريبي.2      منهج البحث الوصفي .. 1 بما يأتي :
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 المبادئ الموجهة للبحث النفسي

 
بالتحديد  اواليحاول علماء النفس وبطرق متعددة ان يكونوا مدققين ،حيث انهم يقومون الدقة واالحكام : 01

وضع نتائج ابحاثهم في صورة رقمية بدال من االعتماد  ثانياالواضح لما يزعمون القيام بدراسته ، ويحاولون 
قابلة للقياس مثل  على االنطباعات الشخصية لهذا تجدهم يضعون مقاييس لبعض الظواهر التي يبدو انها غير

بكتابة تقارير تفصيلية عن العينة واالدوات واالجراءات  ثالثاالسعادة والقلق واالدمان ،ويقوم علماء النفس 
 والمهام والنتائج التي توصلوا لها بما يسمح للعلماء االخرين من التحقق من صحة ما توصلوا له . 

 
يسعى علماء النفس لمنع تحيزاتهم الخاصة من التاثير في دراساتهم ، ويستعينون احيانا  : الموضوعية 02

 بمساعدين الجراء ابحاثهم على ان ال يعرف اولئك المساعدين بفروضهم التي يتم اختبارها .
 

مل يعتقد علماء النفس ان المالحظة المباشرة هي افضل مصدر للمعلومات على خالف التا:  االمبيريقية 03
تي يعدوها طرق غير مناسبة ،ويسمى االتجاه القائم على المشاهدة او المالحظة المنظمة المباشرة لوالحدس و ا

 بالتجريبية او االمبريقية . 
 

يطلق هذا المصطلح على  االعتقاد بان كل االحداث لها اسبابه الطبيعية ،فعلماء النفس يعتقدون  : الحتمية 04
وامل المحددة  لسلوك االفراد منها عوامل داخلية مثل االمكانات الوراثية ، الدوافع ان هناك عدد هائل من الع

 ،االنفعاالت ،االفكار ، ومنها عوامل خارجية مثل ضغوط االخرين ومجمل الظروف المحيطة باالفراد .
 
وتلك  : يميل علماء النفس العتماد تفسيرات بسيطة مباشرة للحقائق المالحظة االقتصاد في الجهد 05

، وتفضل التفسيرات المعقدة فقط في حالة ثبت ان  التفسيرات البسيطة غير مناسبة التفسيرات يجب اختبارها 
    (60ص 1983)دافيدوف  او خاطئة 

 
  

 أوال : منهج البحث الوصفي

وهو أكثر أساليب البحث استخداما في العلوم السلوكية بعامة وعلم النفس بخاصة. وهو يهدف الستقصاء 

ظاهرة من الظواهر النفسية كما هي قائمة فعال في الوقت الحاضر او كما حصلت سابقا بقصد تشخيصها 

 وكشف جوانبها وتحديد العالقات بين عناصرها او بينها وبين ظواهر نفسية او اجتماعية اخرى .

 ومن أدوات البحث في هذا المنهج :

 ة القائمة اآلن  او تلك التي يمكن وتفيد في دراسة الظواهر النفسي : المالحظة العلمية  

 استدعائها باستخدام األدوات المناسبة ، والمالحظة على أنواع منها :

 وتعتبر كما في دراسة سلوك الحيوان  في البيئة الطبيعية له . المالحظة الطبيعية ( أ)
دارون للحيوانات والنباتات من اهم المالحظات الطبيعية التي تمت في حقل  دراسات

الميدانية . من جهة اخرى فان دراسات جين غودال لسلوك قردة الشمبانزي في  الدراسات
 (   179ص2010)مجذوب  تنزانيا مثال اخر ومهم للمالحظة الطبيعية .

 وتستخدم لتسجيل سلوك الناس عن قرب كما في دراسة سلوك  )ب(المالحظة بالمشاركة                     
 ومن االمثلة الشهيرة على اسلوب المالحظة            القبائل البدائية في علم االنثربولوجيا .                        

 حول المصحات النفسية عندما اختار ثمان افراد هم 1973بالمشاركة دراسة روزنهان                         
 مصحات نفسية بهدف مالحظة مرضى نفسيين وادخلهم  صفة مساعدوه انتحلوا                         
 اوضاع المستشفى ونمط التعامل مع المرضى والعالقة بين المعالجين والمرضى                        

 (181ص  2010.)مجذوب                                                                                 
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  تستخدم الطريقة المسحية هي نوع من االبحاث  المنظمة  لتياالدراسات :الطريقة المسحية

لتقرير او تحليل ووصف الوضع الراهن لموضوع او ظاهرة او نظام او جماعة بهدف الوصول 
 عن موضوع البحث .الى معلومات وافية ودقيقة 

وقد تكون الدراسات المسحية لكل المجتمع ) الحصر  شامل( او لجزء منه )  المسح بالعينة( 
( ومن امثلة الدراسات المسحية  الشهيرة في علم النفس دراسة 151ص  2014)الدليمي وصالح 

عن كمية استهالك الطعام في الواليات المتحدة ،   1997Longnecker et alلونجينكر وجماعته 

حول االكتئاب عند الراشدين االوربيين اذ تم   Lepine et al 1997ليبن وجماعته ودراسة 

راشد يعاني من  13000 شخص منهم في ستة بلدان اوربية  راشد  80000دراسة حوالي 
 (206ص  2010االكتئاب )مجذوب 

  
 الطريقة العيادية  

المشكالت )سوء التوافق وتفيد  هذه الطريقة  في دراسة من يواجهون مواقف صعبة تسبب لهم 
 يواالضطرابات السلوكية ( فضال عن دراسة األشخاص االعتياديين او المتفوقين عقليا والمبدعين ،وه

 (.والمقابلة. (Case Studyعتمد أساسا على أداتين هما دراسة الحالة ت
 

 هو بحث تفصيلي عن شخص واحد بقصد التشخيص والعالج باعتماد : * دراسة الحالة        
 االختبارات والمقاييس النفسية وكذلك المالحظة العلمية في مواقف الحياة المختلفة فضال عن         

  المقابالت الشخصية للفرد واآلخرين المحيطين به .        
 

 التي تعتمد في منهج البحث العيادي : ويرى بعض الباحثين ان من عيوب دراسة الحالة        
 أنها تقوم على درجة كبيرة من الذاتية وصعوبة التيقن من صحة المعلومات التي تقدمها. 01            
 يكون فيها االهتمام بسلوك الفرد غير القابل للتكرار والذي ال يمكن تعميمه . 02           

 

 غنى عنها في دراسة :ومع ذلك فان دراسة الحالة  ال         
 كما في دراسة فرويد وبحثه للرحام )الهستيريا( والعصاب  أ : اضطرابات الشخصية :            

 والذي قاده   لوضع  نظريته المعروفة في العالج النفسي والشخصية )التحليل النفسي(  .               
 ب : دراسة الظواهر النفسية السوية وحاالت النمو كما في دراسة جان بياجيه للنمو العقلي             

 لألطفال .              
 

 :وهي عالقة قائمة بين اثنين : القائم بالمقابلة )الباحث( و الُمقاَبِل ) المبحوث ( قوامها * المقابلة       
 التفاعل الودي بين الطرفين بما يساعد في تشجيع المبحوث لتقديم بيانات أكثر تفصيال عن          

 موضوع المقابلة وبما يتيح للباحث اإلفادة من التعليقات العارضة وتعبيرات الوجه والجسم          
 جاز أهداف ونغمة الصوت مما ال يمكن رصده في األساليب األخرى . وتفيد المقابلة في ان         
 متعددة منها : التوجيه التربوي والمهني ، واإلرشاد النفسي والزواجي  واألسري ،والعالج          
 النفسي والبحث العلمي .والمقابلة مفيدة بشكل خاص مع األميين واألطفال.         

 
 نموذج لحالة مقابلة فردية                                           
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 المقابلة الى األنواع اآلتية:  وتصنف
وتكون المقابلة الفردية مع فرد واحد في وقت واحد وتوفر  : المقابلة الفردية والقابلة الجماعيةأ :    

له الحرية في التعبير عن نفسه .اما المقابلة الجماعية فتكون مع عدة افراد في وقت واحد وهي تفيد في 
جة مشكلة ومناقشة مقترح .ومن عيوب المقابلة الجماعية ان تناول موضوعات تهم الجميع مثل معال

يمتنع البعض عن إبداء رأيه أمام  ان اوالهيمنة قد تكون ألحدهم دون ان يعني ذلك انه أفضلهم ، 
 اآلخرين .

: ويتعرض المفحوصون في األولى لنفس إجراءات  المقابلة المقننة والمقابلة غير المقننةب :    
وتسمح المقابلة غير المقننة  كان والزمان وعدد األسئلة وترتيبها وبدائل اإلجابة عليها.المقابلة في الم

بمرونة اعلى في تعامل الباحث مع المفحوصين بما يناسب الموقف والمفحوصين في التعبير عن 
 وتفيد المقابلة غير المقننة في المرحلة االستكشافية من البحث ، وفي االستبصار، أفكارهم بحرية 

 بالدوافع اإلنسانية والتفاعل االجتماعي .
 

 ويتطلب تنفيذ المقابلة إتباع الخطوات اآلتية :
: ويتمثل بتحديد زمان ومكان المقابلة وتهيئة الشروط البيئية المناسبة ومجاالت  اإلعداد للمقابلة .1

 المقابلة واألسئلة الخاصة بكل مجال.
: وتهدف هذه الخطوة العمل على كسب ود المفحوص دون إسراف في العاطفة ،  تكوين العالقة .2

والعالقة المهنية دون تعال او عنف ، ومراعاة ان تكون مالبسه مناسبة ) القائم بالمقابلة ( ولغته 
 ومداخله للموضوع مفيدة.

وإدراك اإلجابات  : التيقظ واالنتباه والوعي لما يقوله المفحوص وال يقوله، استدعاء المعلومات .3
المتناقضة والهروبية وطرح أسئلة اقل مباشرة وأكثر نفاذية للموضوع و وإعادة المقابلة لمساراتها 

 المناسبة وإنهاء المقابلة قبل أن يشعر المفحوص بالتعب.
: وتكون باستخدام استمارة مقننة لتسجيل نفس كلمات المفحوص دون  إعادة  تسجيل البيانات .4

خدام جهاز تسجيل مساعد له وبموافقة المفحوص ،واالنتباه للسلوك والحاالت التي صياغة ،او باست
 ال تتفق مع استجابات المفحوص.  

    
 التالية : المجاالتتغطي  ان  يجب ةالعيادي الطريقة والمعلومات المهمة الواجب تحصيلها في 

/ وتشمل صحة الفرد وسجله المرضي والحوادث التي تعرض لها وسن المشي  أوال: النمو الجسمي
 والكالم والفطام وعادات األكل والنوم والتدريب على استخدام التواليت.

/ ويشمل موقفه من السلطة والنظام في المدرسة وعالقته بأقرانه ان كانت  ثانيا : التكيف المدرسي
و من النوع المجابه للتحديات ام الهارب منها ، وهل هو عدوان وسيطرة او خضوع وإذعان ،وهل ه

 متأخر دراسيا وفي اي المواد...
/ وتشمل بحث بناء األسرة وطبيعة عالقات الفرد مع أفراد أسرته ،ومركز  ثالثا : العالقات األسرية

 الطفل في أسرته وأساليب التنشئة االجتماعية السائدة في األسرة.
/ باستخدام االختبارات المقننة للتعرف على استعداد  اصة والقدرات العقليةرابعا : االهتمامات الخ

 التلميذ العقلي ونواحي القصور والتفوق ، وبمالحظة نشاط الفرد يمكن تقدير ميوله واتجاهاته. 
/ وتشمل التعرف على استجابات الفرد االنفعالية إزاء  خامسا : التوافق النفسي واالتزان االنفعالي

 ق وصنوف اإلحباط التي يالقيها. العوائ
 
  وهي نمط من االبحاث التي تهدف للكشف عن العالقة المحتملة بين  : الدراسات االرتباطية

المتغيرات المبحوثة سواء كانت متغيرات نفسية او بينها وبين متغيرات غير نفسية ) اجتماعية ، تربوية ، 
، ويستدل على هذه العالقة  من معامل هو عالقة احصائية بين متغيرات تم تكميميها  واالرتباط  مهنية (

االرتباط  ان  االرتباط الذي نتوصل له من خالل معادالت احصائية  محددة ، مع ضرورة االشارة الى
 تباطية :ومن االمثلة التقليدية للدراسات االربين المتغيرات ال يعني بالضرورة العالقة السببية بينها .

o  عالقة تقدير الذات بأساليب المعاملة الوالدية 
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o  القلق الوجودي وعالقته بمعنى الحياة 
o     الصحة النفسية وعالقتها بالمستوى االجتماعي االقتصادي 
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 ـــــبوعالثامن  االســـــــــــــــــــــــ

 

 : منهج البحث التجريبي نياثا

المنهج التجريبي هو المنهج األساس في العلوم الطبيعية والذي ساعد على تقدمها وساعد أيضا على       

استقالل علم النفس عن الفلسفة وتوصله إلى الكشف عن القوانين العامة التي تفسر السلوك ،من جهة أخرى 

لعلمية ذلك الن التجربة هي مالحظة يعد المنهج التجريبي من أدق المناهج البحثية في التوصل الى المعرفة ا

منظمة ودقيقة يتحكم خاللها الباحث بالظروف المحيطة بالظاهرة وبمتغيراتها المتعددة فيستطيع تعديل بعض 

العوامل وتغيير بعض الظروف فضال عن إمكانيته إعادة التجربة ضمن نفس الظروف السابقة للتجربة للتحقق 

 (.50ص. د ت.راد من دقة النتائج التي توصل لها.)م

والتجريب ليس حكرا على العلماء والباحثين فبمقدور الجميع ان يجرب او يقوم بتجربة العتماد بعض        

السلوكيات او اإلقالع عن سلوكيات أخرى ومالحظة النتائج الناجمة عنها ولكن الفرق بينهم وبين العلماء ان 

صينة تفسر الظاهرة النفسية / السلوكية من الفئة األخيرة أكثر ضبطا وتنظيما وقدرة على التوصل الى نتائج ر

 (.77ص 1983)دافيدوف  . خالل التوصل للعالقات السببية بين متغيرات الظاهرة المبحوثة

معمل لعلم  اول تفونحين انشأ   19لقد بدأت الطريقة التجريبية في علم النفس منذ منتصف القرن         

خطوات الطريقة التجريبية بنفس خطوات الطريقة العلمية  تمثلوت .. 1879النفس في ليبزج بألمانيا في العام 

 التي تبدأ باإلحساس بمشكلة وتنتهي بالتحقق من صحة الفرضيات.

 ومن المهم عند إجراء التجارب في علم النفس ان تراعى االعتبارات االتية :

 )تحديد الظروف او الشروط التي تجري فيها التجربة )او ما يسمى بالمتغيرات . 

  إجراء التجربة على جماعة او اكثر من جماعة وترك إحدى الجماعات دون إجراء التجربة

عليها للمقارنة بين نتائج الجماعة التي أخضعت للتجربة وتلك التي  لم تخضع لها .)المجموعة 

 التجريبية والمجموعة الضابطة(

 إخضاع كل منها   في بعض التجارب تقسم عينة الدراسة الى مجموعات صغيرة بحيث يمكن

لظروف مختلفة عن ظروف المجموعات األخرى للتعرف على اثر كل هذه الظروف على تلك 

المجموعات كل بمفردها على ان يراعى تكافؤ تلك المجموعات في بقية العوامل التي يحتمل ان 

 (.55-51ص 1978)منصور وآخرون .  بالضبط التجريبيتؤثر على التجربة وهو ما يعى 
 

احد أكثر المالمح أهمية في التجارب للتحقق من صدق الفروض التي يقترحها الباحث  الضبط التجريبيويعد 

 لتفسير الظاهرة المراد بحثها وهو يتوزع على المجاالت اآلتية :

 بمعنى ضبط مختلف الظروف المتعلقة بمكان وزمان التجربة واألدوات  ضبط الموقف التجريبي

 المعتمدة في التجربة.

  من قبيل الجنس والعمر والحالة الصحية والبدنية والعدد.. صفات المفحوصينضبط 

 وجعله واحدا ومحايدا لجميع المبحوثين وفي جميع شروط ومجموعات  ضبط تأثير المجرب

 (.83-80ص  1983دافيدوف  ) التجربة.
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 عناصر التجارب المنهجية

 

 : يقوم منهج البحث التجريبي على العناصر االساسية االتية

  : وهو المتغير الذي يخضع لتحكم الباحث او للمعالجة التجريبية  ، ويراد المتغير المستقل

 . او في السلوك تعرف تأثيره في المتغير التابع

 

 

  على الحيوانمعروفة نموذج لتجربة نفسية 

  :)وهو السلوك الذي يقاس نهاية التجربة للتعرف على التغير المتغير التابع ) المعتمد

 . الحاصل فيه بفعل تأثير المتغير التجريبي ) المستقل(

  وهي المتغيرات التي يعمل الباحث على تحييد تأثيرها او  جعله تأثيرا  : المتغيرات الدخيلة

واحدا  في المعالجة التجريبية ) في المجموعات الضابطة والمجموعات التجريبية ( كي ال تؤثر على 

 .نتائج البحث 

  وهي المجموعة التي تخضع لتأثير المتغير المستقل  المجموعة التجريبية 

  وهي المجموعة التي ال تخضع لتأثير المتغير المستقل لتعرف داللة  المجموعة الضابطة

 . الفرق في تأثيره على المجموعة التجريبية

  ويراد به توزيع افراد العينة على المجموعات البحثية التجريبية  التوزيع العشوائي

للدخول في  ذات الفرصة المتوفرة لألفراد االخرين والضابطة بطريقة عشوائية  لتكون لكل فرد فيها 

 .اي مجموعة 

 وهي مجموع االجراءات التي يقوم  بها الباحث التجريبي لضمان ان تكون  الضبط التجريبي

نتيجة بحثه ناجمة عن المعالجة التجريبية فقط وليس بتاثير عوامل اخرى تتعلق بموقف التجربة  

 اوبخصائص  المبحوثين او بتأثير المجرب .

 وادناه نماذج عناوين ألبحاث تعتمد المنهج التجريبي :

 النتباه اثر التعب في ا 

  فاعلية برنامج تعليمي في التحصيل الدراسي 

  فاعلية طريقتي تدريس في التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات 
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  اثر برنامج نفسي في التفكير االيجابي في تحمل الشدائد النفسية 

        تاثير جنس المعلم في التحصيل الدراسي لتالميذ الصف االول في المرحلة االبتدائية 

 

 الفصل الثالث من سئلةألاذج نم

 
دراسة الحالة  عرف ما ياتي : منهجية البحث , العلم , الفرضية , الحتمية , الطريقة المسحية ,01

, المقابلة , الدراسات االرتباطية ,المتغير المستقل , المتغير التابع , المتغير الدخيل , المجموعة 
 التجريبية ,المجموعة الضابطة , التوزيع العشوائي , الضبط التجريبي , التجارب المنهجية العمياء

  
 اكتب واشرح خطوات الطريقة العلمية 02
 
 الموجهة للبحث النفسي واشرح احداها . المبادئعدد  03
 
 دوات محددة , عددها واشرح احداها .يعتمد منهج البحث الوصفي على ا 04
 
الطريقة العيادية من ادوات منهج البحث الوصفي , وهي بدورها تقويم على اداتين , اكتب  05

 عنهما بالتفصيل 
 
 ح .يتطلب تنفيذ المقابلة خطوات محددة , عددها مع الشر06
 
 ما هي المجاالت التي من الواجب جمع المعلومات عنها في الطريقة العيادية  07
 
 اكتب بما ال يزيد على صفحة واحدة عن منهج البحث التجريبي  0٨
 
 الضبط التجريبي احد اهم مالمح منهج البحث التجريبي .اشرح ذلك 09
 
 ما هي في تقديرك اهم الخصائص الواجب توفرها في الباحث العلمي  10
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 ـــــــــبوعالتاسع  الســــــــــــــا

 ل الرابعــــــــــــــــــــالفص

 دافعيةــــــــــــــــــــــــــــال

 

سلوك يقدم عليه الفرد او الجماعة   اي نمن موضوعات علم النفس ذلك أمهم  دراسة الدوافع موضوع     

،سواء كان ذو غرض واضح او غير واضح ، ايجابي ام سلبي ، هو سلوك مدفوع بمعنى ان دافعا ما او 

 مجموعة من الدوافع هي المسؤولة عنه.

هو  مفهوم افتراضي يشير الى القوة التي تدفع الفرد الى سلوك محدد في وقت محدد وتسبب تلك والدافع       

 . القوة استمرار السلوك الى ان يحقق الفرد غايته ويصل الى هدفه

حالة داخلية نفسية او جسمية تثير السلوك في ظروف معينة وتحدده وتواصله حتى تحقيق غاية   وهو ايضا   

محددة ، وهو حالة من االستثارة والتوتر الداخلي وفقد التوازن بهدف ارضاء الدافع  وازالة التوتر ويصاب 

 (.114ص  2010لكائن الحي باالحباط اذا لم يرض الدافع .)ربيع ا

 : الوظائف االتية وتؤكد التعريفات المختلفة للدوافع على 

: فالدوافع تحفز السلوك بصيغة نشاط ما وقد يكون بدنيا او نفسيا او معرفيا او  الوظيفة التنشيطية 01
رمانها من الطعام يزيد من نشاطها البدني بطريقة متسقة اجتماعيا .....الخ وتبين  دراسات على الفئران ان ح

 ساعات الحرمان تلك. دمع ازديا
رغم الكثير من العوائق  نشاطه: تساعد الدافعية في استمرار جهد الفرد وادامة  االستمرار والمثابرة 02

 . والصعوبات الى ان يحقق غايته 
: وتعني ان النشاط اإلنساني الواعي هو نشاط موجه نحو هدف محدد فال دافعية من  الوظيفة التوجيهية 03

  .دون هدف يوجه السلوك وجهة معينة 
 

 
 

 

 مخطط  لوظائف الدافعية

 وظيفة االستمرارية  الوظيفة التنشيطية 
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ألنه محرك للسلوك ، والسلوك  لعلماء النفسللعديد من األفراد ، فهو مهم  ذو اهمية بالغة ودراسة الدوافع 

في اي مجال ومستوى تعليمي او تدريبي الن  للمعلمينهو موضوع اهتمامهم .كما ان دراسته موضوع مهم 

ال تعلم من دون دافع . وهو مهم كذلك للطبيب ليتعرف سبب عدم مراجعة بعض المرضى للطبيب او تسترهم 

المستمرة من أعراض مرضية ال يكون لها وجود على مرضهم او ربما على العكس يكثرون من الشكوى 

ان يفهم دوافع بعض المجرمين الخطرين الرتكابهم سلوك رجل القانون حقيقي اال في أذهانهم . وعلى 

إجرامي يبدو غير معقول مثل إشعال الحرائق او السرقة دون حاجة مادية . من جهة اخرى فان فهم دوافع 

لكي يحسنوا التخطيط والتنفيذ والتوقيت  للعاملين في المجال اإلعالميالمستمعين والمشاهدين مسالة مهمة 

 الصناعية والتجارية للعاملين في المجاالتللبرامج اإلعالمية واإلعالنات . و دراسة الدوافع مسالة مهمة 

 لفهم لآلباءوهو موضوع حيوي  الخدمات التجارية . و لتلبية رغبات وأذواق المستهلكين للسلع الصناعية

. وقبل هذا وذاك يكون فهم الدوافع موضوع مهم  دوافع أبنائهم في مختلف الموضوعات ليحسنوا التكيف معهم

ذاته ليتعرف على نفسه بصورة أفضل وعلى أسباب سلوك اآلخرين بصورة أكثر دقة وموضوعية وبما  للفرد

 يساعد على حسن التكيف النفسي والتوافق االجتماعي له.

ترتبط الدوافع بسببية السلوك ، وهي تساعد في تفسير لماذا يتصرف الشخص في موقف ما وخالصة القول    

 (   128.)داود .د ت صبطريقة معينة ، وينشط عندما تستثار دوافعه ، ثم يهدأ عندما تشبع دوافعه

 تصنيف علماء النفس للدوافع

 صنف علماء النفس الدوافع بأشكال متعددة ،فمنهم من صنفها الى :

 / دوافع أولية                     ب / دوافع ثانوية أ   .1

 أ / دوافع شعورية                 ب / دوافع ال شعورية   .2

  أ / دوافع فطرية                   ب / دوافع مكتسبة  .3
 

الحوافز ويالحظ من التصنيفات أعاله ان الدوافع األولية هي ذاتها الدوافع الفطرية  وقد يقال لها أيضا 

 األساسية ، فيما الدوافع الثانوية هي ذاتها الدوافع المكتسبة و يقال لها الدوافع النفسية االجتماعية .

 



 

33 
 

 الدوافع حسب موضوعها الى : 19٨3دافيدوف  صنفتو

  الحوافز األساسية 

  الدوافع االجتماعية 

  دوافع االستثارة الحسية 

  دوافع النمو 

 (.  432ص  1983 األفكار كدوافع . )دافيدوف 

 

وهي دوافع تنشط السلوك بهدف إشباع الحاجات ذات األصول الفسيولوجية .  أوال : الحوافز األساسية

المرتبطة بالبقاء على قيد الحياة وهي تتمثل بالحاجة لألوكسجين ، الماء ، الطعام ، الجنس ، وتفادي األلم . 

وتعني نزعة الجسم   homeostasisاتزان بدني او وتعمل هذه الحاجات على حفظ جسم الكائن الحي بحالة

 إلى التنظيم الذاتي .) المصدر السابق (.

 وتبدأ الحوافز األساسية منذ الميالد وعليها يتوقف وجود واستمرار الفرد ومن صفاتها :

  ترتبط بالتكوين الفسلجي للكائن الحي ، فالجوع على سبيل المثال يرتبط بتقلصات

 ويرتبط العطش بنقص  الماء في الدم ..الخ. وانقباضات المعدة .

 . تكون مشتركة بين أفراد البشر جميعا والحيوانات العليا 

 .تتطلب اإلشباع بصورة مباشرة 

  تتصف أهدافها بالثبات ، فال يمكن تغييرها او تعديلها وان كان التعلم االجتماعي يؤثر فيها

 من ناحية المنبهات وطرق اإلشباع وتوقيتاته.
 

 وتصنف الحوافز األساسية إلى :

: وهي الحاجات التي يؤدي إشباعها الى الحفاظ على حياة  لوجية األساسية للحياةويسالحاجات الف01    

الفرد مثل الحاجة لألوكسجين والحاجة للتخلص من ثاني اوكسيد الكربون والحاجة للماء والحاجة للطعام 

 س والتعرق ...والحاجة للتخلص من الفضالت عن طريق التنف

: وهي حاجات فطرية يؤدي عدم إشباعها الى فناء النوع الذي  الحاجات المتعلقة بالحفاظ على النوع 02    

 ال يمارس أفراده ذلك اإلشباع وهي الحاجة للجنس واألمومة .

زه األساسية .ال يمكن ان يفسر السلوك اإلنساني على أساس حاجاته الفطرية وحواف ثانيا : الدوافع االجتماعية

ذلك ان اإلنسان بحكم اضطراره للعيش في المجتمع ال بد وان يتكيف على وفق ما يفرضه المجتمع مما ، فقط 

يجعل السلوك موجها نحو إشباع دوافع اجتماعية مختلفة تلك التي يعتمد إشباعها على االتصال باآلخرين 

ت مهمة في النمو النفسي والتفاعل معهم مثل مشاعر الحب ، القبول ، االستحسان ، واالحترام وهي موضوعا

السليم لألفراد ويتضح تأثيرها في حالة فقدان الفرد لالتصال باآلخرين والتواصل معهم  كما في حالة فقدان 

قد وجد في بعض الدراسات على أفراد ، والطفل لمن يرعاه او في حالة النبذ االجتماعي او العزلة االجتماعية 

 بالبكاء او جغرافية إنهم ال يستطيعون النوم ويميلون لالنفجار المفاجئ  معزولين او منعزلين ألسباب اجتماعية

وال مبالين ، وبمجرد انتفاء عزلتهم وتواصلهم  فويهملون صحتهم الشخصية وروتينهم اليومي ويبدون بال هد

 (.433ص  1983مع اآلخرين تختفي تلك األعراض .)دافيدوف 
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لفت بيئته االجتماعية مثل الدافع لالنتماء ، في حين ال مهما اخت  الدوافع هذه بعضويكتسب كل شخص 

يكتسب بعضها اال في بيئات وثقافات معينة مثل دافع المقاتلة ) العدوان ( والسيطرة والتملك و االنجاز .)داود 

 ( 142:دت ص

اجات نفسية إن من أهم دوافع السلوك التي يتعلمها الفرد ويكتسبها من الحياة االجتماعية وتتبلور على شكل ح

 واجتماعية مؤثرة في السلوك ما ياتي :

  الحاجة للتحصيل او  دافعية االنجازAchievement. 

  الحاجة لالنتماءAffiliation. 

  الحاجة للقوة او السيطرةPower .  

 

  ونوجز القول في أدناه في واحدة منها وهي دافعية االنجاز.     
      

للنجاح الدائم والتفوق على اآلخرين في منافسات الحياة  والتغلب على هو سعي الفرد دافعية االنجاز :  

 الصعوبات .

 الى ان هذا الدافع يؤثر على  مع اخرين  أشارت دراساتهالذي و ديفيد مكليالند واهتم بدراسة هذا الدافع      

 

 

ودرجة  193٨في عام  جامعة ويسليان من ليسانس اآلداب وحصل على والية نيويورك  في  1917العام  في ولد ديفيد ماكليالند

قبل  وجامعة ويسليان كلية كونيكتيكت ودرس في جامعة ييل حصل على الدكتوراه من [1].يةفي السنة التالجامعة ميسوري الماجستير من

ا, كرئيس لق 30, حيث عمل فيها لمدة 1956في عام  جامعة هارفاردبااللتحاق  جامعة  سم العالقات االجتماعية. انتقل إلىعام 

ا من  .لمساهماته العلمية البارزة الجمعية األمريكية لألطباء النفسيين ؛ حيث حصل على جائزة19٨7في عام  بوسطن نشر ماكليالند عدد 

إدارة الحافز (1965) نحو نظرية اكتساب الحافز1961)  , مجتمع اإلنجاز(1953) دافع اإلنجاز ة  اهمها :أعماله أثناء حياته المهني

 199٨, الوفاة (1987) الحافز البشري (1978)  لتوسيع نطاق الحرية البشرية

 

سلوكيات الفرد فيجعلها في وضع الجاهزية النفسية . ومن خصائص السلوك المتسم بدافعية االنجاز العديد من 

 ما يأتي :
 

: حيث يتفوق األفراد ذوو الدافعية العالية في االنجاز على األفراد ذوو الدافعية الواطئة في  األداء الممتاز 01

 أداء األعمال سواء اتسمت بالسهولة او الصعوبة .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF#cite_note-bio-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF#cite_note-bio-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%8A%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%8A%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
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: بينت الدراسات ان ثمة ارتباطا قويا بين ارتفاع دافعية االنجاز وبين االلتزام والتكامل  االلتزام والتكامل 02

في أداء األعمال ، وقد يتصف ذوو الدافعية العالية لالنجاز باألنانية ويكون الفشل بالنسبة لهم خبرة كارثية ، 

خصي واضحا ، كما إنهم يتسمون بالمبادأة والسلوك وهم يميلون لألعمال الفردية لكي يبدوا انجازهم  الش

 (.124-123ص  2010الريادي وتحسين األداء واإلنتاج في األعمال التي توكل لهم .  )ربيع 

 ويمكن النظر لدافعية االنجاز  بطريفتين :

 انه دافع نمو ان كان الفرد مهتما بإشباع إمكانياته وإظهار قدراته . - أ
 الفرد مهتما بالتنافس مع اآلخرين . انه دافع اجتماعي ان كان - ب

 

 وتتأثر دافعية االنجاز بعدد من العوامل هي :

 . اآلثار الناجمة عن االنجازات ان كانت سلبية او ايجابية ، مباشرة او غير مباشرة 
 .الذكريات التي نحملها عن األداء السابق واالنفعاالت المرتبطة به 
 . توقعات النجاح والفشل في األداء 
 تأكيد البيئة االجتماعية واألسرية على االنجاز الفردي المرتفع وتعزيزها له ، ويبدو التأثير  مدى

االجتماعي في مجال التمييز بين الجنسين فيما يتوقع أداؤه منهما في ذات المجتمع . كما يبدو في 
 ( 471-466ص 1983تباين هذه الدافعية بتباين المجتمعات . )دافيدوف 
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 ــــــــبوعالعاشر  االســـــــــــــــــــــ

 
والحيوانات األخرى الى االستثارة  ونحن غالبا ما نزود  يحتاج اإلنسانثالثا : دوافع االستثارة الحسية : 

من خالل أحالم اليقظة ، التصفير و الدندنة . ووجد بعض علماء النفس ان الفرد عندما يكف  ةأنفسنا باالستثار
عن أنشطة االستثارة الذاتية )التي مرت بنا قبل قليل( تصبح األعمال اليومية الروتينية مثيرة للضجر ومسببة 

الوقت ذاته تتناقص األعمال لإلجهاد وتزيد من الشعور بالتوتر واالكتئاب والشعور بان الفرد كاآللة وفي 
 االبتكارية التلقائية . 

وعند منتصف القرن  العشرين جمع علماء النفس ذخيرة علمية مهمة في موضوع اإلثارة والمخ وتوصل 
(إلى ما اسماه مستوى اإلثارة األمثل والذي يعني مستوى اإلثارة المعتدل بمعنى ان 1985-1940دونالد هب )

حاالته عندما يكون مستوى اإلثارة التي يواجهها معتدال بين اإلفراط )اإلثارة العالية ( اإلنسان يكون في أفضل 
 2010والتفريط )الحرمان الحسي ( حيث يؤدي كال الحالين الى تدني مستوى اإلنتاجية واالهتمام . )ربيع 

 (124ص 

لة او تعرضهم لبيئة وأظهرت بعض الدراسات ان حرمان األفراد من الخبرات الحسية لفترات زمنية طوي
وكأن  يهلوسوندائمة الثبات او في حالة ممارسة أنشطة محددة مثل قيادة السيارة لمسافات طويلة يجعلهم 

 الستثارة .عدم االهلوسة هي عملية استثارة مضادة لحالة 

قياسا لتحديد م  زوكرمانويتباين األفراد في كمية النشاط المولد لالستثارة الذي يفضلونه ، ووضع عالم النفس 
مستوى االستثارة التي ينشدها اإلنسان وتوصل الى ان األفراد الذين صنفوا على انهم ممن يسعون الى درجة 

 عالية من  االستثارة يتصفون بالصفات اآلتية :

 الرغبة في البحث عن االستثارة في أنشطة تتسم بالمخاطرة المقبولة اجتماعيا .  .1
 بالمظلة ، الغطس ، القيادة السريعة ....(.) مثل القفز                

 الرغبة في السعي نحو خبرات عقلية وحسية غير عادية والحياة بأسلوب غير نمطي . .2
 الميل الى إقامة الحفالت  و المقامرة ، وشرب الخمور ، والمغامرات الجنسية . .3
 وجود درجة منخفضة من التحمل للخبرات الثابتة والمتكررة. .4

 

( بالحاجة الى  والذي يسمى بحب االستطالعن يرتبط الدافع الى استكشاف ومعالجة البيئة ) ومن المحتمل ا
االستثارة الحسية ، وهو دافع يوجد لدى اإلنسان وكثير من الحيوانات. ويبدوا ان اإلنسان وبدرجة ما الحيوان 

يدة في محاولة  لفهمها كذلك ينجذب الى كل ما هو جديد ، ويحاول تقصي األشياء الجديدة واألحداث الجد
 (.433ص  1983وإعطائها معنى ما وتوظيفها في عملية الحفاظ على حياتها.)دافيدوف 

 

وهي الدوافع التي تفسر سلوك األفراد الذين يعملون للوصول الى مستوى التمكن رابعا : دوافع النمو . 
ك . ويفترض علماء النفس وجود واالمتياز او لصقل موهبة ما في مواقف ال يحتمل فيها وجود تقدير لذل

حاجات أساسية لنمو الكفاءة وتحقيق االستعدادات الكامنة ، وهي تثير دوافع النمو وترتبط بدوافع االستثارة 
 الحسية واالستكشاف والمعالجة البيئية والتمكن منها .

عالم الذين في نفس وتأيد هذا االفتراض من مجموع المالحظات التي تشير الى ان الصغار في كل  أنحاء ال
العمر تقريبا يسعون لتحقيق التآزر بين الحركات الجسمية ، وإقامة العالقات مع اآلخرين ، والتفكير بصرف 

 (436ص 1983النظر عن ظروفهم الخاصة ، وينظر الى دافع االنجاز على انه احد دوافع النمو.)دافيدوف 
 

الى ان األفكار يمكن ان تثير الدافعية بصورة قوية ، بل   االولية: تشير المالحظات  خامسا : األفكار كدوافع
 السلوك  المرتبط باإليمان الديني على سبيل المثال كما في حالة انها قد تتفوق في ذلك على حوافز أساسية جدا 
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وتستثير الحاجة لالتساق المعرفي سلوك اي منا في األحوال التي تتصارع او تتناقض فيها الجوانب المعرفية 
التنافر مع بعضها مسببة ما يدعى ب  لدى الفرد مثل )المعلومات ، األفكار ، المدركات ، المعتقدات (

وعندها يبحث األفراد عن معلومات جديدة او يغيرون سلوكهم ، الناجم عن ذلك التعارض  لقلقاو ا  المعرفي
 او يبدلون اتجاهاتهم للوصول الى حالة االتساق او االنسجام الذهني .

 ثالث مواقف عامة تنشط التنافر المعرفي وتستثير السلوك  :  Festingerدد ليون فستنجر وح

 يحدث التنافر عندما ال تتسق الجوانب السلوكية للشخص مع معاييره األخالقية  .1
 ينشأ التنافر عندما يتوقع األفراد حدث ما ويقع آخر بدال منه  .2
 مع اتجاهاتهم العامة . يحدث التنافر عندما يقوم األفراد بسلوك  يختلف .3

 ( 436ص 1983دافيدوف )                                                                      
 

 افعيةنظريات الد

تفكيرنا الدائب في األنشطة الحيوية الداخلية الكامنة وراء أفعالنا ان ظهرت الى الوجود تفسيرات  قاد         
عديدة مختلفة للدافعية ،  اال انه ال يوجد بينها لالن نظرية واحدة يمكن ان تقدم تفسيرا شامال ومقبوال للدافعية 

بوصفها )متصل( يقع في طرف منه التصور  . وهناك طرق عديدة لتناول هذه النظريات ، أحداها ينظر اليها
القائل باألساس الحيوي او البيولوجي للدافعية وان أصلها هو العمليات الحيوية للجسم والتي يعبر عنها 
بالغرائز او الحاجات البيولوجية بوصفها القوالب المنظمة التي تتحدد على أساسها أفعالنا . وفي الطرف اآلخر 

ساس االجتماعي للدافعية وانها ناجمة عن العمليات االجتماعية فقط وهي ترتبط تحديدا يقع التصور القائل باأل
بالعوامل الثقافية والحضارية .  ونجد بين هذين الطرفين وعلى نفس المتصل وجهات نظر تتخذ موقفا معتدال 

( وأدناه نماذج 42ص 1983يجمع بين المؤثرات الحيوية والعوامل االجتماعية كأساس لعمل الدافعية .)تشايلد 
 من بعض النظريات المعروفة في مجال الدافعية :            

م  نظريته في الغرائز في أوائل القرن 1908عام   Mcdougelقدم وليم مكدوجل  نظرية الغرائز : 01       

جادة . ويسمي العشرين ورغم قدم هذه النظرية إال إنها فتحت الباب واسعا لالهتمام بدراسة الموضوع دراسة 
عنده هي قوى موروثة غير عقالنية توجه السلوك باتجاه معين بالغرائز والغريزة مكدوجل الدوافع األولية 

ويحلل مكدوجل الغريزة الى ثالث   يفكر به الفرد . او بهوهي المسؤولة باألساس عن كل ما يفعله ويشعر 
 جوانب هي :

ذات الصلة او الداللة مثل رائحة الطعام في  من حيث التلقي هي االستعداد لتلقي المثيرات - أ
 حالة الجوع ، فنحن نستشعر رائحة الطعام في حالة الجوع من بين روائح متعددة .

من حيث التنفيذ هي االستعداد لعمل حركات معينة او الوصول لهدف معين مثل الهرب  - ب
 في حالة مجابهة مواقف خطرة .

نفعالي الذي يصاحب عملية اإلرضاء او إشباع قلب الغريزة وهو االندفاع او التهيج اال - ت
 الدافع .

 

واعد مكدوجل قائمة بالغرائز اإلنسانية منها :غ التماس الطعام ، غ التقزز ، غ الجنس ، غ الخوف ، غ      
االستطالع ، غ الوالدية ، غ االجتماع ، غ تأكيد الذات ، غ االستسالم ، غ الغضب ، غ االستغاثة ، غ اإلنشاء 

التملك ، غ الضحك ، غ الراحة ، غ النوم ، غ الترحال ، وغرائز أخرى تخدم الحاجات الجسمية مثال  ، غ
 اإلخراج والتبول والتنفس .

دوافع او  ميول طبيعية  إلى الوراثة وال دور للبيئة او الخيار اإلنساني في  اوينسب مكدوجل الغرائز بوصفه
-114ص 2010توجيه السلوك و اإلنسان ليس أكثر من  قوة منفعلة بفعل المثيرات التي يتعرض لها .)ربيع 

115) 
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من جهة  وعلى النظريات  جزئيا على نظرية مكدوجل نظرية فرويد اعتمدتالنظرية التحليلية :  02      
الفسيولوجية من جهة أخرى لتقديم تصوره النظري في الدافعية البشرية التي يحددها بغريزتين أساسيتين 
وبصورة أكثر دقة )قوى محركة( األولى هي غريزة الحياة والثانية غريزة الموت وكلتاهما تنشأن من 

لجنسية الضرورية للتناسل او إنتاج النوع والغرائز الحاجات البدنية ، وتتضمن غريزة الحياة : الغرائز ا
المتصلة بالجوع والعطش والمطلوبة لحفظ حياة الكائن الحي وبقائه . اما غريزة الموت فتحدث فرويد تحديدا 

هذه الغرائز موجودة منذ الميالد وتحتوى على الطاقة الغريزية ويشار  ان فرويدعن غريزة العدوان . ويعتقد  
( وهي تكبت في العقل الباطن بفعل عمليات اإلكراه والقسر الناجم عن اإلرادة الواعية لألفراد او لها ب)الهو

كنتيجة للضغوط االجتماعية ، ومن  العقل الباطن تمارس تلك الغرائز تأثيرها على السلوك دون وعي من 
لوك الفرد اال في ظروف خاصة الفرد بفعل العديد من اآلليات الدفاعية النفسية . وال يكشف السبب الكامن لس

مثل التنويم الصناعي واألحالم او بتعاطي المخدرات او في جلسات العالج النفسي حيث تخمد او تضعف 
 (.45ص  1983مقاومته وتخف سيطرة اآلليات الدفاعية .)تشايلد 

صيغة مدرج هرمي : تنتظم الحاجات في منظور أبراهام  ماسلو ب نظرية التنظيم  الهرمي للحاجات  03      
أولوية اإلشباع فيه للحاجات الفسيولوجية ) الهواء .الماء .الطعام ...( فان  اشبعث بصورة اعتيادية بحث 
اإلنسان عن إشباع المستوى الثاني من الحاجات وهو الحاجة لألمن و ومن ثم البحث عن إشباع الحاجة للحب 

الحجة لالحترام والتقدير ثم المستوى الخامس الخاص في المستوى الثالث يليه المستوى الرابع المتمثل ب
 (.441-440ص 1983بحاجات تحقيق الذات والذي ينجح في الوصول إليه قلة من األفراد )دافيدوف 

ومع ترقي اإلنسان في سلم الحاجات تقل المظاهر الحيوانية في سلوكه وتتضح الجوانب اإلنسانية ذلك ان 
التي يترتب على عدم إشباعها  بالحاجات الحرمانيةج ضمن ما يسميه ماسلو المستويات الثالثة األولى تندر

الحاجات مشكالت جوهرية في صحة وبقاء الفرد ، فيما تندرج حاجات المستويين الرابع والخامس ضمن 
التي ال يسب عدم إشباعها مشكالت جوهرية لإلنسان إال إن إشباعها يجعل حياته أكثر صحة و سعادة  النمائية

 فاهيةور

 

 مخطط هرم الحاجات لماسلو

 :وكما موضح في الشكل اعاله وأدناه المستويات الخمسة للحاجات وتفصيالتها المختلفة 

 و ـــــلـــــاســـــام مــــــــات إلبراهـــحاجـــــرم الــــــط هــــطـــخـــم
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وتشمل الحاجة للطعام ، الشراب ، التزاوج ،اإلخراج  او العضوية  لحاجات الفسيولوجيةا - أ
 . او التخلص من الفضالت  و النوم والدفء

 

حاجات األمن وتشمل الحاجة لالستقرار والحماية والنظام والتحرر من الخوف  والتحرر   - ب
 . من القلق والحماية من األخطار الخارجية والموضوعات المؤذية

 

الحاجة الن يحب وان يكون محبوبا ، والحاجة للعطف حاجات الحب واالنتماء وتشمل   - ت
 . والعناية واالهتمام والسند االنفعالي

 

حاجات التقدير وتشمل تقديره لنفسه وتقدير اآلخرين له وان تكون له مكانة وان ال   - ث
 . يتعرض للرفض او النبذ وعدم االستحسان

 

عن الذات وان يكون مبدعا او حاجات تحقيق الذات وترتبط بالتحصيل واالنجاز والتعبير   - ج
منتجا وان يقوم بأفعال وتصرفات مفيدة وذات قيمة لآلخرين وان يحقق إمكاناته ويترجمها 

 (.117-116ص 2010()ربيع 116ص 1978)منصور وآخرون  الى حقيقة واقعة
 

ه الحاجة ومن المالحظ في نظرية ماسلو هو وضع تحقيق الذات على قمة التنظيم الهرمي للحاجات وتشير هذ
الى رغبة اإلنسان في مطابقة الذات ومعنى ذلك هو ميله إلى أن يصبح ما لديه من إمكانات محققا ، وهكذا 
يمكننا ان تعتبر تحقيق الذات على انه القوة الدافعية الوحيدة فيما الحاجات النفسية كاألمن والحب واالحترام 

  (. 118ص  1978على إنها أجزاء منها .)منصور وآخرون 
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 ـبوع الحادي عشر ـــ  االســـــــــ

 

 Heider 1985  : يراد بالعزو العوامل الكامنة او  المفسرة لبعض السلوكيات ووفقا  لهايدر نظرية العزو .4

وهو  يعتبر سلوكنا مدفوعا لحاجتين : األولى حاجتنا لفهم العالم من حولنا والثانية رغبتنا في التحكم بالعالم .
يفترض انه ليس باإلمكان إرضاء هذين الدافعين ما لم  نكون قادرين على التنبؤ باألحداث التي تجري من 

 حولنا .

وعندما نقوم بعملية العزو فإننا نميل الى تفسير السلوك بصيغة سؤال عن مرجعيته اما الى القوى الداخلية او  
مود الهاتف نحاول عزو هذا الحادث الى عوامل داخلية القوى الخارجية ، فعندما يصدم سائق ما سيارته  بع

عوامل خارجية خاصة بالسيارة  الى اوخاصة بالسائق )سوء قيادته ، تناوله للكحول ، ضعف بصره..( 
 والبيئة )ثقب االطار وانحراف السيارة ، زلق الطريق ، الضباب ...الخ(.  

، القدرة ،  االتجاهات ، والميل الشخصي اما األسباب وتتضمن األسباب الداخلية أمورا مثل المزاج ، الجهد 
الخارجية فهي كل العوامل غير الشخصية . والحديث عن المسببات الداخلية والمسببات الخارجية هو حديث 

 (.53ص2010عن موضوع مركز الضبط او التحكم )العواملة 

 

 قياس الدافعية

لكي  اربمواقف لالختأساس وضع الكائن في سلسلة من يتمثل األسلوب الشائع في قياس الدافع على        
يتحدد اتجاه اختياره ، فيمكن تقديم  الطعام والماء للفئران لكي يالحظ اتجاه اختيارها . ويمكن تقدير قوة الدافع 
بوضع تيار كهربائي يفرض عليها التوقف عن الوصول الى الهدف والذي قد يكون ماءا او طعاما او فئرانا 

ئما ما يواجه البشر في مواقف الحياة الفعلية بمثل هذا من الجنس اآلخر او متاهات أخرى مثيرة لالهتمام . ودا
 النوع من ضرورة االختيار. 

                                     

من أيسر سبل القياس وان كانت ال تلمس اال الجوانب الشعورية من الحافز وتتمتع  االختباراتوتعتبر        
االنجاز ، وهو  او ستها بهذه الطريقة الدافع الى التحصيل بدرجة صدق واطئة. ومن الدوافع التي أمكن درا

دافع له الفاعلية األساسية في مواقف النجاح والفشل ومواقف التنافس مع اآلخرين ومواقف التفوق على  
للشخصية اختبارا لقياس هذا الدافع . وبينت الدراسات   بطارية اختبارات كاليفورنيامعايير معينة ..وتتضمن 

جة للتحصيل تتخذ صورا متعددة منها : التفوق األكاديمي بين األطفال والطالب في المجتمع الغربي ، ان الحا
 ومنها أيضا الدافع للتفوق في لعبة الكروكيت او غيرها . 

 

وهناك اختبار آخر لقياس الدافع الى القوة و اي مقدار الرغبة في السيطرة وفرض التأثير في المواقف       
، وتظهر الدرجة المنخفضة في هذا  االختبار نمط شخصية معتمدة على اآلخرين وبحاجة الن  االجتماعية

مقاييس للسيطرة  بطارية كاليفورنيا للشخصيةيضبط سلوكه من اآلخرين ويوجهون أفعاله . وتتضمن 
 والرغبة في المركز .

، وفي هذا النوع من االختبارات بعرض  االختبارات االسقاطيةويمكن قياس الدافعية البشرية باستخدام       
صورة ـــــث في الدرأ على ذهنه تصف ما يحـــــعلى الشخص صورة غامضة ويطلب منه كتابة أية قصة تط

على مجموعة من   T.A.Tان عرض بطاقات اختبار تفهم الموضوع   Maclellandالند ي، وبين ماكل

خرى في موقف تجريبي مقنن أدى الى تأليف قصص األشخاص بعد فشلهم  في أداء بعض االختبارات األ
تتضمن الكثير من  األفكار المرتبطة بالتحصيل مثل العمل معا لتحقيق أهداف مستقبلية ، محاولة التغلب على 

 1983( )دافيدوف 40-37ص  1982العقبات ، التصارع والتنافس مع الناس اآلخرين ...)ارجايل 
 (. 466ص
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 اختبار تفهم الموضوع االسقاطينموذج من بطاقات 

 

 ؟ وماذا بعد بشأن الدوافع

 يمكن أدراج المالحظات الختامية اآلتية  عن الدوافع مما فاتنا ان نشير له في المواضع السابقة :  

يتردد مفهوم الدافعية بمصطلحات كثيرة مختلفة تحمل معنى الدوافع منها : المنبه ، الباعث ، الحاجة ،  1
نزعة ، الميل ، الرغبة ، الغرض ، الهدف ، القصد ، النية ، اإلرادة . وبعض هذه األلفاظ يكاد الحافز ، ال

 (. 114ص 1978يكون مرادفا لآلخر وبعضها يحتاج الى تحديد وتمييز )منصور وآخرون 

 تعد دراسة الدوافع شيئا عسيرا للغاية بسبب صعوبة مالحظتها وصعوبة قياسها بصورة مباشرة ، وهنا  02
يمكن االعتماد على أدوات التقرير الذاتي مثل المقابالت الشخصية واالختبارات النفسية بديال للمالحظة ولكن 

 عيب هذه األدوات ان  اإلنسان قد ال يكون على وعي بدوافعه دائما .

اء يمكن استثارة سلوك معين بعدة دوافع مختلفة او بوساطة مجموعة منها ، فسلوك مشاهدة برامج المس 03
في التلفاز قد يظهر نتيجة  لواحدة من حاجات اجتماعية عديدة )إطاعة األوامر ، تحقيق االهتمام والتقدير ،  
تعزيز العالقة باآلخرين ( او قد يكون الدافع هو السعي لزيادة الفهم والذي هو حاجة للنمو او لالستثارة 

 الحسية او لالثنين معا.

إلشباع نفس الحاجة ، فهو مثال يمكن ان يشبع حاجته للتفوق او من  يمارس اإلنسان سلوكيات متعددة 04
خالل تحقيق التفوق في العدو )رياضة الركض( او بسرقة بنك ، او بحل مشكلة ميكانيكية صعبة او باصطياد 

 فراشة نادرة ..

يحتاج الن ال تؤدي الدوافع بالضرورة إلى سلوك يهدف الى إشباع الحاجات التي أثيرت ، فليس كل من  05
يكون محبوبا يسلك باتجاه تحقيق هذا الدافع ألسباب تعود الى قلقه ، وتوقعات فشله ونقصان مهاراته المناسبة  

 (.443ص 1983وتصارع حاجاته..)دافيدوف 

مثل : الجوع ، العطش ،  بدني بعض دوافع السلوك اإلنساني ودوافع كل السلوك الحيواني ذات مصدر  06
كيميائي ويمكن اعتبارها أساليب  -ك الدوافع جميع األنواع الحية وهي ذات أساس بيولوجيالجنس . وتسود تل

تنتظم ذاتيا ، وتحدث بطريقة آلية بهدف تحقيق توازن الماء او السكر في جسم الكائن الحي ، وتعتبر 
ولهذا فهي اكثر  االستجابة لنقص معين كالماء غريزية عند الحيوان ، اما في حالة اإلنسان فهي تخضع للتعلم

 مرونة في طرق اإلشباع وتوقيتاتها والطقوس المصاحبة لعملية اإلشباع .

الحوافز األولية لوحدها ال تفسر لنا التعقيد الحاصل في السلوك اإلنساني ومن المهم االلتفات للحوافز  07
دوافع قوية لماعية والتي  تتحول الثانوية او المكتسبة القائمة على التعلم والتي ندعوها بالدوافع النفسية االجت

 (.35ص 1983. .)ارجايل  دبكثير من الحوافز األولية كما في حالة التضحية بالنفس او االستشها ىاقو
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يصنف بعض العلماء الدوافع النفسية االجتماعية )المكتسبة( والتي تلعب دورا مهما في مستويات فاعلية  08
 السواء واالنحراف الى :عملية التعلم وفي تحديد مستويات 

الدافعية االيجابية مثل دوافع االعتماد والتواد واالنجاز . وهي دوافع تؤدي بالناس إلى البحث  - أ
عن العشرة واأللفة والصداقة والمودة مع اآلخرين والى تقديم العون واإلغاثة والتعضيد 

 لآلخرين .
مجموعة من الدوافع المتعلمة كنواتج الدافعية السلبية مثل دوافع القلق والذنب والعدوان وهي  - ب

 غير سارة لمواقف مؤلمة او مخيفة او ضاغطة او  حتى صادمة.
 (. 122ص1978)منصور وآخرون                                                                     

 

ا مثل : دافعية االنجاز او وضع علماء النفس قوائم مختلفة بالحوافز المكتسبة ولقي بعضها اهتماما ضخم 09

وهي حوافز تفسر جانبا  Powerوالقوة او السلطة    Affiliationواالنتماء    Achievementالتحصيل 

 (.36-34ص 1983كبيرا من التنوع في السلوك االجتماعي .)ارجايل 

باإلمكان النظر الى الدافعية نظرة تكاملية ، كل نوع من الدوافع يكمل اآلخر في دورة حياة اإلنسان  0 10
المتكاملة ، فالدوافع  بمختلف أنواعها يمكن جمعها في مفهوم واحد هو )التحقيق( اي تحقيق الذات وقد وجد 

 تحقيق الذاتالذات ، ويعني مفهوم  هذا المفهوم عند ماسلو وروجرز كما وجد عند  هورناي بصيغة إدراك
تحويل اإلمكانيات الى وقائع ، ويعني استنادا الى آخرين المحافظة على الكائن الحي وتعزيز قيمته ، بمعنى 
العيش والنجاح واالزدهار ، فنحن نأكل ونشرب ونتزوج ونكبر ونربي أطفالنا ونبني مجتمعات وندافع عنها 

البعض ...انه باختصار مفهوم يساعد على توضيح حقيقتنا اإلنسانية  ونبتدع أشياء جديدة ونحب بعضنا
 ( .       71ص2004األساسية . )النعمة والعجيلي 
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 الفصل الرابع  من سئلةألنماذج 

  
 عرف ما ياتي :الدافع ,الحوافز االساسية , دافعية االنجاز , التنافر المعرفي , الغريزة  01
  
 عرف الدافعية مع االشارة للوظائف التي تقوم بها  02 
 
 تصنف الدوافع باشكال مختلفة .اكتبها وقارن بين الدوافع االولية والدوافع الثانوية  03 
 
 للدوافع واشرح احداها  19٨3اكتب تصنيف دافيدوف  04 
 
 ما خصائص الحوافز االساسية , وما اصنافها ؟ 05 
 
 ماعية مع االشارة الهم الحاجات المرتبطة بها .اكتب عن الدوافع االجت 06 
 
 اكتب باستفاضة عن دافعية االنجاز  07 
 
 اكتب باستفاضة عن دوافع االستثارة الحسية مع االشارة الى اهم خصائص االفراد الباحثين عن 0٨ 

 االثارة العالية       
 اكتب باستفاضة عن االفكار كدوافع  09 
 
 ما هي المواقف التي تستثير التنافر المعرفي  10 
 
 عدد نظريات الدوافع واشرح احداها  11 
 
 ما تحليل مكدوجل للغريزة   12 
  
 ما منظور فرويد للدافعية  13 
 
 اكتب باستفاضة عن نظرية ماسلو في الحاجات 14 
  
  والحاجات النمائية وفق هرم الحاجات لديه ؟ ما منظور ماسلو للحاجات الحرمانية 15 
 
 كيف تقيس الدافعية ؟ 16 
 
 اكتب ستا من المالحظات الختامية عن الدافعية  17 
 
طور ماسلو نظريته في اخريات حياته ليصبح هرم الحاجات باكثر من خمس مستويات .ناقش ذلك  1٨ 

   مع الرسم
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 ــــبوع الثاني عشر  االســــــــــــــ

 

 امســـــــل الخــــــــــفصـال
 االتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالنفع

 
 

 
 
 

من ناحية تعقيده وتنوعه وشموله احد اهم الخصائص التي تميز اإلنسان  EMOTIONربما كان االنفعال      

 ولكعن الحيوان فضال عن ان االنفعاالت من الموضوعات التي تجعل الحياة اإلنسانية اكثر حيوية وحرارة ، 
تتخيل حياة انسانية وعالقات اجتماعية وروابط أسرية خالية من الحب والكره و والضحك والبكاء ،  ان
لغضب والدهشة ، والسعادة والحزن .. انها حياة اقرب ما تكون للميكانيكية ..فاالنفعاالت والمشاعر وا

المرتبطة بها هي ملح الحياة اليومية وتوابلها ،  وبوساطة تلك االنفعاالت تكتسب حياة اإلنسان معناها 
 (.151ص 2010وداللتها.)ربيع 

  

نفس استعصاءا على الدراسة والفهم العتبارت ذاتية وموضوعية واالنفعاالت من اكثر موضوعات علم ال     
 تتمثل في :

 

: هناك صعوبة تواجه اي محاولة لتعريف او شرح اية خبرة ذاتية استبطانية على شاكلة االنفعال ، فنحن أوال
ن نستطيع ان نصف مثال ما يصاحب السرور او الكدر من أحوال جسمية او مظاهر سلوكية ولكن ان أردنا ا

 نعرف السرور او الكدر كخبرتين  ذاتيتين فلن نستطيع ان نصف أحداهما اال بأنها عكس األخرى.
 

: هناك تداخل في استخدام التعابير المتعلقة بخبراتنا الذاتية مما يتوجب التوقف لمراجعة بعضها لغرض  ثانيا
 . بشأنهااالتفاق على قواعد للغة المشتركة 

  
 

وتوصف االنفعاالت بانها طاقة الفكر وموجهة النشاط المعرفي والنافذة المطلة على العقل ، وهي الوسط      
االجتماعية ،  وتتشكل بواسطته أواصر العالقات باآلخرين ،  وهي  التفاعالتالذي تجري فيه ومن خالله 

، او على العكس قد تكزن مصدر للفوضى  التي تمنح خبراتنا ظاللها وألوانها ، وتعطي لحياتنا عمقها ومعناها
 (.72ص 2004والوهم والخديعة .) النعمة والعجيلي 
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بمعنى انها لدينا قبل تعلمنا اللغة ، ما يجعل اللغة قادرة او غير قادرة على  لفظية  -ظاهرة قبل واالنفعال      
مواكبة الظاهرة االنفعالية ، ومن جهة اخرى يكون االنفعال صفة مصاحبة للدافع وليس الدافع بذاته ، فالدافع 

بينما يثير الدافع   للعدوان يثير انفعاالت من قبيل الحسد ، الغضب ، الخوف ، ونشوة االنتصار على الغريم .
 (.75)المصدر السابق ص  الجنسي انفعاالت الحب ، الغيرة ، الوله ، الهيام .

 

حاالت داخلية تتصف بجوانب معرفية خاصة وإحساسات وردود أفعال بانها االنفعاالت تعرف و     
 1983دافيدوف فسيولوجية ، وسلوك تعبيري معين ، وهي تنزع  للظهور فجأة ويصعب التحكم فيها )

 (.480ص
 

حالة نفسية تنشأ نتيجة مثير مفاجئ وتضطرب خاللها شخصية اإلنسان ويعرف االنفعال أيضا بوصفه :      
بكاملها ثم ال تلبث ان تضعف وتزول بسرعة . وتبدو حالة االضطراب هذه في بنية الشخص المعرفية 

الخارجية وتصرفاته المختلفة ، وتشكل هذه وخبراته الشعورية وردود أفعاله الفيزيولوجية وتعبيراته 
)داود . دت  االستجابات المتنوعة استجابات متكاملة تعبر عن نوع الحالة االنفعالية التي حدثت للشخص

 (.167.ص
 

خبرة او حالة ذات صبغة وجدانية ، نفسية األصل ، وتتكشف في السلوك في تعريف ثالث هو :  لواالنفعا     
 الفسيولوجية .والوظائف 

 

إلى جوانب اإلحساس باللذة او السرور او األلم التي تقترن بالحاالت   Affectiveوتشير كلمة )وجدانية(      

 (. 146ص1978)منصور وآخرون . االنفعالية
 

لد .)تشاي : االستجابة الفسيولوجية والنفسية المؤثرة على اإلدراك والتعلم واألداءويعرفها تشايلد بانها      
 (.29ص  1983

 

 خصائص االنفعال
   

 لالنفعال خصائص متعددة منها :
o . هو استجابة مركبة عند اإلنسان 
o . وهو خبرة ذاتية 
o . وهو مصحوب بتغيرات على األصعدة النفسية والفسيولوجية 
o .وهو يسبب خلخلة في قدرة اإلنسان على حفظ توازنه 
o  نتائج ايجابية .قد تكون لالنفعاالت اثار سلبية وقد تكون لها 
o  (152ص 2010بعض االنفعاالت سطحية وبعضها اآلخر عميقة .)ربيع 
o  . واالنفعال كذلك عنصر مهم في الشخصية وفي العالقات والتفاعالت  القائمة بين األفراد 

 

  مكونات االنفعاالت
 

وتحدد نوع تلك الحالة  بينت الدراسات ان تحليل  اي حالة انفعالية يوصل الى  ثالثة مكونات تتكامل معا    
 وشدتها وهذه المكونات هي :

 

: وتتألف من الخبرات الشعورية والعناصر المعرفية . ويقصد بالخبرة الشعورية تلك  المكونات الذاتية 01
المشاعر التي يشعر بها الشخص المنفعل ويستطيع التعبير عنها بعد تأملها او استبطانها من قبيل ان يصف 

يصف حالته أثناء الغضب بالتوتر والرغبة في  ا وانالفرح بالدفء والتهيج واالنشراح ، حالته في اثناء 
 تحطيم األشياء ..

اما العناصر المعرفية فهي مجمل تلك األفكار عند الشخص المنفعل والمتصلة بالموضوع الذي اثار انفعاله 
)مراد :د  المشاعر التي يشعر بها وفهمه لها .الى جانب إدراكه للتغيرات المختلفة التي تحدث له وتحليله لتلك 

 (.168ت ص
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ويعتقد كثير من علماء النفس ان تفسير األفراد للموقف المباشر الذي يتعرضون له هو المحدد السم االنفعال 
الذي يطلقونه على ما يشعرون به مع مالحظة ان ردود أفعال الجهاز العصبي السمبثاوي تكون متشابهة تماما 

نهم كما في  حاالت : الغضب بسبب االهانة او الخوف والقلق بسبب الموقف االمتحاني او الحب لدى كل م
بسبب مقابلة او رؤية شخص عزيز او محب   وردود األفعال تلك هي : خفقان القلب ، إفراز اليد للعرق ، 

 ( وهو ما يدخل ضمن المكونات الفزيولوجية .487ص 1983وتورد الوجه .)دافيدوف 
 

يولوجية التي تحدث خالل الحالة االنفعالية ويمكن س: ويقصد بها التغيرات الف يولوجيةسالمكونات الف 02 
الكشف عنها بوساطة أجهزة معينة مثل أجهزة ضغط الدم ، معدل ضربات القلب ، توصيلة الجلد ، معدل 

للشخص المنفعل ان يشعر التنفس حرارة الجسم ، التغيرات الكيميائية في الدم ، التوتر العضلي . ويمكن 
 ببعضها مثل خفقان القلب او جفاف الفم او التعرق وتوتر الجسم .   

 

الحاصلة أثناء االنفعاالت الشديدة  ان التغيرات الفزيولوجية Cannonوتوصل عالم الفسلجة األميركي كانون 

مثل الغضب الشديد والخوف الشديد والتي تحدث نتيجة لزيادة إفراز هرمون األدرينالين تسهم في تكوين 
استجابات لدى الكائن الحي تهيئه لمواجهة المواقف الطارئة وتساعده على القيام بأعمال ال يستطيع القيام بها 

 (170تحميه من االذى من خالل القتال او الهروب )داود دت صوهي  في االحوال االعتيادية 
 

: وهي مختلف التعبيرات الوجهية واإليماءات واإلشارات غير اللفظية التي  المكونات الخارجية التعبيرية 03
 تبدو على وجوه األشخاص أثناء انفعالهم فضال عن الحركات واألوضاع البدنية واأللفاظ التي تصدر عنهم .

المالحظات اليومية والدراسات التي أجريت في هذا المجال ان الوجه ككل وبخاصة تعبيرات الفم  وتشير
والجبهة والعينين ووضعية الجسد واليدين ونغمة الصوت عناصر مهمة في التعبير االنفعالي وتشخيص نوع 

 . (171)داود دت ص االنفعال على الرغم من ان االستجابات االنفعالية تتأثر باإلطار الثقافي للمجتمع
 

ويبدو ان بعض التعبيرات االنفعالية وبخاصة تلك الشائعة بين البشر ) مثل التعبير عن السعادة والسرور 
باالبتسام او الضحك ، والتعبير عن الحزن بالفم المقلوب الى اسفل ، والتعبير عن الغضب باحمرار الوجه ..( 

ار كما يعبر العميان والصم )منذ والدتهم( عن مشاعرهم بنفس وهي تعبيرات تحدث تلقائيا لدى األطفال الصغ
العالمات والمظاهر ، يبدو ان تلك التعبيرات االنفعالية تكون مبرمجة داخل األفراد بوساطة مورثاتهم 

( مع عدم إغفال دور الخبرة والتعلم في صياغة بعض التعبيرات االنفعالية التي 489ص 1983)دافيدوف 
 (173حددة دون غيرها )داود دت صتقترن بثقافات م

 
 

 
 

 مخطط لمكونات االنفعال 
 

 المكون الذاتي 

المكون 
 الفسيولوجي 

المكون 
 التعبيري 
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 العالقة بين الدوافع واالنفعاالت
 

دأب بعض علماء النفس على دراسة العالقة بين المفهومين بسبب التداخل الشديد بينهما وأشار عالم      
  .او قلب الدافع هو الهيجان االنفعاليان قلب الغريزة : قال  عندما عالقة وثيقة بينهما  النفس وليم مكدوجل الى

 

 ويمكن تبين العالقة بين الدوافع واالنفعاالت من خالل ما ياتي :

  يحدث االنفعال حين يرضى او يشبع احدى الدوافع فجأة وعلى غير انتظار او بصورة غير 
 متوقعة كما في حالة الفوز بجائزة يانصيب .        
 عن اإلشباع كما في حالة الغضب عند األطفال عندما يمنعون  من يحدث االنفعال حين يعاق الدافع 
 اللعب .        
 . تعد كل من الدوافع  واالنفعاالت قوى محركة للسلوك وموجهة له 
 يكتسبان ا وتصريفهما مكل من الدوافع واالنفعاالت فطرية في األساس ولكن طريقة التعبير عنه  
 من البيئة اإلنسانية .        
 يرتبط كل من الدوافع واالنفعاالت بمبدأ حفظ التوازن ، فعدم إشباع الدافع يسبب اختالل في توازن 
 الفرد فيما االنفعاالت المتطرفة تسبب الحالة ذاتها .        
 يسبب  ما  العالقة بين الدوافع واالنفعاالت عالقة دائرية اي يؤدي احدهما الى اآلخر ، فإشباع دافع 

 يؤدي لظهور االنفعال  السلبي . آخرال ايجابي فيما إعاقة إشباع دافع انفع        
 (155ص2010( )ربيع 144ص 1978)منصور وآخرون                                                

 وتلعب مناطق التكوينات تحت القشرية في المخ دورا أساسيا بالنسبة للدوافع واالنفعاالت 
 (493ص 1983)دافيدوف                                                                                    

 
 

 االنفعاالت بين االيجابيات والسلبيات
 

يعد االنفعال مظهرا من مظاهر فقد التوازن بين اإلنسان والبيئة ،   هو من جهة أخرى  يؤدي بالفرد الى 
ممارسة السلوك الذي يؤدي به الى استعادة ذلك التوازن وعليه يمكن القول ان السلوك االنفعالي لإلنسان له 

 : مظاهره االيجابية والسلبية 
 

 ي على النحو اآلتي :، وه المظاهر االيجابية لالنفعال

 اذ إنها تؤدي الى اتخاذ اإلنسان أوضاع  الحماية كما في حالة الخوف التي ترفع من  الحماية .
 استعداده للهرب او القتال .

 كما في حالة الغضب الذي يؤدي باإلنسان الى تحطيم العائق وبلوغ  غايته او تحضيره  الدفاع .
 ألوضاع القتال والدفاع عن النفس .

 بعض االنفعاالت مثل البكاء تخفف من حالة التوتر وتجعله بقدر مناسب من الراحة  التنفيس .
 النفسية.

 تحفز الشحنة االنفعالية المصاحبة لالنفعال المزيد من اإلصرار والعمل والجهد  ستمراريةاال .
 لتحقيق األهداف التي يتطلع لها .

 كبيرة تزيد من تقارب األفراد وتفهمهم لبعضهم كما . لالنفعال قيمة اجتماعية  االجتماعي  التواصل
 في حاالت التعاطف الوجداني .

 اذ تكون االنفعاالت السارة مصادر للشعور بالسعادة والفرح ومحطات  للترويح عن  السرور .
 النفس .

 

 فتكون على النحو االتي : المظاهر السلبية لالنفعالاما 
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 دة مثل الحزن الشديد او الغضب الشديد الى إيقاع األذى . وتؤدي االنفعاالت الحا الضرر الجسمي
 باألجهزة الجسمية مثل الجهاز الدموي الدوري .

 السليمة  تعلى اتخاذ القرارا ة. يقود االنفعال الشديد الفرد الى عدم القدر القرارات الخاطئة
واالفتقاد للتحليل المنطقي والحكم الموضوعي ، فالغاضب ال يرى في خصمه اال مجموعة عيوب 

 مجموعة من المزايا . محبوب االوالمحب ال يرى في 
 هناك من يرى ان االنفعاالت الشديدة تساهم مع عوامل أخرى في  األمراض النفسية الجسمية .

وهي أمراض جسمية نفسية  ، و االضطرابات السيكوسوماتيك ااإلصابة باألمراض النفسية الجسمية 
 (155-153ص 2010المنشأ.)ربيع 
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  بوع  الثالث عشر االســـــــــــــ

 

  نظريات االنفعال
 

 :لعل اهمها هي وضعت نظريات متعددة لتفسير االنفعال      
 19وهي أقدم نظريات علم النفس لتفسير وفهم االنفعال وظهرت أواخر القرن ال النج . –( نظرية جيمس 1)

وتوصل لها كل من العالم األميركي وليم جيمس والعالم الدانمركي كارل النج كل بمفرده . وتقول هذه 
ا نرتعش النظرية إننا نشعر باألسى ألننا نبكي او اننا نشعر بالغضب الننا نتشاجر او اننا نشعر بالخوف النن

 او اننا نشعر بالرعب الننا نجري .
 

وطبقا للنظرية فنحن نشعر بالخوف بعد ان نجري وال نقول اننا نجري الننا نشعر بالخوف ، وتفترض 
 النظرية الخطوات التالية في تفسير الشعور باالنفعال :

 نحن نشعر او ندرك الموقف الذي يسبب االنفعال  01
 .نحن نستجيب لهذا الموقف  02
 نحن نالحظ استجابتنا . 03

 

ومعنى ذلك ان شعورنا او إدراكنا الستجابتنا هو أساس االنفعال وعلى ذلك فان الخبرة االنفعالية او ما نشعر 
به من انفعال يحدث بعد حدوث التغيرات الجسمية ، اي ان التغيرات الجسمية هي التي تسبق الخبرة االنفعالية 

 .(158ص2010وتؤدي اليها )ربيع 
 

ومن االعتراضات التي توجه للنظرية ان جميع االضطرابات العضوية التي يقال انها سبب الشعور     
باالنفعال توجد فرادى او مجتمعة في حاالت ليس لها صيغة انفعالية ، فنحن نشحب ونرتجف في حالة البرد 

يخفق بعد الجري او بعد تناول وتصيبنا القشعريرة ويغمرنا العرق البارد في حالة الحمى ، كما ان القلب 
جرعة كبيرة من القهوة .من جهة أخرى تحدث نفس التغيرات الفسيولوجية في انفعاالت مختلفة عن بعضها و 

 كما ان إدراك التغيرات العضوية ليس شرطا ضروريا او كافيا للشعور او السلوك االنفعالي .  
 
لعشرين للرد على المشكالت التي تعاني منها نظرية والتي ظهرت اوائل القرن ا بارد –( نظرية كانون 2)

النج اذ ترى ان االنفعاالت واالستجابات الجسمية كل منها مستقل عن اآلخر وهما يحدثان في نفس  –جيمس 
الوقت ، من جهة اخرى تمثل االنفعاالت استجابة طوارئ تهيء الكائن الحي للمواقف الضاغطة ) المصدر 

 (159السابق 
 

مثل الخوف والغضب  معتدلووجد كانون ان هرمون األدرينالين يزداد إفرازه في حاالت االنفعال ال     
 واأللم البدني ، وهذه الزيادة لها نتائج حيوية للفرد منها :

 

 . تزويد جميع أجزاء الجسم وخاصة األطراف بالدم لتنشيطها 
 دفع الدم الى العضالت اكثر منه الى ارتفاع ضغط الدم وانقباض األوعية الدموية في الجلد ل 

 األحشاء الداخلية .               
 . اتساع مسالك الهواء في الرئتين لتسهيل عملية التنفس 
 . تحرير السكر المخزون في الكبد لتنشيط العضالت وتأخير ظهور التعب العضلي 
 .زيادة سرعة تخثر الدم في حالة التعرض للنزف 

 

 

 وظائف االنفعال
 

 يفيد االنفعال  في تحقيق عدد من الوظائف لعل أهمها :        
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 تعمل الكثير من ردود الفعل االنفعالية المبكرة كرسائل لآلخرين ،  النفعال بوصفه وسيلة اتصالا :
فسيماء الوجه انبساطا او انقباضا تبين لآلخرين نوع انفعال الفرد .كما ان بكاء الفرد وسيلة تعبيرية 

 مناسبة في غياب القدرة اللغوية له .
 

 بطة باالنفعال الكائن الحي : تزود االستجابات الفزيولوجية المرت االنفعال بوصفه مصدر طاقة
 بالطاقة لمواجهة الطوارئ والتحديات التي يتعرض لها .

 

 تساعد بعض االنفعاالت في إثارة دوافع الفرد وتنشيط سلوكه في ان  االنفعال كمنشط للدوافع :
واحد ، فمشاعر الغضب تولد الرغبة في إيذاء اآلخر .والتصرف بعدوانية . ومشاعر الحب تستثير 

الجنسي ، ويبدو ان سبب ارتباط االنفعاالت بالدوافع يعود الى ارتباطهما معا بمناطق التكوينات  الدافع
 تحت القشرية في المخ ، اي ان األساس الفسلجي لهما واحد .

 
 

 العوامل المؤثرة في نمو االنفعاالت
 

وتصل الى صيغ انفعالية وأنواع مختلفة ، هذه  تتتضافر بعض العوامل في ظهور وتطور ونمو االنفعاال     
 العوامل هي :

 

. تبدأ انفعاالت الطفل بحالة انفعالية تدعى ) االهتياج العام ( ثم تتميز بعد  اوال : النمو الطبيعي او النضج
ل شهور قليلة الى االبتهاج  والضيق بسبب العوامل الوراثية وليس التعلم وبداللة انه يحصل لجميع األطفا

باختالف المستويات الحضارية والبيئية ، فضال عن ان السلوك االنفعالي  يبدأ في سن معينة رغم اختالف 
البيئات ودون توفر الفرصة الكافية لتعلمه ، وتظهر التعبيرات االنفعالية لدى جميع األطفال سليمي الحواس 

 وفاقدي السمع والبصر في عمر واحد .
 

. وتتمثل بتأثيرات الجهاز العصبي المحيطي بقسميه )السمبثاوي ( الذي يحفز  يولوجيةسثانيا : العوامل الف
أنماط السلوك المرتبطة بحاالت الطوارئ كما في حاالت االنفعال ، والباراسمبثاوي والذي يتعلق بأنماط 

رون السلوك المرتبطة باألحوال االعتيادية مثل الظروف التي ال تستدعي االنفعاالت )منصور واخ
 (148ص1978

 

. ويؤثر في السلوك االنفعالي من ناحية مثيرات االنفعال وطرق التعبير المناسبة عنه ودرجة  ثالثا : التعلم
السيطرة عليه .ويتعلم الطفل خالل مراحل نموه لماذا ومتى واين وكيف ينفعل ،  ويكون لعمليات التنشئة 

 (178االجتماعية والخبرة الفردية دورها المهم في هذا الجانب )داود دت ص
 

 تحديد ثالث طرق يتم بها تعلم االستجابة االنفعالية لمواقف معينة باعثة على االستثارة وهي : ويمكن 
 

. من السهل مالحظة ان األطفال الصغار في سن سنتين يلجأون الى تقليد سلوك الكبار  المحاكاة والتقليد 01
لها . والحقا يقلد بعض النماذج  المحيطين بهم واالستجابة للمواقف االنفعالية بنفس طريقة استجابة الكبار

 السلوكية التي يراها في برامج التلفاز.
 

. وفيها يربط الطفل بين مثير محايد بمثير آخر لديه قوة استدعاء االنفعال ليكون للمثير  االقتران الشرطي 02
قدرة استدعاء نفس االستجابة االنفعالية بعد عملية االقتران الشرطي . وتجربة واتسن الشهيرة في  دالمحاي

جعل احد األطفال ممن ال يخافون من الفأر األبيض )يتعلمون( الخوف منه هي نموذج لتأثير عملية االقتران 
 (203ص  1983الشرطي في تعلم االنفعاالت )دافيدوف 

 

من بعض المنبهات اذا فهمنا وجه الضرر او الخطورة الكامنة فيها كما في الخوف  . فنحن نخاف الفهم 03
 (151ص1978من األسالك الكهربائية او الحيوانات المفترسة او األسلحة النارية .)منصور وآخرون 
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 قياس االنفعاالت
 

 تقاس االنفعاالت اإلنسانية عن طريق فحص مكون واحد او اكثر من مكوناتها وكما ياتي :    
 

. والذي يشمل المعرفة واإلحساسات المصاحبة النفعال ما ، ويقاس هذا العنصر بتطبيق  اوال : المكون الذاتي
 االختبارات على المفحوصين او مقابلتهم شخصيا .

  

.اذ يمكن استنتاج االنفعاالت من المالحظة المباشرة للسلوك فلتشخيص  جيثانيا : المكون التعبيري الخار
الغضب يمكن للعلماء ان يالحظوا ويقدروا تكرار او شدة االرتجاف وتورد الوجه او تقدير ارتفاع الصوت او 

 قياس الرغبة في االعتداء على مصدر الغضب .
 

و ويفيد في تقدير االنفعال عن طريق مراقبة ردود األفعال الجسمية الداخلية التي  ثالثا :  المكون الفسيولوجي
المثال األقرب هنا ، ووتوتر العضالت  تصاحب المشاعر االنفعالية مثل معدل ضربات القلب ، والتنفس ،

فيدوف )دا . استخدام جهاز كشف الكذب التي تسجل في آن واحد أكثر من رد فعل  او حدث وعملية فسلجية
1983 494.) 

 

 النضج  االنفعالي
 

النضج االنفعالي شرط أساسي للتوافق االجتماعي السوي والصحة النفسية السليمة ، فاضطراب الصالت      
النجاح والفشل  االجتماعية والعالقات اإلنسانية مرهون في المقام األول باضطراب الحياة االنفعالية ، بل اان

في الحياة يتوقف الى حد كبير على عوامل انفعالية وحسبنا ان نشير الى اثر سرعة االهتياج وفرط الخوف 
واالرتياب المسرف والغيرة الشديدة في الصالت االجتماعية للفرد والى ان اغلب من يلجاون الى العيادات 

مستوى الغضب او القلق الشديد من أشياء تافهة او  النفسية يعانون من اضطرابات انفعالية كالعجز عن ضبط 
 غيرة مستبدة او مخاوف شاذة او اكتئاب مقيم .

  

والواقع ان عدم النضج االنفعالي هو سمة مشتركة بين المصابين بأمراض نفسية وأمراض عقلية و النضج     
 االنفعالي هو مرتبة ال يصلها اغلب الناس حتى من نضجت أجسامهم وعقولهم . 

 

ويتوقف النضج االنفعالي على عوامل عدة وراثية واجتماعية ، فمن العوامل الوراثية سالمة الجهازين 
الهرموني ، ومن العوامل االجتماعية تربية  التسرف في كبح الطفل او تدليله او تخويفه و  يلعصبي والغدا

مشاكله ويعالجها دون ان يطلق العنان النفعاالته وكيف يتصرف تصرفا سليما في مواقف  ديروتعلمه كيف ي
 الحرمان واإلخفاق .

 

 اليا :وعليه يمكن القول ان أهم سمات الشخص الناضج انفع
 
مثل األنانية واالتكال على الغير والخوف من تحمل  يكون متحررا من الميول  واالتجاهات الصبيانية 01

 المسؤولية ، وبهذا فان غير الناضج هنا هو طفل كبير .
 

مثل النقد الطفيف أو المالحظة العابرة التي تصيبهم  ال تثيره مثيرات االنفعال الطفلية او مثيرات تافهة 02
 بنوبة من القلق ، والنكتة العارضة التي تثير نوبة ضحكهم غير المتوقع .

 

، وال ينم سلوكه على  قادر على التعبير عن انفعاله بصورة متزنة بعيدة عن التعبيرات البدائية والطفلية 03
شنج او يثور وال يشتط وان رفض شيء ما فبهدوء واتزان وثبات انه واقع تحت ضغط شديد ، فالناضج ال يت

 وإصرار. على عكس مضطرب الشخصية الذي يعجز عن ذلك ويصبح أسير انفعاالته .
 

والمعروف ان  ، والبعد عن التهور واالندفاع ، القدرة على ضبط النفس في المواقف التي تثير االنفعال 04
 ك وتدوم مظاهر االنفعال لديه اكثر مما هي لدى الشخص السوي .الشخص غير الناضج غير قادر على ذل
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وإرضاء الدوافع العاجلة من اجل الظفر  القدرة على احتمال التأزم والحرمان وتأجيل اللذات العاجلة 05
بلذات آجلة وأهداف اشمل وابعد ، اي القدرة على تغليب األهداف البعيدة على األهداف القريبة ، فغير الناضج 

سارع الى إرضاء حاجاته المباشرة حتى ان ترتب عليها تعرضه للعقاب كما لدى األطفال وبعض المجرمين ي
. 

وألسباب تافهة بين المرح واالنقباض او  الرصانة االنفعالية ويقصد بها ان تكون غير متذبذبة او متقلبة 06
ير ثابت في عمله ومعامالته ومتردد بين الحزن والفرح او بين الضحك والبكاء ، فغير المستقر انفعاليا غ

 ص  (    19ومتقلب المزاج ويعجز عن إتمام العمل  الذي بدأه . )راجح 
  
  
 

 مفاهيم  أخرى ذات صلة باالنفعاالت
 

 االنفعال والعاطفة 
.  يكثر الخلط بين االنفعال والعاطفة لذا يكون من المهم معرفة ماذا يعنى بالعاطفة وكيف يمكن التمييز بينهما

والعاطفة هي تنظيم وجداني ثابت نسبيا ومركب من استعدادات انفعالية تدور حول موضوع واحد قد يكون 
شخصا )االبن ( او جماعة )العشيرة( او شيء او فكرة )الوطن ( والعاطفة تختلف عن االنفعال في ناحيتين 

 هما :
 .انها استعداد ثابت نسبيا في حين ان االنفعال هو حالة طارئة  01
 ان لها موضوعا محددا تدور عليه قي حين ان االنفعال مطلق غير مقيد بموضوع معين . 02

 

 الحالة المزاجية  
وهي حالة انفعالية معتدلة نسبيا تغشى الفرد فترة من الزمن او تعاوده بين حين وآخر . والحالة المزاجية 

من االنفعال ، فالفرد حين يسمع خبرا سيئا قد يشعر بالحزن وهذا انفعال عابر ،  تكون اقل عنفا وأطول بقاءا
 فأن الزمه الحزن أليام او أسابيع سمي )أسى( واألسى حالة مزاجية. 

 

 الحاالت االنفعالية المزمنة 
دة عوامل من الناس من تبدو لديهم حاالت مزمنة من القلق واالنتشاء او الهبوط ، وترجع هذه الحاالت الى ع

تعمل فرادى او مجتمعة ، منها  تكرار الظروف المثيرة لالنفعال ودوامها من قبيل : تكرار الظروف المثيرة 
للخوف في جبهة القتال ، او المثيرة للهم في المنزل او العمل ، ومنها إطالة التفكير في حوادث ماضية مؤلمة 

 بين او مخيفة ، او توهم دائم بالشك ببعض األفراد المقر
 

 الوجدان 
.  الدواموهو الجانب الشعوري الذاتي لحياتنا االنفعالية وهو حالة وجدانية طويلة األمد تتصف بقدر عالي من 

 ويتألف الوجدان من المشاعر اآلتية :
 

: وهي المشاعر الخاصة بما نمر به من حاالت النشاط والخمول بشكل دوري ويومي  مشاعر حيوية 01
ناسب إيقاع الحياة اليومية ويصبح األمر غير طبيعي عندما تأخذ المشاعر الحيوية نمطا وهو حالة طبيعية ت

 أحادي الجانب لفترات طويلة وبما يشير الى حالة غير سوية  كما في حالة االكتئاب او الهوس .
 

: وهي تتعلق بالمشاعر الخاصة بالذات مثل الشعور بالسعادة او البؤس او السرور او  مشاعر دينامية 02
الغم . وبعضها يتعلق بالتفاعل مع اآلخرين او الموضوعات الخارجية وتأخذ شكل متصل ذو قطبين يمثل 

خر يمثل طرف منها حالة التعاطف الوجداني مع اآلخرين )بمعنى انني اشعر بما تشعر به أنت ( والطرف اال
التبلد العاطفي )بمعنى ان مشاعرك ال تستثير لدي اي انفعال او عاطفة ( . ويقع معظم األفراد في نقطة قريبة 
من الوسط وفي حاالت خاصة  نميل الى هذا القطب او ذاك  . وفي حاالت الالسواء يبقى الشخص قرب احد 

 القطبين لفترات طويلة وفي ظروف غير مبررة .
 

: وهي المشاعر المتعلقة بالتفضيالت مثل الميل الى لون محدد او االرتياح لوقت نوم محدد  يةمشاعر ذات 03
في اليوم  ، او تفضيل الجلوس على كرسي معين في زاوية معينة من غرفة بعينها . ورغم ان تفضيالتنا  هي 
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اال ان  ةلمبالغة المقبولانفعالية بقدر ما ونمنحها تبريرات عقالنية ، وقد يشوب تلك التبريرات شيء من ا
 ازدياد مثل تلك التفضيالت عن حد معين قد يدخلها في مجال الوساوس القهرية .

 

:  وهي المشاعر المتعلقة بالقيمة المادية والمعنوية لألشياء من حولنا بمعزل  مشاعر متعلقة بقيمة األشياء04
او الكتب ، وتتأثر قيمة  او  المسابح  حابسمعن وظيفتها الحقيقية كما في حالة هوايات جمع الطوابع او ال

األشياء بالظروف المحيطة كما هو حال قيمة الطعام عندما نكون جائعين وقيمة الماء عندما نكون تائهين في 
 ( 76ص 2004الصحراء .)النعمة والعجيلي 

 
 

 بعض نماذج االنفعاالت 
 

o  القلق  
o  الغضب  
o العدوان 
o لخوفا    
o لغيرة ا    
o الخجل   
o البهجة   الفرح او 
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 سئلة من الفصل الخامس النماذج 
 

 
 اختتم الفصل بتسمية بعض انواع االنفعاالت , عددها مع الشرح المفصل لواحد منها  01
 
 عرف ما يأتي :االنفعال , العاطفة ,  الحالة المزاجية , 02
 
 اكتب ستا من خصائص االنفعاالت  03
 
 عدد مكونات االنفعال واشرح احداها  04
 
 اكتب ستا مما يؤكد العالقة المتينة بين الدافع واالنفعال 05
 
 لالنفعاالت مظاهرها االيجابية والسلبية , اكتب ثالثا لكل منها مع الشرح  06
 
 االنفعال بسببما االثار الناجمة عن افراز االدرينالين 07
 
 تفيد االنفعاالت في تحقيق جملة من الوظائف , عددها مع الشرح 0٨
 
 عدد واشرح العوامل المؤثرة في نمو االنفعاالت 09
 
 كيف تقيس انفعال شخص ما ؟10
 
 اكتب في اهمية النضج  االنفعالي مع االشارة الى اربعة من سماته 11
 
 (ما الوجدان ؟ وما المشاعر التي يتالف منها )مع الشرح 12
 
   القلق , الخوف ,الغيرة نماذج من االنفعاالت التي تعمل احيانا كدوافع .ناقش ذلك13
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 ــبوع  الرابع عشر الســـــــــــــا

 

 ادســــســـل الـــــفصـــال
 

 اءـــــــــــــــــــــــــــــــــذكـال
 

 المواقف مع التوافق على القدرة وفي التعلم على قدرتهم في يظهر ما غالبا الذي ذكائهم في الناس يتفاوت     
 الدراسي التحصيل او التعلم مجال في خاصة متعددة مواقف في الذكاء في الناس تفاوت ويظهر،  الجديدة
 . المختلفة واالعمال والمهن

 

 المشكالت وحل التعلم على اقدر فبعضها،  منها نوع كل ذكاء مستويات في ايضا الحيوانات وتتفاوت    
 من ذكاءا اعلى واالخيرة،  الفئران من ذكاءا اكثر فالقردة،  اخرى بأنواع مقارنة الجديدة للمواقف والتوافق
 وحل التعلم على قدرتها حيث من بينها كبيرة فروقا الحيوانات على التعلم تجارب اظهرت وقد.  الدجاج

 . المشكالت
 

 القرن بدايات العقلي القياس حركة لقيام مهدوا الذين الرواد من سيمون وزميله بينيه الفرنسي ويعد    
 العسكرية،  التربوية:  المجاالت من العديد في وطبقت آخرين يد على بعد فيما تطورت والتي العشرين

 . النفسي والعالج االرشاد  ميدان وفي الصناعية،
 

 

 
 

 في خاصة مساعدة إلى يحتاجون الذين الطالب تحديد كان الرئيسي هدفه. ذكاء اختبار وهو واضع اول  فرنسي, نفس عالم بينيه الفريد
 فرنسا باريس, ,1911 أكتوبر, 1٨: فرنسا .والوفاة نيس, ,1٨57 يوليو, ٨: الميالد. الدراسية مناهجهم

 

 منها يتكون التي المختلفة العقلية القدرات بقياس اهتمامهم الذكاء بقياس النفس علماء اهتمام وصاحب    
 من كل واثر الذكاء ونمو،  المختلفة البشرية السالالت او الجنسين بين او االفراد بين الذكائية والفروق الذكاء

 . فيه والبيئة الوراثة
 

 الذكاء معنى
 

 المفكر ابتكرها التي  Intelligentia الالتينية الكلمة من الذكاء Intelligence االنجليزية الكلمة اشتقت    

 الذكاء مصطلح النفس علماء ويستخدم،  الحكمة، الفهم،  الذهن وتعني شيشرون المشهور والخطيب الروماني
 : منها مختلفة كثيرة بمعان

 

o بوصفه للذكاء شترن تعريف في كما البيئة مع توافقه او الفرد تكيف على يؤكد اول نوع 
 (. الجديدة وظروفها الحياة لمشكالت العقلي التكيف على القدرة هو)        
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o  يرى الذي كالفن تعريف في كما التعلم على القدرة هو الذكاء ان على يؤكد ثاني ونوع 
 االستفادة على القدرة هو) جودارد وتعريف(،  للبيئة التكيف تعلم على القدرة هو)  الذكاء بان
 (. الجديدة المشكالت حل في السابقة الخبرات من

 

o  على القدرة)  بانه الذكاء تيرمان يعرف اذ التفكير على القدرة على يؤكد ثالث ونوع 
 (. المجرد التفكير

 

o بان وكسلر تعريف مثل السلوكية الوظائف من مجموعة الذكاء في يرى رابع ونوع 
 مع المجدي والتعامل المنطقي والتفكير الهادف التصرف على للفرد الكلية القدرة) هو الذكاء
 والتجريد والتعقيد بالصعوبة يتميز عقلي نشاط) بانه للذكاء ستودارد وتعريف(  البيئة

 الطاقة وتركيز واالبتكار االجتماعية والقيمة الهادف والتكيف والجهد الوقت في واالقتصاد
 (. العاطفي االندفاع ومقاومة

 

o  بورنج تعريف مثل االجرائي التعريف وهو الذكاء قياس اسلوب على يؤكد خامس ونوع 
 تقيسه ما هو الذكاء) او(  الذكاء اختبارات في للقياس القابل الجيد االداء امكانية هو الذكاء) 

 (. الذكاء اختبارات
 

 

 نظريات الذكاء

 اوال : نظرية سبيرمان )العامل العام (

مؤسس مدرسة تحليل العوامل ان يتحقق  عن طريق التجربة واالختبار من صحة الفرض الذي  اراد سبيرمان

يقوله عامة الناس وهو ان الذكاء قدرة عامة يبدو اثرها في نواح شتى ، فالناس يعتقدون ان الذكي في الناحية 

ية او في ميدان البحث العلمي السياسية ال بد ان يكون ذكيا في ميدان التجارة او االقتصاد او الخدمة االجتماع

 او في معالجة مشكالت اطفاله .

 

. اليوم حتى باسمه يعرف الذي ارتباط الرتب معامل ابتكر  العاملي, التحليل رواد من كانو إنجليزي نفس عالم هو ـ سبيرمان إدوارد ارلز

 ,1945 سبتمبر, 17: المتحدة الوفاة المملكة لندن, ,1٨63 سبتمبر, 10: الميالد. البشري الذكاء مجال في رائدة أبحاث له كانت كما

 المتحدة المملكة لندن,

عددا كبيرا من االختبارات العقلية واالختبارات الدراسية على مجموعة كبيرة من  وقد اجرى سبيرمان 

االفراد ثم قدر معامالت االرتباط بين كل واحد منها وبقية االختبارات ، وقد توصل لنتائج قادته لصياغة 

 يمكن ايجازها باالتي : الذكاء  نظرية في

مليات العقلية بنسب مختلفة وتشترك معه الذكاء عامل عام او قدرة عامة تؤثر في جميع الع .1

عوامل نوعية تختلف باختالف العملية ، بمعنى ان الذكاء هو جوهر النشاط العقلي كله ، فهو 

 يظهر في جميع تصرفات الفرد واوجه نشاطه المختلفة ، مع وجود استعدادات نوعية الى جانبه 
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على استنباط العالقات والمتعلقات  ان الفروق في الذكاء بين الناس تبدو في اختالف قدرتهم .2

.فكلما استطاع الفرد استنباط عالقات اكثر تعقيدا وتجريدا كان مستوى ذكائه رفيعا . اي ان 

 الذكاء في جوهره هو ادراك للعالقات الصعبة او الدقيقة .

قات ان خير االختبارات لقياس الذكاء ما كان مشبعا بالعامل العام ، اي ما تضمن استنباط العال .3

اختبار واطرافها ، اي العالقات والمتعلقات الجديدة غير المالوفة ، وهذا يبدو واضحا في اسئلة 

 .(399 ص) كتاب اصول علم النفس لراجح في اسماعيل قباني لألستاذالذكاء 
 

 ستون ) القدرات المتعددة (وثانيا : نظرية ثر

بالذكاء او العامل العام يمكن تحليله الى عدد من القدرات او  العوامل  ستون ان ما يسميه سبيرمانويرى ثر

من االختبارات اللفظية والعملية المنوعة على عدد ضخم من طلبة  كبيرااالولية . فقد طبق ثيرستون عددا 

 المدارس الثانوية والكليات ، واظهر تحليل البيانات ما ياتي :

 

 

 . العاملي التحليل في إلسهاماته جدا معروف هو و. البدني النفس وعلم النفسي القياس مجاالت في من الرواد  ثروستون ليون لويس

 كارولينا, نورث هيل, تشابل ,1955 سبتمبر 30: األمريكية ,توفي المتحدة الواليات إلينوي, شيكاغو, ,1٨٨7 مايو 29: الميالد تاريخ

 األمريكية المتحدة الواليات

 :  هي االولية العوامل او العقلية القدرات من سبع بل واحدة عامة قدرة تقيس ال الذكاء اختبارات ان(   1
 . االلفاظ معاني فهم على القدرة.  أ             
 . معينة حروف من الكلمات تاليف او االلفاظ استرجاع سهولة اي، اللفظية الطالقة. ب            
 .  االربعة الحسابية العمليات باجراء والمتمثلة العددية القدرة.  ج            
  والحكم واالشكال المكانية العالقات بتصور ويتمثل. المكاني البصري التصور على القدرة.  د            

 . بدقة  عليها               
 . اشياء عدة بين واالختالف الشبه اوجه على التعرف خالل من االدراك سرعة.  ه            
 .  ارقام او رسوم او كلمات على المباشر اوالتعرف باسترجاع االصم التذكر على القدرة.  و            
 . االشياء من سلسلة في خاص نظام او قانون او عام مبدأ عن والكشف االستقراء على القدرة.  خ           

 

 العددية القدرة بين الرابطة ان بمعنى،  مطلقا ال نسبيا استقالال بعضها عن مستقلة القدرات هذه ان  (2
 . القسمة  او الطرح  او الضرب على بالقدرة وعالقتها الجمع على بالقدرة مقارنة ضعيف اللفظية والقدرة

 تؤثر ال معقد بانتاج شخص يقوم ان يندر اذ منه المعقد خاصة العقلي االنتاج في اعاله القدرات تتضافر  (3
 . متفاوتة بنسب جميعا القدرات هذه فيه
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 االبيض الضوء هو مثلما معينة بنسب اولية قدرات بضع من يتالف مركب  هو ستونوثر عند الذكاء ان    
 . معينة بنسب اولية اضواء من يتالف
 

 اردنر غثالثا : نظرية الذكاءات المتعددة ل

 عام غاردنر هاورد النفس عالم وضعها نظرية هي( Multiple Intelligence) المتعددة الذكاءات نظرية    

 واللتين المنطقي والتفكير اللغوي التواصل هما نوعين فقط وليس تاالذكاء من العديد بوجود وتقول 1983

 (.IQ) الذكاء اختبارات في نوالمعتمدتا الوحيدين الذكاء مؤشري تقليديا اعتبرتا

 والتفكير اللغوي للتواصل باإلضافة وهي، اضافية قدرات خمس الى غاردنر اشار  1990وفي العام     

 المعرفة ذكاء العضلي،/الجسمي الذكاء النغمي،/الموسيقي الذكاء المكاني،/البصري الذكاء المنطقي،

 العلم على اخري ذكاءات وجود بامكانية غاردنر اعترف والحقا، االخرين، معرفة ذكاء النفس، معرفة/الذاتية

 .اكتشافها

 ذكاء و الطبيعة عالم ذكاء:  وهما النظرية نوعين من الذكاء على  غاردنر اضاف ،2016 عام وحتى    

 .حاسم بشكل باالمر يبت لم انه اال منفصل كذكاء الوجودية المعرفة اعتبار امكانيةب  ذكر قد وكان. التعليم

هي مجموعة   وا. مشكالته حل من الشخص تمكن المهارات من مجموعة عن عبارة جاردنر عند والذكاء   

 ، جديدة معرفة إضافة و , المجتمع في وقيمته تقديره ما يعزز إنتاج من الشخص تمكن التي القدرات من 

 أبعاد وليس بعد واحد  والذكاء بهذا المعنى هو عبارة عن عدة

 .التسعة تاالذكاء خواص شرح

 والحساسية اللغة استعمال على القدرة هو الشفهي الذكاء أو linguistic) ) اللغوي لذكاءا .1

 وحسن والشعر البديعي المحسنات معرفة على والقدرة النحو قواعد ومعرفة الكلمات ومعاني للكلمات

 والخطباء الشعراء هم لغوياً  األذكياء واألشخاص. واضحة بطريقة المفاهيم نقل على والقدرة. اإللقاء

 .والمذيعون

 الرياضية الشخص قدرة( هو logical-mathematical) المنطقي الرياضي الذكاء .2

 الرياضيات علماء هم: رياضياً  األذكياء واألشخاص. المشكالت وحل المجرد والتفكير والمنطقية

 .والباحثون والفيزيائيون والمهندسون

 وواضح دقيق أنموذج تشكيل على الشخص قدرةهو  (intrapersonal) الذات معرفة ذكاء .3

. واأللم المتعة مشاعر ومعرفة أساسي مستوى في الحياة في بفاعلية النموذج هذا واستعمال نفسه من

 .والفالسفة والحكماء العلماء صفات وهذه

 الناس بين الفروق ومعرفة المالحظة قوة هوو (interpersonal) االخرين معرفة ذكاء .4

 والساسة الدين رجال صفات وهذه. ورغباتهم نواياهم ومعرفة وأمزجتهم وذكاؤهم طبائعهم وخاصة

 .المعرفة وسعة بالفراسة المتصفين

 األصوات تميز على القدرة هو (musical-rhythmic) وااليقاعي الموسيقي الذكاء .5

 .والعازفين والملحنين المطربين مثل. واإليقاعات

 التصور على والقدرة العالم إدراك سعةهو  (spatial-visual) البصري او السطحي الذكاء .6

 .والرسامون والجراحون المهندسون هم أولئك ومثل. واألحجام المسافات وتقدير هاتااالتج ومعرفة
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  وفق نظرية كاردنر الذكاءات المتعددة  

 جسده حركات في التحكم على الشخص قدرة وهو( bodily-kinesthetic) والعضلي البدني الذكاء  .7

  .والممثلين ،والعبي السيرك  السباحين، مثل. وعضلته

 والقدرة ونباتات حيوانات من فيها وما الطبيعة فهم على القدرة وهو ( naturalist) الطبيعية علم ذكاء .٨

 .الصيادون ـ المزارعون ذلك ومثال. التصنيف على

 

 

 هارفارد جامعة في والتعليم اإلدراك أستاذ وهو بـأمريكا بنسيلفانيا في 1943 جويلية 11 في ولد أمريكي نفس عالم وهاورد كاردنر ه

 جامعة جائزة 1990 وعام 19٨1 عام آرثر ماك جائزة على حصل. المتعددة الذكاءات  حول بنظريته عرف. العليا الدراسات كلية في

 المتحدة الواليات بنسيلفانيا, سكرانتون, ,(73 العمر) 1943 يوليو, 11: الميالد. لويزفيل

 

  ذكاء موضوع مثير للجدلال

اختلف االختصاصيون في موضوع الذكاء في امور متعددة بشأنه ، من ذلك هل هو قدرة عامة كما يقول      

، ام انه ذكاءات متعددة كما  روستونثسبيرمان ام  انه قدرات متعددة وعوامل مستقلة عن بعضها كما يقول 
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هو نتاج تفاعل متغيرات االثنين .  . وهل الذكاء ناجم عن الوراثة لوحدها او  البيئة بمفردها ، اميقول غاردنر 

 وهل الذكاء قدرة معرفية بحتة ام ان للدافعية اعتبار ما في التعرف عليه .

لقد نحيت الخالفات النظرية جانبا الن المهم عند العلماء هو ابتكار المقاييس التي تفيد في التمييز بين     

المستويات المختلفة من الذكاء بما يضمن حسن التوزيع على المراحل الدراسية المناسبة ، وهو االمر الذي قاد 

هو االداء في موقف  : والذكاء المقاس . الذكاء هو ما تقيسه اختبارات الذكاء :التعريف االجرائي الى 

 .اختباري معين باالعتماد على االنجازات والمهارات المكتسبة 

 

 IQالعمر العقلي و معامل الذكاء 

من جامعة ستانفورد ،  1956-1877الى عالم النفس االميركي لويس تيرمان   معامل الذكاءيعود مفهوم     

النسبي في اختبار ما بما يساعد في المقارنة بين اداء فرد واداء آخرين دليل رقمي يصف االداء : ويراد به 

 . من نفس العمر

 : يأتيويستخرج معامل الذكاء كما 

يعطى المفحوص عددا محددا من الشهور بالنسبة لكل اجابة صحيحة وتحسب النقاط المتجمعة . ويسمى  01

 . MAمجموعها العمر العقلي 

 .100ويضرب الناتج في  العمر الزمني للفرد )محسوبا بالشهور (يقسم العمر العقلي على  02

الدرجة التي يحصل عليها الفرد من نجاحه في اختبارات الذكاء المخصصة هو  العمر العقليوعليه يكون     

 محددة. ألعمار

سنوات فاذا استطاع طفل ان يجيب على كل االسئلة الخاصة بكل المجموعات العمرية حتى مستوى تسع     

 يقال عندئذ ان عمره العقلي = تسع سنوات بصرف النظر عن عمره الزمني الحقيقي .

واذا بينت اختبارات الذكاء ان العمر العقلي للفرد يقترب من العمر الزمني كان الفرد متوسط الذكاء ، واذا    

 من المتوسط .  كان يزيد عليه كان ذكاءه اعلى من المتوسط ، واذا كان اقل منه كان ذكاءه ادنى

 سنوات )بمعنى انه استطاع االجابة على اسئلة يجيب عليها 6سنوات على عمر عقلي =  5: حصل طفل ذو  1مثال 
 ؟  IQسنوات ( فما معامل ذكاءه  6عادة طفل بعمر  

 

 الحل :

  100)العمر العقلي / العمر الزمني ( * 
)=   6 *12  ( /  )5  *12  * )100 
  ( =72  /60  * )100   
    معامل ذكاء الطفل وهو ما يجعله ضمن المتفوقين عقليا او فوق المتوسط . 120=  

 سنوات )بمعنى انه استطاع االجابة على اسئلة يجيب عليها 4سنوات على عمر عقلي =  6حصل طفل ذو  : 2مثال 
 ؟  IQسنوات ( فما معامل ذكاءه  4عادة طفل بعمر 

  100)العمر العقلي / العمر الزمني ( *    الحل : 

)=   4 *12  ( /  )6  *12  * )100 
  ( =4٨  /72  * )100   
 معامل ذكاء الطفل وهو ما يجعله ضمن المتخلفين عقليا او دون المتوسط  66,6= 



 

61 
 

 بوع ـــــالخامس عشر  ــــــــــاالس

 

 ذكاءـــــــــــئات الـــــف
 

اختبارات الذكاء على مجموعة كبيرة من االفراد الى ترتيبهم فيما يسمى ب )منحنى يقود تطبيق اي من     

 الفئات وهذه،  منهم كل ذكاء وفق على االفراد من فئات ثالث تمييز في اعدـــــيس والذي التوزيع االعتدالي (

 : هي

 

  100ممن تتراوح معامالت ذكاء افرادها حول درجة  او االعتياديين متوسطي الذكاءفئة  .1

 % من المجتمع 68وتقترب نسبتهم الى درجة (،115 – 85قدره درجتان ) بانحراف معياري           

  . االصلي           

 ، وتقترب نسبتهم درجة  130- 115ممن تزيد معامالت ذكاء افرادها على  المتفوقين عقليافئة  .2

 % من المجتمع االصلي 16من            

 وتقترب نسبتهم من درجة . 70- 85ممن تقل معامالت ذكاء افرادها عن  المتخلفين عقليافئة  .3

 % من المجتمع االصلي 16          
 

  : التخلف العقلي

التكيفي وظائف عقلية عامة متدنية بوضوح عن المتوسط ناتجة عن او مالزمة لضعف السلوك : ويعرف بانه 

 .ويظهر خالل عملية النمو

  ويالحظ ان التعريف يؤكد على جانبين :

 معامل الذكاء عن المتوسط  انخفاض نسبة الذكاء او( 1)         
 سوء السلوك التكيفي والمتمثل ب :( 2)       

 .صعوبة الحصول على عمل او االيفاء بمتطلباته 
  وصعوبة االندماج معهم المشقة في التآلف مع االخرين. 

  : يأتيويمكن تمييز فئات التخلف العقلي وباستخدام معامل الذكاء فقط الى ما 

 نموذج لمنحنى التوزيع االعتدالي في الذكاء
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 درجة . 55الى  70فئة التخلف العقلي البسيط ومعامل ذكائها يتراوح بين  (1

 درجة . 40الى  55فئة التخلف العقلي المتوسط ومعامل ذكائها يتراوح بين  (2

 .  40ومعامل ذكائها دون درجة فئة التخلف العقلي الشديد  (3

 

 : التفوق العقلي

يبدو التفوق العقلي بصورة مبكرة لدى االطفال الموهوبين ، وتوصل تيرمان في دراسته التتبعية الرائدة     

 % من مجموع  2درجة ونسبتهم  200-130طفل اميركي موهوب تتراوح معامالت ذكائهم بين  1500ل

 

 

 كمخترع واشتهر. ستانفورد جامعة في 20 القرن في التربوي النفس علم في  والرائد األمريكي, النفس عالم. ماديسون تيرمان لويس

 إنديانا, ,1٨77 يناير, 15: الميالد.  يةاالميرك المدارس طالب لدى العقلي للتفوق التتبعية وبدراساته , بينيه ستانفورد ذكاء اختبار

 المتحدة الواليات كاليفورنيا, ألتو, بالو ,1956 ديسمبر, 21: الوفاة,  المتحدة الواليات

 تالميذ المدارس ، توصل الى انهم يتميزون بالسمات االتية :

  اسرع  واكثر تفوقا في التحصيل الدراسي من االقران خاصة في الموضوعات المتصفة  

 بالتجريد .

 . اكثر اقباال على القراءة واالهتمام بها 

 ماعية خارج المدرسة تتسم بالكثرة والتنوع .لهم ميول عقلية واجت 

 . احتفظوا بمعامل ذكاء مرتفع الى مرحلة الرشد 

 . قوة االرادة والمثابرة والرغبة في التفوق والثقة بالنفس 

 . القدرة على القيادة والتزعم 

 . االبتعاد عن الغرور وحب الزمالء لهم واالمانة 

 . اصحاء بدنيا وهيئة مقبولة وطول العمر 

 . اكثر من سواهم في التوافق الزواجي والمهني 

 عالي واقتصادي اجتماعي مستوى ذات اسر من ينحدرون . 

 االخرين بين نسبتها من اقل العقلية باألمراض اسرهم في المصابين نسبة . 

 واالصدقاء والمدرسة لألهل مشكالت مصدر يصبحوا وقد  . 
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 لمتفوق عقليا بشكل استثنائي او ما يسمى بالعبقريةلبرت اينشتاين ابو النظرية النسبية نموذج ا

 

 

 

 سئلة من الفصل السادسألماذج ن

 
 استخدم علماء النفس مصطلح الذكاء بمعاني كثيرة . ناقش ذلك بصيغة نقاط .01
 
المتعددة  وضع علماء النفس نظريات عدة للذكاء منها : العامل العام , القدرات المتعددة , الذكاءات 02

 :        أ : اشرح واحدة مما سبق بالتفصيل 
 ) نشاط ال صفي (ب : سمي نظريات اخرى غيرها مع االشارة ألسماء منظريها .        
 
 عرف ما ياتي :  03
 التفوق العقلي       التخلف العقلي         العمر العقلي     معامل الذكاء       الذكاء المقاس     
 منحنى التوزيع االعتدالي      
 
 ات الذكاء عليه .فئ تأشيرارسم منحنى التوزيع االعتدالي في الذكاء مع  04
 
فئات من االفراد وفق معامل ذكائهم . فص  3يساعد منحنى التوزيع االعتدالي في الذكاء لتحديد  05

 القول في ذلك.
 
 ما اصناف المتخلفين عقليا باستخدام معامل الذكاء فقط ؟  06
 
 ما التفوق العقلي ؟ وما سمات المتفوقين عقليا وفق دراسات تيرمان التتبعية ؟  07
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 ـــــبوع السادس عشر  الســـــــــــــــــــا

 ابعـــــــــــــــســـل الـــــفصــال

 

 

العمليات المعرفية  االساسية في النشاط  العقلي ، ومع تزايد االهتمام بعلم النفس يمثل االنتباه احدى      

ومجاالته وعملياته اصبح موضوع االنتباه محورا اساسيا في التناول المعرفي للنشاط العقلي عرفي لما

 .المختلفة وعملياته 

توجيه الشعور وتركيزه في شيء معين  او هو هو استخدام الطاقة العقلية في عملية معرفية ، :تعريف االنتباه 

 . استعدادا لمالحظته او ادائه او التفكير به

 انواع االنتباه

لتحقيق غرض ما ، وفي الحالة االولى اي  ( مقصودة( او ) تلقائية قد ينشأ االنتباه كعملية داخلية )     

يتجه االنتباه الى الشيء الذي يميل اليه الفرد ويهتم به .وبذلك يكون االنتباه عملية سهلة وال  االنتباه التلقائي

االنتباه وهادفا فانه يكون من نوع  االنتباه مقصوداتحتاج الى جهد . اما في الحالة الثانية وعندما يكون 

 محاضرة ما او استذكار الدروس .الذي يتطلب من الفرد بذل الجهد كما في حالة حصر االنتباه في  االرادي

وقد ينشأ االنتباه نتيجة لتاثير مثير خارجي معين يفرض نفسه فرضا على الفرد فيتجه االنتباه اليه رغم     

، كما في حالة االنتباه لضوضاء مرتفعة مثل صوت الرعد او  االنتباه القسريارادة الفرد ولذا يطلق عليه 

 فجائي مثل ضوء البرق . طلقة مسدس او االنتباه الى ضوء

 

 العوامل التي تساعد على حصر االنتباه

وتتمثل بمجموع الظروف الدافعية التي تؤثر في توجيه االنتباه وتخضع للضبط  اوال : العوامل الداخلية
 االرادي ، ويمكن تقسيم هذه الظروف او العوامل الى :

 ( عوامل مؤقته من قبيل :1)      

  الحاجات البيولوجية ، كما في حالة الجوع الذي يدفع الفرد لالنتباه الى  رائحة الطعام دون 
 سواها من الموضوعات .        
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 التهيؤ الذهني ، االم النائمة على سبيل المثال قد ال يوقظها صوت الرعد على قوته فيما تستيقظ 
 القل حركة او ادنى صوت لطفلها .       
  ، وكأن االهتمام ، من المالحظ ان الفرد اكثر انتباها للموضوعات التي يميل اليها ويهتم بها 
   االهتمام هو انتباه كامن بينما االنتباه هو اهتمام نشط .       
   بهم توجه انتباه الفرد لموضوعات  والتأثرااليحاء من االخرين ، ان قابلية االيحاء من االخرين 

 ا .بعينه        
 

 : حصره مثل ( عوامل دائمة تساعد الفرد على جذب االنتباه او2)     

 . صفات الفرد وسمات شخصيته مثل عاداته في االصغاء وحب االستطالع 

 . االنتباه المستمر لمصادر الخطر التي تهدد بقاء الفرد او تلحق به االذى 
 

 

 مصممو. وهي عوامل تتعلق بالمنبهات والتي تبدو في شكل صريح بما يعمل عليه  ثانيا : العوامل الخارجية
 االعالنات  في جذب انتباه الناس . ومن هذه العوامل :

. مثل استخدام الميكرفون حتى يرفع صوت المعلن على بقية االصوات او  شدة المنبه .1
 استخدام االضواء الملونة البراقة .

 . بقصد جذب االنتباه . تكرار المنبه .2
تجعله محل انتباه اكثر  للمنبه في اللون او الحجم او الشدة او الموضع المفاجئالتغير  .3

 من السابق او اكثر من سواه .
 . وهي نوع من التغير فالفرد ينتبه لمثير متحرك وسط مثيرات ساكنة . حركة المنبه .4
 له اكثر جذبا لالنتياه .. او تباين المثير عما حوله من مثيرات يجع التناقض .5
. جذب االنتباه يتاثر بموضع المنبه بالنسبة لمجال االدراك مثال ذلك ان  موضع المنبه .6

 االنسان يميل لقراءة محتويات النصف االعلى من الصحيفة قبل النصف االسفل .
 

 العوامل المشتتة لالنتباه 

التحصيل الدراسي او استذكار الدروس هو ضعف من االضطرابات الشائعة التي يعاني منها الطلبة اثناء 
اصطالح شائع يعني   التركيزالقدرة على التركيز او حصر االنتباه في المادة المراد دراستها او حفظها ، و

 : يأتياالنتباه ما  تشتيتالقدرة على التحكم في االنتباه . ومن العوامل المسببة لعدم التركيز او 

 : وهي عوامل قد تكون فسيولوجية او نفسية , شخصيةاوال : العوامل ال

وتشمل : اضطرابات الجهاز التنفسي او الهضمي او الغدي ، وسوء التغذية ،  أ : العوامل الفسيولوجية   
 والتعب او االرهاق و الملل .

 وتشمل :  ب : العوامل النفسية 

  العقد النفسية والصراعات النفسية التي تستنفذ قدرا كبيرا من الطاقة العصبية الالزمة لعملية
 االنتباه مثل عقد النقص والذنب او االضطهاد . 

 . القلق واالفكار الوسواسية وحدة االنفعاالت 
 . االسراف في التامل الذاتي واجترار المتاعب واالالم واالستسالم الحالم اليقظة 
 ال المرء بامور اخرى غير الموضوع الواجب االنتباه له .انشغ 

 

 : وتشمل العوامل االجتماعية والعوامل البيئيةمحيطية ثانيا : العوامل ال
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والتي تتمثل بالمشكالت العائلية والمالية المعلقة التي لم تحسم بعد وال يستطيع الفرد  أ : العوامل االجتماعية  
 الخالص منها .

: مثل الضوضاء او سوء التهوية وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة . ان هذه  ب: العوامل البيئية  
 المؤثرات تؤدي الى سرعة التعب وازدياد قابلية الفرد للتهيج وبالتالي فقد القدرة على حصر االنتباه .

 

  اضطرابات االنتباه

 واهمها :   

: وهو االزاحة المباشرة والسريعة لالنتباه خالل سلسلة من المثيرات غير الهامة ،  شرود الذهن .1
 ففي الشرود الذهني ال يستأثر امر دون غيره ببؤرة الشعور فهو حالة عدم مباالة .

 

: وهو فقدان القدرة على تثبيت االنتباه حتى لفترة وجيزة من الوقت في موقف معين  ابرو سكسيا .2
 بصرف النظر عن أهميته ، وهو بمثابة تفريط في االنتباه .

 

: او اإلفراط في االنتباه ، وهو تركيز حاد لالنتباه ينجم عنه تضييق المجال  هيبر بروسكسيا .3
يفقد فيها الذهن حرية التصرف ويصبح فيها اسير االدراكي ، اي هو حالة انحصار او تركيز 

الوساوس المحيرة والهواجس المتسلطة واألفكار الثابتة ، فال يستطيع الفرد التخلص منها باإلرادة 
 وبذل الجهد . 

 

  .نقص االنتباه المصحوب بفرط الحركة  .4
 

 
 
 

 سئلة من الفصل السابعألنماذج 
 

 
 : االنتباه , االنتباه التلقائي , االنتباه االرادي , االنتباه القسري , شرود الذهن  عرف ما ياتي 01
 عدد انواع االنتباه مع الشرح الموجز لكل منها  02
 
 يتاثر حصر االنتباه بعدد من العوامل الداخلية والخارجية . اشرحها بصيغة نقاط وبايجاز مفيد  03
 
 ما هي العوامل التي يراعيها مصممو االعالن فيما يتعلق بجذب انتباه الناس  04
 
يتشتت انتباه الطلبة بشكل خاص بفعل عدد من العوامل الشخصية والمحيطية .اشرح ذلك بصيغة 05

 نقاط وبإيجاز مفيد
 
 ( ال صفي ) نشاط  اكتب تقريرا موجزا عن نقص االنتباه المصحوب بفرط الحركة  06
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 ـــــبوع السابع عشر  االســـــــــــــــــــــ

 نــــامــثـــــــــــــل الـــــصــفــال

 يــــــــــــــــســــحـــــاإلدراك ال

 

 إلحساس أ

حين تقرع المنبهات الحسية حواسنا ينتقل اثر هذه التنبيهات عن طريق اعصاب خاصة هي االعصاب       

الموردة  الى مراكز عصبية خاصة في المخ ، وهناك تترجم هذه االثار الى حاالت شعورية نوعية بسيطة 

سي الذي ينشأ من االثر النف :  وفقا لهذا التقديم هو  sensationواالحساس هي ما تعرف باالحساسات . 

انفعال حاسة او عضو حاس وتاثر مراكز الحس في الدماغ مثل االحساس بااللوان او االصوات او الروائح 

 والمذاقات والحرارة والبرودة والضغوط .

 وتقسم االحساسات بوجه عام الى :

 هي االحساسات البصرية والسمعية والجلدية والشمية  والذوقية . احساسات خارجية المصدر .1

 تنشأ من المعدة واالمعاء والرئة والقلب والكليتين كاالحساس  احساسات حشوية المصدر .2

 بالجوع والعطش والغثيان وااللم .             

 اعضاء خاصة في العضالت واالوتار والمفاصل  تنشأ من  تاثر احساسات عضلية او حركية .3

 ، وهي تزودنا بمعلومات عن ثقل االشياء او ضغطها وعن وضع اجسامنا وتوازنها وعن             

 مدى ما نبذله من جهد وما نلقاه من مقاومة ونحن نحرك االشياء او نرفعها او ندفعها .            
 

وال يتوقف االحساس عند هذا الحد بل يتعداه الى منح احساساته المختلفة معنى محددا يقرر على اساسه 

 . perceptionاالدراك الحسي االنسان التصرف الالحق المالئم ، وهذه العملية تدعى 

 االدراك الحسي 

ن اشياء اوفي حالتنا البدنية هو عملية تاويل االحساسات تاويال يزودنا بمعلومات عما في عالمنا الخارجي م

العملية التي تتم بها معرفتنا لما حولنا  او في داخلنا من موضوعات وتغيرات  وهومن تغيرات ومعطيات ، 

 ، عن طريق الحواس

هذا الشخص الماثل امامي هو صديق لي ، وان هذا الحيوان الذي اراه هو   انيتمثل االدراك في ان اعرف 

حصان ، وان الصوت الذي اسمعه هو صوت سيارة مقبلة ، وان هذه الرائحة التي اشمها هي رائحة طعام ، 

هو تعبير غضب ، وان هذه التفاحة اكبر من تلك ، وان جلدي شخص ما وان التعبير الذي المحه على وجه 

بكلمة موجزة فان االدراك هو منح المنبهات  عضلة معينة في ساقي في حالة تشنج . وانالشمس ،  لوحته

   معاني ودالالت محددة تفيد االنسان في عملية التكيف والتوافق مع البيئة واالخرين .

 ماذا ندرك ؟

والثانية منفصل بعضها عن بعض  االولى  اشياء متمايزةيتلخص ما ندركه في مجموعتين من االشياء ، 

. ان رؤية لوحة فنية على سبيل المثال تبين انها ليست مجرد مجموعات من  اشياء تنطوي على داللة ومعنى
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بل هي وحدات مستقلة منفصلة عما  ( وهذه عملية حسية اساسا) اشعة وموجات ضوئية ذات ذبذبات مختلفة 

الحال مع سماع صوت االستغاثة ، فهو ليس مجرد موجات حولها من اشياء ولها معنى خاص بها ، كذلك 

بل هو صوت متمايز يبرز في مجال ادراكي   ) وهذا مثال اخر على االحساس (صوتية تقرع طبلة االذن 

 يختلف عن االصوات االخرى وينطوي على معنى خاص به . 

 كيف ندرك ؟

وموجات ودقائق شاردة تسبح في المجال او  بأشعة االحساس االن نتساءل كيف يتم  هذا التحول المذهل منو

 وحدات منفصلة محددة ذات داللة ومعنى ؟ ادراكالعالم الخارجي الى 

لقد بينت مدرسة الجشتالت ان العالم من حولنا يتالف من اشياء ومواد ووقائع منظمة وفق قوانين خاصة  او 

ال نتيجة نشاط عقلي ، وتعرف هذه بفعل عوامل خارجية موضوعية تشتق من طبيعة هذه االشياء نفسها 

، وبفضل هذه العوامل تنتظم المنبهات الحسية في وحدات او صيغ مستقلة تبرز في  بقوانين التنظيم الحسي

مجال ادراكنا ، ثم تاتي الخبرة اليومية والتعلم فتفرغ على هذه الصيغ معان ودالالت ، وعلى هذا االساس 

 عملية التاويل . 02التنظيم الحسي    01مرحلتين هما تتلخص عملية االدراك في خطوتين او 

 

 

 العوامل المؤثرة في عملية االدراك

 اوال : قوانين التنظيم  الحسي :

هي القوانين التي تنتظم بمقتضاها التنبيهات الحسية في وحدات او  صيغ مستقلة بارزة ، بفضل عوامل 

 موضوعية ، ومن اهمها :

: تبدوا التنبيهات الحسية المتقاربة في المكان او الزمان في ادراكنا كوحدة او صيغة  التقاربعامل  .1

كوحدات منفصلة بل كصيغ كل منها يتالف من   + مستقلة بارزة ، ففي الشكل التالي ال ندرك العالمات 

 زوجين من العالمات ، فهي اذن ست صيغ وليس اثنى عشر عالمة .

 

                                                 

 

 

 عملية التاويل 
قوانين التنظيم 

 الحسي 

 

  ++   ++   ++      ++   ++    ++ 

عملية  

 االدراك 
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او  النقاط المتشابهة في اللون او الشكل  : تدرك التنبيهات الحسية المتشابهة كأالشياء عامل التشابه .2

او الحجم او  السرعة او  الشدة او اتجاه الحركة ، تدرك كصيغ مستقلة ، ففي الشكل التالي ندرك 

 كاعمدة وفقا لخاصية التشابه وليس كعالمات تشكل صيغا افقية . ×  االشكال + او 
 

 

 

 

 

: يميل الفرد للوصل بين النقاط المكونة لشكل او صورة  ما لتبدو بصيغة متصلة ،  عامل االتصال03

وقل هذا عن بعض االشكال   اقراص معدنية وليس مجموعة من   دائرةفالشكل التالي يدرك على انه 

 الكبير والدب الصغير .. النجمية مثل الدب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فالمخ يكمل ،   : يميل االنسان الكمال االشكال الناقصة ان صادفناها في صيغة  ما  عامل االغالق  04

االتية  فاالشكالالمعلومات التي فشلت حواسنا في توفيرها خاصة ان كان الشيء المعروض مالوفا لدينا . 

 .لهذه االشكال  متعارف عليها ها ال تتوفر على السمات النتدرك كمستطيل ومثلث ودائرة مع ا
 

 

تنتمي  وكأنها: عناصر الرؤية التي تتكون من اشكال منتظمة وبسيطة ومتوازنة ترى  امل التماثلع 05

 لبعضها ، فالشكل المجاور يدرك كمربعين وليس شيء اخر.. 

 

  

 

 

×    +    ×    +    ×    +   ×   + 
    +   ×   +×    +    ×    +    × 

×    +    ×    +    ×    +   ×   + 
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 انيا : عملية التأويل  ث

ينظر الطفل الصغير الى جهاز الراديو او الكتاب او الحاسوب فيرى اشياء مجسمة لكنه ال يدركها ، وهو 

يسمعنا نتحدث لكنه ال يدرك ما نقول ، لذا عليه ان يبدأ في تعلم اسماء االشياء وخواصها وفوائدها 

ي يسمعها ومعاني الكلمات التي يراها مكتوبة ، وعليه ان واستعماالتها ، وعليه ان يتعلم معاني االلفاظ الت

يتعرف اقرانه وزوار المنزل واقاربه ، وعليه ان يتعلم ان االبتسامة عالمة الرضا وان العبوس عالمة السخط 

. والطفل ينفق وقتا طويال في مالحظة الناس في المواقف المختلفة وما يتضمنه هذا السلوك من دالالت 

ادراك العالمات التي تفصح عن مشاعر الغير : بمعنى  االجتماعي كباإلدراذا اساس ما يسمى ومعاني ..وه

 عواطفهم ومقصدهم عن طريق مالمح مختصرة .   او

نات الدنيا ولكن االنسان عليه ان يتعلم الغالبية اوال شك ان بعض المعاني تكون فطرية غريزية عند الحيو

 العظمى من هذه المعاني .

تطلع  مألوفةعلى الفور ما يبرز في مجاله االدراكي من صيغ ، فان كانت صيغا  يؤولواالنسان الراشد 

ما رآه ، وان كانت الصيغ غريبة او جديدة عجز عن إيجاد معنى لها واحتاج الى شيء من  أول  حواليه و

غريب  يتفسح المجال  الجهد والتحليل حتى يتضح معناها . واالنسان حين يكون بصدد شيء مهم غامض او

تتوقف على حالته النفسية والمزاجية الدائمة والمؤقتة ، الشعورية  تأويالتشتى ، وهي  تأويالتامامه  ليؤوله 

والالشعورية ، فالصوت الذي يسمع قد يحسب صوت صديق ينادي ، وقد يحسبه شخص ثان صوت طفل 

رة مسرعة تتوقف عن السير .....وهكذا ، وقد يصيح او مؤذن ينادي للصالة وقد يدركه ثالث انه صوت سيا

افاد علماء النفس من  هذه الخاصية اإلدراكية فصاغوا على اساسها اختبارات تكشف عما لدى الفرد من ميول 

 . االختبارات االسقاطيةاو رغبات او مخاوف او توقعات شعورية وال شعورية واطلقوا عليها 

ما  تأويلبل معقدة اذ تتدخل الذاكرة والمخيلة وادراك العالقات في  والخالصة ان االدراك ليس عملية بسيطة

ندرك ، ويتضح ايضا ان االدراك ليس عملية سلبية تتلخص في مجرد استقبال انطباعات حسية ، بل ان العقل 

 .   به من انطباعات حسية يتأثريضيف ويحذف وينظم ويؤول ما 

 

 سئلة من الفصل الثامنألنماذج 

 
 عرف ما يأتي : االحساس , االدراك الحسي , االدراك االجتماعي  01
 
 ماذا يقصد باإلحساس ؟ وما اقسامه ؟ 02
 
 في عملية االدراك : ماذا ندرك ؟ وكيف ندرك ؟  ) بايجاز مفيد ( 03
 
 ما العوامل المؤثرة في عملية االدراك ؟  ) بالتفصيل ( 04
 
 والرسم المناسبين . عدد قوانين التنظيم الحسي , مع الشرح 05
 

 تحدث عن عملية التأويل بوصفها عملية اساسية في االدراك االنساني .  06
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 ـــبوع الثامن عشر  الســـــــــــــا

 اسعـــــــتــــل  الـــــصـــفــــال

 ذاكرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــال

عندما تقول انك تذكرت شيئا ما ، معنى ذلك انك تعلمت او اكتسبت هذا الشيء فيما مضى ،واحتفظت به     

في ذهنك ، حتى استدعيته حاليا لحاجتك اليه . فالتذكر يعني استرجاع ما سبق ان تعلمناه واحتفظنا به . 

تاثر سلوكنا باستمرار بما نتذكره وبعبارة اخرى التذكر هو المعرفة الراهنة بخبرة سابقة ، ومن الطبيعي ان ي

من خبراتنا السابقة ، فال يحدث نمو معرفي بدون التذكر وبوساطته تتكون العادات وتكتسب المهارات ، كما 

 انه شرط ضروري للتفكير اال انه ليس الشرط الوحيد .

الحتفاظ بها وما الذاكرة هي العملية التي تتضمن اكتساب المعلومات وا ؟ Memoryما المقصود بالذاكرة 

 . يعقب ذلك من استدعاء او استرجاع وتعرف

 ويبدو من التعريف السابق ان الذاكرة تشمل عدة عمليات هي :

 والذي يشمل عمليتي االكتساب والتحصيل .  :التعلم .1

 الوعي او االحتفاظ بالمادة . .2

 التعرف .االستدعاء الذي يشمل صور مختلفة مثل االسترجاع ووالتذكر  .3
 

  التذكرصور 

 ان ابسط انواع او صور التذكر هو:

ومعناه تذكر الشيء عندما يكون ماثال امام  الحواس فقد ننسى بعض الوجوه ولكن بمجرد مثولها  التعرف 01

امام حواسنا نتعرف عليها ، مثل التعرف على اصدقاء المدرسة القدامى او التعرف على اماكن سبق لنا ان 

 شاهدناها او كانت لنا فيها ذكريات ما .

ثر صعوبة ومعناه اننا نستدعي الشيء حينما نستطيع رغم عدم صورة اخرى للتذكر لكنه اك االستدعاء02

 مثوله امام حواسنا ، بمعنى ان نتفطن الى انه مر بخبرتنا او اننا درسناه في الموضوع .

ويعد االسترجاع اكثر صعوبة من  سبق ان مر علينا ، موضوعافمعناه ان نتذكر بدقة كافية  االسترجاع 03

 ز وانتقاء وتحديد، االستدعاء لما فيه من تميي

 التي تعلمناها جيدا هي صورة اخرى للتذكر . اداء العادات والمهارات 04

حركيا ، وانه مهما اختلفت صوره نجد دائما اكتسابا  ويتضح مما سبق ان التذكر قد يكون بصريا او سمعيا او

، فانه في كل حالة ال بد واننا قد  ادينا او  استرجعناعرفنا او استدعينا او تسواء  ما يرتبط بكل صورة فيها ،

 االمر المادة التي نتذكرها ، فاالكتساب اذن هو الخطوة االولى في عملية التذكر المكتملة . بادئاكتسبنا في 

 التعرف 04االستدعاء او االسترجاع     03االحتفاظ     02االكتساب    01  : خطوات التذكر
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 شيفرين ( –ن ونسي) نموذج اتكالذاكرة  مكونات

تعامل العقل االنساني مع المنبهات وحفظها ،  عمليةنموذجا نظريا يلخص  ن وشيفرينواتكينسوضع كل من 

وتوصال من دراسات مختلفة الى ان الذاكرة االنسانية نظام معقد من العمليات التي يمكن تصورها على اساس 

 : ثالث مكونات هي

وهي مكون  الذاكرة الذي يخزن الذكريات واالنطباعات الحسية   Sensory Memoryالذاكرة الحسية   01

لثوان قليلة  جدا  كما في حالة تعرضك  للمنبهات الحسية المختلفة السمعية او البصرية او  الشمية و سواها 

خالل رحلة الوصول الى الجامعة ، اذ يندر ان تتذكر شيء منها بعد وصولك الجامعة اال اذا كنت قد ركزت 

   البعض منها وعاملتها عقليا بشيء من االهتمام وهو االمر الذي يسبب انتقالها الى الذاكرة قصيرة المدى على

وهي تستقبل المعلومات التي ينتبه لها  Working Memory  الذاكرة قصيرة المدى ) الذاكرة العاملة ( 02

بعناية ليقوم الفرد بترميزها ونقلها الى الذاكرة الفرد في الذاكرة الحسية ، لتصبح ذات معنى حيث يتم ادراكها 

 بعيدة المدى او يتم نسيانها .

وتشبه الذاكرة قصيرة المدى المسودة التي ندون فيها بعض المعلومات مؤقتا وهي ال تدوم كثيرا وال ندون 

 . يزيد على الدقيقة فيها كما كبيرا من البيانات ويتم مسحها باستمرار ، وتحتفظ هذه الذاكرة بالمعلومات بما ال

من جهة اخرى تستدعي الذاكرة قصيرة المدى بعض المعلومات من الذاكرة بعيدة المدى عند الحاجة لها وهو 

 بين مكونات الذاكرة . ما يجعل منها مكونا مهما

وهي المكون الذي يستقبل الذكريات والمعلومات   Long-term Memory الذاكرة طويلة المدى 01

واالنطباعات من الذاكرة قصيرة المدى حيث يدوم التخزين لساعات او ايام وحتى سنين ، وهي ليست ذاكرة 

 العقلية العمليات للحفظ فقط ولكنها مسؤولة عن التصنيف وتنظيم المعلومات ، وهي ذاكرة معقدة  في

 .القرارات  واتخاذ واالدراك التعلم عملية وخاصة المختلفة

 

 

 

 

 للذاكرة  196٨شيفرين  –نموذج اتكينسون 
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 النسيان

شيء متعلم معرض للنسيان كال او جزءا اال اننا ال نستطيع ان نحدد الطريقة التي تفقد فيها االنطباعات  أي

 في نهاية القرن التاسع عشر ان القانون اوســـــنجهــابالمكتسبة بسرعة ، وبينت تجارب عالم النفس االلماني 

 

 

 .1٨٨5في العام " الذاكرة عن"الذاكرة والذي اصدرها في كتابه المعروف  رائد أبحاث" إبنجهاوس هيرمان" عالم النفس االلماني 

 1909 – 1٨50للمدة ابنجهاوس عاش 

. ولكن ما تفسير  بمرور الوقت يبطئيحدث النسيان سريعا في البداية ثم  :االساسي لمعدل النسيان هو 

 اقترح العلماء عدة نظريات لتفسير النسيان لعل من اهمها : العلماء للنسيان ؟ 

تشير الى ان النسيان ينجم عن  و االيضتعتمد في تفسيرها على هي نظرية بيولوجية : و نظرية الضمور 01

في امراض  لنسيانالذاكرة في المخ والجهاز العصبي ، وهذا الضمور يفسر حاالت ا ثارآل انحالل مستمر

 معينة وفي الشيخوخة المتقدمة .

: وهي نظرية سلوكية ترى ان معظم النسيان اليومي يحدث نتيجة التداخل وتشوش القديم  نظرية التداخل 02

القديمة للذاكرة ، ويطلق على  لآلثارريجي ، وليس نتيجة التضاؤل والضمور التداو بالعكس بوساطة الجديد 

بوساطة تعلم الحق اسم ) الكف الرجعي ( او التعطيل الرجعي ، فيما يطلق  اسابقتشوش التعلم ا التداخل او

 على  تشوش التعلم الجديد بفعل التعلم السابق اسم الكف البعدي .  

يان للمواعيد والتواريخ واالسماء واالحداث ان النس مؤسس التحليل النفسي  فرويد يرى :  نظرية الكبت 03

نهتم به وما ال نريد تذكره وما يستثير لدينا  قد ينجم عن رغبات مكبوتة، اذ ننسى عن طريق الية الكبت ما ال

 منفرا . انفعاال مؤلما او

:ترى النظرية المعرفية ان سوء عملية خزن المعلومات واالفتقاد للتنظيم   نظرية سوء التنظيم او التشويه 04

 في  عملية الخزن يعد عامال اساسيا من عوامل الفشل في التذكر وحصول حالة النسيان 

                                 

النسيان ، من هذه  : تتضافر مجموعة عوامل محدثة زيادة او نقصا في معدل العوامل المؤثرة في النسيان

 العوامل :

: المادة ذات المعنى والمترابطة منطقيا ابطأ في النسيان من المادة التي ال معنى لها .  نوع المادة  - أ

 النثر ،نسيان ومن المالجظ ان نسيان الشعر ابطأ من 
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: اتقان التعلم بمستوى رفيع يقوي االنطباع في المخ ، وعادة يمكن استرجاع ما  التعلم الزائد  - ب

تعلمناه في الحال دون بذل مجهود يذكر مثال ذلك تذكر الشخص السمه او رقم هاتف اهله او 

 استخدام جدول الضرب .
 

اي شيء  : يعتمد الوعي على سالمة المخ الوظيفية والعضوية وبالتالي فان سمة فقدان الذاكرة  - ت

يحدث للمخ قد يؤثر في وظائفه ومن ذلك التذكر ، وخاصة لالنطباعات حديثة التكوين .كما في 

اصابات الرأس في حوادث السيارات او العمل او الرياضة حيث ينسى الفرد الذكريات المتعلقة بيوم 

هذه الظاهرة   ويطلق على، الحادثة فيما تبدو انطباعات الذكريات القديمة غير متاثرة بالحادثة 

 . صدمة فقدان الذاكرة
 

: االفراط في تناول الكحول او المواد المخدرة تؤدي الى تلف انطياعات الذاكرة خاصة  المخدرات - ث

 الحديثة منها .
 

: اي نشاط عقلي جديد يعقب نشاط سابق من شأنه ان يتداخل في االنطباعات  الكف الرجعي  - ج

 المكتسبة سابقا مما قد يحدث بعض النسيان .
 

: تعد فترة االسترخاء التام او النوم المباشر عقب التعلم امر ممتاز للوعي الجيد ولالحتفاظ النوم   - ح

 باالنطباعات .
 

المعلومات من الذاكرة الحسية الى الذاكرة قصيرة المدى ، كما ان : يساعد االنتباه في نقل االنتباه   - خ

زيادة االنتباه للمعلومة يؤدي الى ادراكها اكثر وربطها بالخبرة السابقة ومن ثم يساعد على نقلها الى 

 .وعليه فان المعلومة التي ال تجد انتباها كافيا تكون معرضة للنسيان  الذاكرة بعيدة المدى .
 

 استراتيجيات تحسين الذاكرة

فعلى  : كلما زاد التنظيم االرتباطي زاد الحفظ حتى في المنبهات غير ذات المعنىاستراتيجية التنظيم  01

( يصعب حفظها عشوائيا لكن اذا حفظت وفق  26   22  19   15   12  8  5سبيل المثال في االرقام  ) 

بمقدور كل فرد ان ينظم المنبهات التي يريد  .فظ لمدة اطول  على التوالي فسيدوم الح 4و  3مبدأ االضافة 

 .حفظها بأشكال وانماط مختلفة على وفق ابداعه وخياله  والموضوع المراد حفظه 

 وتقوم على الخطوات االتية :   SAIL استراتيجية الحفظ المنظم 02

 وليكن قصيدة للشاعر أمرئ القيس   Select  أ : حدد الشيء اذي تريد تعلمه       

 ولتكن كلمة البكاء في قوله قفا نبكي   Associate ب : اربط القصيدة بكلمة مفتاحية تتعلق بما تريد تعلمه     

 والحزن على فراق  التأثروهو عالقة   Illustrate ج : وضح العالقة بين الكلمة المفتاحية وما تريد تعلمه     

  .الحبيب           
   Learn Meaning د: احفظ المعنى او النص  المطلوب للقصيدة       

 
 

ايدت الدراسات ان مستوى االستدعاء مما تم حفظه   تمرين الموزع مقابل التمرين المركز :استراتيجية ال 3
اعلى منه في حالة التمرين الموزع منه في حالة التمرين المركز وتبرير ذلك هو  ، وهو اسلوب قياس للتذكر 

 . التمرين الموزع وبفترات متباعدة يتجنب اثر التداخل بين المعلومات بأسلوبان الشخص الذي يقرأ 
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في  من اجل المساعدةالتي يضعها الطالب تستخدم هذه الخارطة استراتيجية خارطة العالقات الداللية : 04

والخرائط ترتيب االحداث ومراجعة ما تم حفظه ، وتشكل هذه الطريقة بديال لألساليب التقليدية  المستعملة .

  المراد حفظها . الداللية هي اشكال او رسومات تساعد على معرفة العالقة بين المفردات

وهي اهم استراتيجيات تحسين الذاكرة لدى االشخاص وتتمثل في الحديث :  استراتيجية التسميع الذاتي 05

 ومن خالل الخطوات االتية : مع النفس حول ما يريد الشخص تذكره وتسميعه 

 أ : على الشخص ان يقوم بإعادة ما يريد حفظه مرتين على االقل       
 قرأها  ب : عليه بعد ذلك ان يوجه اسئلة الى نفسه حول المادة التي     
 ج : اخيرا عليه اعادة القراءة لتوضيح ما غمض عليه      

 

اعد في تذكر ــــاتيح تســــات تعمل بمثابة مفــــن الذاكرة موضوعـــتتضم: استراتيجيات مفاتيح الذاكرة  06

على سبيل المثال قد يتذكر رجل , يبدو اننا غير قادرين على تذكرها  في الوقت الذي الذيى موضوعات اخر

 تاح للذاكرة وافاضـــــفعمل كم الن هذه المكان وما تخللها من ذكريات كثيرة  االول نشأتهكبير السن  مكان 

 .  الذكريات الخاصة  به

يمكن االعتماد على احداث بعض التغييرات الطفيفة لتالفي النسيان ، :  استراتيجية المعينات الصناعية 07

 يل المثال قد تطوى اطراف سجادة الصالة او توضع المسبحة بطريقة ما لحفظ وضبط عدد الركعاتعلى سب

كما يمكن لبس الساعة باليد االخرى لتذكرنا بقضية شراء سلعة معينة ، وهكذا يمكن لكل منا ان يعمل مثل , 

 ى تذكر قضايا  محددة وعدم نسيانها .لهذه المعينات كإشارات تساعد ع

، وهو ما ييسر  قديمة مستقرة ومحفوظة بأخرىوتعتمد على ربط المعلومات الجديدة : استراتيجية الربط  0٨

 تذكر المعلومات الجديدة 

 اختالل الذاكرة

( الى االختالالت االتية في   DSM-IVاشار الدليل االحصائي التشخيصي الرابع لالضطرابات العقلية ) 

 : الذاكرة االنسانية

 :االشكال االتية وهي الفشل في استدعاء االحداث السابقة وتشمل   Amnesiaفقدان الذاكرة   01

  كما في حالة الشيخوخة او مرض كورساكوف  ، ويرتبط باإلدمان على القريبة ثأ : نسيان األحدا         
 او تصلب الشرايين . سوء التغذية الكحول او              

 :  وهي الفشل في استدعاء االحداث البعيدة والتي يفترض ان تكون  ب : نسيان االحداث البعيدة        
 راسخة              

 :وقد تسمى بفجوات الذاكرة مثلما يحدث في حالة الهستيريا ارتباطا  معينة ج : فقدان الذاكرة إلحداث        
 نوع من النسيان هو من  النمط االنتقائي .بالخوف او الغضب او الخجل ، وهذا ال            

 

 تشوه الذاكرة :ويشمل  02
 الماضية عندما يتحدث عنها  وهو يشيع بين لألحداثفي صورة تزييف الشخص  أ : تشوه االستدعاء         

 الشخصيات الهستيرية  ، او يكون التشوه في صورة اختالق احداث  ال اساس لها من الصحة ولم             
 .تحدث اطالقا              

 

 : ويتمثل بتصور الفرد بمعرفته لشخص اخر مع انه يشاهده للمرة االولى  وتدعى ب : تشوه التعرف       
 ) بظاهرة االلفة (  وقد يحدث العكس عندما يفشل فرد ما في التعرف على شخص اخر مع ان             
 واالصدقاء ، او ان ينكر موقفا حقيقيا سبق ان تعرض له . نهما عالقة ما مثل االقارببي            
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 : وهي درجة مبالغ فيها من تسجيل االحداث واستدعائها ، وهي حالةج : حدة الذاكرة او فرط التذكر        

 مربكة الن  الفرد يستدعي ما هو مهم او غير مهم .             
 
 

 
 
 

 سئلة من الفصل التاسعالنماذج 
 

 
 عرف ما ياتي : الذاكرة    الذاكرة العاملة      ابنجهاوس    قانون معدل النسيان     فقدان الذاكرة  01
 
 عدد صور التذكر واشرحها بايجاز مفيد . 02
 
 شيفرين مع الرسم المناسب  –عدد واشرح مكونات الذاكرة على وفق نموذج اتكينسون  03
 
 عدد نظريات النسيان واشرح احداها . 04
 
 يحدث النسيان بفعل تظافر مجموعة من العوامل , عددها مع الشرح .05
 
 اقترح العلماء عدة استراتيجيات لتحسين الذاكرة , عددها واشرح احداها .07
 
 ما هي انماط  اختالالت الذاكرة وفق ما ورد في الدليل االحصائي التشخيصي الرابع لالضطرابات 0٨
 العقلية ؟ عددها فقط .    
 
 فقدان الذاكرة اشكال مختلفة , عددها مع الشرح ل 09
 
 ما انماط نشوه الذاكرة . عددها مع الشرح . 10
 
 ذلك ناقش.  الشيخوخة واضطرابات امراض من الكثير في مهم عرض واختالالتها الذاكرة فقدان 11
 ) نشاط ال صفي (. الزهايمر العتالل خاص بشكل االشارة مع علمية بلغة
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 ـبوع التاسع عشر  الســـــــــــــــا

 رــــاشـــــعــــل الـــــصــــفــــال

 يرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتفك

، فعن طريق التفكير نتعلم اشياء لم نعرفها من قبل ، بمعنى ان التفكير في  اذا كنا نفكر بما تعلمناه ووعيناه    
والتفكير عملية ذهنية يتطور فيها الفرد من خالل التفاعل الذهني له مع اشياء نعرفها يعلمنا اشياء ال نعرفها .

كما ان التفكير  ما يكتسبه من خبرات بهدف تطوير ابنيته العقلية والوصول الى افتراضات وتوقعات جديدة ،
هو عملية عقلية معرفية راقية تنطوي على اعادة تنظيم عناصر الموقف المشكل بطريقة جديدة تسمح بادراك 

، ويتضمن التفكير اجراء العديد او تعرف المعنى الواضح او الكامن في الظواهر العالقات او حل المشكالت 
من العمليات العقلية والمعرفية االخرى كاالنتباه واالدراك والتذكر وغيرها فضال عن بعض المهارات 

ص  2005المعرفية كالتصنيف واالستنتاج والتحليل والتركيب والمقارنة والتعميم وغيرها ) ابو المعاطي 
378 ) 

 

 النفس علم في خاصة منزلة تمثل التفكير اسيكولوجي أن إلى( 1987" ) حطب أبو ، عثمان"  أشار وقد
"  يسمى بما متزايداً  اهتماماً  النفس علم شهد العشرين القرن من الثاني النصف بداية منذ وإنه ، المعاصر
 بسيكولوجية االهتمام عصر هو الراهن العصر بأن القول إلى يدفعنا الذي الحد إلى"  المعرفية بالعمليات

 0التفكير
 

 الموقف عناصر تنظيم إعادة علي تنطوي راقية معرفية عقلية عملية التفكير أن( 2005) المعاطي أبو ويري
 العمليات من العديد إجراء التفكير ويتضمن ، المشكالت حل أو العالقات بإدراك تسمح جديدة بطريقة المشكل
 والمعرفية العقلية المهارات بعض وكذلك وغيرها والتذكر واإلدراك كاالنتباه األخري والمعرفية العقلية

التفكير عملية وغيرها.وعليه يمكن القول ان  والتعميم والمقارنة والتركيب والتحليل واالستنتاج كالتصنيف
متقدمة يتمكن الفرد من خاللها التعامل مع البيئة ووضع التصورات االفتراضية المناسبة لتعديلها او السيطرة 

نه من خالل التفكير يحاول الفرد ايجاد افضل اشكال التعامل له ككائن حي مع البيئة بوصفها عليها ، كما ا
 ويعيش على موارده .االطار الذي يحيى ضمنه 

 
 

والتفكير بعبارة موجزة ربما كان اهم عملية عقلية تميز االنسان عن بقية الكائنات الحية او ما جعلته انسانا     
بما هو عليه من خصائص وقدرات ومهارات جعلته سيد البيئة وبقية الكائنات الحية االخرى ، ويتعامل مع 

 االبعاد المختلفة للزمن بكفاءة وفاعلية .  
 
 

 رتعريف التفكي
 

عرف التفكير باشكال وصياغات متعددة تعكس تعقد هذا المفهوم وتباين المنطلقات النظرية المعتمدة في 
 تفسيره . وادناه بعض هذه التعريفات :

  
 والذكريات واألرقام واأللفاظ والمعاني مثـل الصور الرموز يستخدم نشاط هو  199 , الخليلي 01

 التي المختلفة واألحداث والمواقف واألشخاص األشياء تحـل محل التي واإليحاءات والتعبيرات واإلشارات
 . معين موقف أو فهـم موضوع بهـدف الشخص فيها يفكر

 
 : يتميـز بخاصيتين عقلـي نـشاط عـن عبـارة هو  2004 أرنوف 02

  ، مباشرة مالحظته يمكن ال كامن نشاط أنه أولهما       
 . واستخالصها الرموز مع التعامل يتضمن رمـزي نـشاط بأنه والثانية       
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 ما موضوع فهم محاولة أو قرار اتخاذ أو مشكلة حل في كان سواء عقلي نشاط التفكير  2002 الحارثي 03

 تعريف ويمتد معنى ،  للحياة يجعل الذي وهو المشكلة حل أثناء في يحدث الذي الشيء ذلك هو ، فالتفكير
 . المحيطة البيئة عن بمعزل وال تتم وإدراك وعـي عن الفرد بها يقوم واعية عملية ليكون أيضاً  التفكير

 

 معقدة معالجات بعد الجديدة للمعلومات معرفيـة لالستجابات عقليـة عمليـةهو    19٨٨  سولسو روبرت 04
 المشكالت . األحكـام وحل وإصـدار والتعليل التخيل تشمل

 

 أعتبر سواء العقلي النشاط به ويراد ، العقلية ظـواهر الحياة مـن ظـاهرة كل يعم مفهوم هو  2005 جمل 05
 ما بكل الوعي كونه جهة من أعتبر أو ، الموضوعي بعده النظـر عن وبـصرف ذاته حد في النشاط هذا

 تخرج المعاني هذه وجميع األشياء على وحكم وفهم إدراك ملكة أو أعتبر ، عنـا خارجاً  أو فينا يحدث
 . التفكير مفهوم من والعواطـف والغرائز االنفعاالت

 

 التي الخبرة خالل من معنى ذي شي عمل طريقها عن المتعلم يستطيع عمليـة عقلية  عـن عبارةهو   بيير 06
 . بها يمر

 

 هو أو ، معينة مشكلة لحل جديدة بطريقة خبراته بهـا العقل ينظم التي العملية هو 1972 زكي أحمد  07
 . العالقة هذه نوع عن النظر بغض ، موضوعات أو عدة موضوعين بين جديدة عالقة إدراك

 

 النفسية العمليات محصلة على وتؤسس تبنى كلية وجدانية معرفية عمليـة عقليةهو   1995 حبيب0٨
،  والتمييـز ، والتعمـيم ، والتجريـد ، كالتـذكر العقلية العمليات وكذلك والتخيل كـاإلدراك واإلحساس األخـرى
 تعقيداً . أكثر التفكير كان كلما المجرد إلى المحسوس من اتجهنا وكلما ، واالستدالل ، والمقارنة

  

 استقباله ويتم ، لمثير يتعرض عندما الدماغ بها يقوم التي العقلية النشاطات من سلسلة هو   2007 زياد 09
 (8وناصر .د ت. ص اس الخمس .) علوي الحو مـن أكثـر أو واحـد طريـق عن

  

والرمز هو كل ما ينوب عن الشيء او يشير اليه او يعبر عنه , الرمز  واالداة االساسية في عملية التفكير هي
مختلفة منها : الصور هي على اشكال . والرموز التي يستخدمها التفكير ادوات له او يحل محله في غيابه 

الذكريات واالشارات والتعبيرات وااليماءات وكذلك الخرائط  الذهنية والمعاني وااللفاظ واالرقام ، ومنها
 الجغرافية والعالمات الموسيقية والصيغ الرياضية .

 

وبهذا المعتى العام يشمل التفكير جميع العمليات العقلية من : تصور وتذكر وتخيل واحالم يقظة وحكم 
 واستدالل وفهم وتعليل وتعميم وتخطيط ونقد وغيرها .

 

وللتفكير مستويات تختلف صعوبة وتعقيدا لعل ارقاها االستدالل واالبتكار ، فاما االستدالل فهو نشاط عقلي 
 يستخدم الرموز لحل المشكالت واما االبتكار فهو نشاط عقلي يستخدم الرموز لخلق شيء جديد اصيل .

 

مباشر يعكس من خاللها العالقات  بانه  عملية او نشاط عقلي داخلي وذاتي غير  تعريف التفكيروعليه يمكن 
 او الروابط بين الظواهر او االشياء او االحداث في وعي االنسان .

 
 

 انواع التفكير
 

 : صنف التفكير باشكال عدة لعل ابسطها تصنيفه الى
 : هو نشاط عقلي هائم في اكثر من موضوع دون هدف محدد واضح . التفكير غير الموجه 01
: نشاط عقلي خاص بموضوع محدد وتحت شروط ضبط عالية ومرتبط بمشكلة محددة  التفكير الموجه 02

 وممكن تقويمه بمعايير خارجية .
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 ، التفكير السلبيو  التفكير االيجابيكما صنفه اخرون الى 
 

 يمكن  تصنيفه الى ستةوالذي يرى ان التفكير  بونوي دهو تصنيف  للتفكير ولعل اشهر التصنيفات الحديثة 
 : يلي وكما محدد قبعة بلون تمييزه  يمكن منها نمط كل الناس، عند الشائعة التفكير أنماط أكثر تمثل أنماط

 

 

 
 

اإلبداعي, وله مؤلفات عدة  التفكير مواضيع في خصوصا احترافي بشكل بونو دي يكتب. مالطي نفس وعالم طبيب بونو دي إدوارد
 19: .الميالد . وإريكسون كوال كوكا مثل العالمية الشركات من العديد في يعمل مستشار حاليا بونو دي. اشهرها قبعات التفكير الستة 

 مالطا ,(٨3 العمر) 1933 مايو,
 

 

  واإلثباتات، والوثائق األرقام بلغة يؤمن الذي الرقمي، التفكير تمثل البيضاء القبعة 01
  اإليجابيات، على يركز الذي الحالم المتفائل التفكير نمط تمثل الصفراء القبعة 02
ل الذي العاطفي التفكير نمط تمثل الحمراء القبعة 03   المواقف، كل وفي أكبر بشكل وخياراتها العاطفة يفعَّ
  السلبيات، على يركز الذي المتشائم التفكير نمط تمثل السوداء القبعة 04 

 باألمور والتفكير األخرى، البدائل عن بالبحث يهتم الذي اإلبداعي، التفكير نمط تمثل القبعة الخضراء 05
  معاكساً، مفهوماً  دائماً  الكلمات يعطي أو وجديدة، مألوفة غير بطريقة      
 األعمال جدول ويضع يدير الذي التفكير نمط وتمثل بالعمليات، التحكم قبعة تسمى التي ،الزرقاء القبعة06

 .العمليات باقي وينظم ويرتب ويخطط

 

 
 

الستة  انماط التفكير
    بونو بأسلوب القبعات لدي
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 هذه كل ممارسة على اإلنسان بيردت ضرورة هي التفكير قبعات برنامج عليها يقوم التي األساسية والفكرة
 خالل من ذلك ويتم األفكار، تشويش مصيدة في للوقوع تجنباً  العالقة والقضايا المشكالت حل أثناء األنماط

 والسلبي، واإليجابي والمبدع والعاطفي الرقمي اإلنسان شخصية تجسيد على لتدربوا الممارسة
 القبعات هذه كل فتبديل ،.…وهكذا األخرى القبعة الرتداء خلعها ثم نمط كل قبعة ارتداء. …باختصار
 بشكل وتنظيمها أكثر أفكاره ترتيب على اإلنسان يساعد كل بمفردها  التفكير من األنماط هذه وممارسة

 .السليم القرار واتخاذ للمشكلة األفضل الحل إلى الوصول له فيكفل متواٍز،
 
 

 خصائص عملية التفكير
 

 ضال عن الموقف االني للفرد .فيعتمد على الخبرة السابقة  التفكير نشاط عقلي غير مباشر .1
 ، اذ ال تفكير من  التفكير هو انعكاس للعالقات بين الظواهر واالحداث واالشياء في صيغة لفظية .2

 دون لغة ، فباللغة نفكر في اشياء وموضوعات وان غابت عنا .           
 شرط ان يقترن بالخيال السليم . التفكير هو ارقى اشكال نشاط المخ االنساني .3
 ناجم عن قشرة مخية راقية وعن بيئة اجتماعية من ابرز التفكير خاصية انسانية متفردة .4

 مقوماتها اللغة.           
 . سيلة االنسان في تغييره لمحيطه وتحسين مختلف احوالهالتفكير هو و .5
 ، فالفرد السوي ذو تفكير سليم وعقالني والفرد المضطرب التفكير انعكاس لنمط شخصية الفرد .6

 منحرف . ذو تفكير عصابي او فصامي او          
 

 

 اضطرابات التفكير 
 

 تتعرض عملية التفكير لبعض االضطرابات منها :
 : اي عدم القدرة على استنتاج مفهوم ما من مجموعة من الوقائع  التفكير التجريدياضطرابات  .1
 المترابطة ، ويظهر لدى مرضى الفصام .        
 : وفيه يمارس المريض حياته وفقا لخياله المريض . التفكير المبهم او الخيالي .2
 بسرعة تفوق سيطرة الفرد كما في حاالت الجنون  لألفكار: هو التدفق السريع  تسارع االفكار .3
 الدوري        
 : البطء في التفكير والترابط بين االفكار ضعيف او شبه معدوم ، وتقتصر هذه تباطؤ االفكار .4
 االفكار على موضوع واحد غالبا ما يكون مؤلما او كئيبا .       
 : استمرار التفكير بموضوعات انتهت مناسبتها بسبب فقدان المريض السيطرة على تفكير الدوامة .5
 التحول والخروج من دوامة تفكيره االولى .             

 
 من الفصل العاشر ةنماذج ألسئل

 
 الرمز  02التفكير        01عرف ما ياتي :        01
 يشمل التفكير جميع العمليات العقلية . ناقش ذلك  02
 يصنف التفكير باشكال مختلفة . ناقش ذلك  03
 ما منظور دي بونو للتفكير  04
 عدد اضطرابات عملية التفكير  05
 ) نشاط ال صفي ( اكتب عن التفكير االيجابي بما ال يزيد عن صفحة واحدة06
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 ـبوع  العشرون  ــــــــاالســـــــ

 

 شرـــــــحادي عـــل الــصــفــال
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـالل

تعد اللغة احدى اهم خصائص االنسان ووسائله في الحياة ان لم نقل انها التعبير االكثر غنى عن حياته      

 العقلية والمعرفية ، وهي شرط هام في كونه كائن اجتماعي بالدرجة االساس ومن هنا قيل انه حيوان ناطق.

والذي علم نفس اللغة او سيكولوجية اللغة ضوع اللغة ضمن مبحثه او فرعه ويهتم علم النفس بمو    

 ينحصر اهتمامه بدراسة كيف يكتسب االنسان اللغة وكيف ينميها وطرائق استخدامها والوظائف المختلفة لها .

 واللغة اساسا هي وسيلة اتصال مقصودة ومتقدمة تتضمن ارسال معلومات محددة الى المستلم لتحقيق    

هدف او مجموعة اهداف ، واللغة بوصفها وسيلة اتصال اساسية ال تحل محل وسائل االتصال االخرى مثل 

 االشارات الحركية للراس واليد وتعبيرات الوجه والبدن الظاهرية وان كانت تتكامل معها .

 يتميز بانه : نظام من الرموز انها وعند تحليل اللغة يظهر    

 جهاز النطق البشري .يتكون من اصوات ينتجها  - أ

 وهي خاصية انسانية ناتجة عن الجهد االجتماعي البشري . - ب

 واللغة خاضعة لقواعد محددة تحدد تركيباتها وصياغاتها . - ت

اك ما ال نهاية من التركيبات اللغوية في اي لغة طبيعية ، ناذ ه لإلنسانوهي نتاج ابداعي  - ث

 االنسان . وبمقدور اي لغة ان تعبر عن اي موقف جديد يتعرض له
 

 العوامل المؤثرة في اكتساب اللغة

 يخضع اكتساب اللغة لتفاعل نوعين من العوامل هما :

يرى عالم اللسانيات االميركي تشومسكي ان االنسان معد وراثيا النتاج اللغة ، اذ   اوال : االستعداد الوراثي

 وهو االمر الذي تؤيده الشواهد االتية :

 

. سياسي وناشط وناقد ومؤرخ بالمنطق وعالم إدراكي عالم أنه إلى إضافة أمريكي وفيلسوف لسانيات أستاذ هو ُتُشوِمْسِكي نعوم أفرام

.  عام 50 من ألكثر فيها عمل والتي للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد في والفلسفة اللسانيات قسم في فخري لسانيات أستاذ وهو

 في األميركية الخارجية السياسة: الخطير السلطان اإلنجليزية, اللغة في األصوات نمط:  مؤلفاته اشهر ,  192٨ ديسمبر, 7: الميالد

 األوسط الشرق

 شابه تسلسل مراحل اكتساب اللغة عبر الحضارات ولجميع اللغات .ت 
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 . حساسية الرضيع المبكرة للغة 

  لألصواتظهور قدرات مرتبطة باللغة عند الرضع الخرس كما يبدو في استجابتهم او اصدارهم 

 عندما يناغون االخرين .

  تخصص بعض مراكز المخ باللغة سماعا وفهما وانتاجا وبالتفاعل مع الجهاز التنفسي وجهاز

 النطق ، وهذه المراكز هي : 

o لفص الجداري وفيه مناطق التحكم بالكالم ا 

o  المسموعة او المقروءة الفص الجبهوي وفيه مناطق تفسير اللغة 

o .الفص الصدغي وفيه مناطق تسجيل وانتاج المعلومات السمعية 

o  الفص القفوي وفيه مناطق استقبال وتجهيز المعلومات البصرية اللغوية 

 

 

 

 
 

  قراءةحد نصفي المخ وفيه المناطق ذات العالقة باللغة تحدثا وسماعا والنموذج 
 

 

 البيئة في عملية اكتساب ونمو اللغة من خالل العوامل االتية  تأثير: يظهر  ثانيا : العوامل البيئية

  .يكتسب الطفل لغة االهل او الثقافة التي ينشأ فيها 

   يصبح الطفل متخلف لغويا ان نشأ خالل فترة النمو الحرجة لغويا في بيئة خالية او فقيرة

 او المثيرات اللغوية المناسبة كما في حالة اطفال المالجئ  بالتأثيرات

   لالم دور كبير في سيطرة الطفل على اللغة من خالل تشجيعه المستمر على النطق وتقليل التدخل

 . قدر االمكان بقصد التصحيح

   ة الدراسات المقارنة ان لغة االوالد الذين يدخلون الحضانة والروضة ارقى بكثير من لغاثبتت

 اقرانهم الذين لم يدخلوها .

  يقلد الطفل اقرانه او االخرين لغويا سواء كان ما يقلده صائب او غير صائب لغويا ، مقبول او

 غير مقبول اجتماعيا .
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 وظائف اللغة

 لنقل المعلومات من المرسل الى المستقبل ،  االتصال بين البشرالمهمة االساسية والوظيفة االولى للغة هي  

 يمكن تصنيفها الى ما يأتي :  اخرى  وظائف متعددة ومهمة لها غير ان 

 اوال : الوظيفة المعرفية للغة من قبيل :

 . والتقصي والبحث واالجابة السؤال طريق عن واستحصالها المعلومات اعطاء 01

 والتدوين الكتابة بفعل اخر الى جيل من التراث ينقل اذ:  التراث على الحفاظ 02

 الكلمات حل محاولة او عصي موضوع عن السؤال توجيه حالة في : كما حل المشكالت 03

 . االمتحانية االسئلة على االجابة في او المتقاطعة

 العكس على او الفرد افكار محتوى نقل في اللغة تساعد اذ: الفكر عن للتعبير اللغة استعمال 04

 . ابداعه ومدى وتحصيله وسلوكه الفرد شخصية على الحكم في تفيد المعنى بهذا وهي،  لتمويهها

  كما في حالة :ثانيا : الوظيفة االجتماعية للغة 

 في معينة لغوية صياغات االنسان يستخدم : اذ االجتماعية استخدام اللغة في المراسيم 01 

 هنا مهما وليس،  الصحة عن السؤال،  التهنئة،  التعزية، الوداع، التحية مثل محددة  مواقف

 الصياغات هذه وتنقل.  له  اهمالنا او به اهتمامنا الى اشارة السامع اعطاء بل الحرفي المعنى

 . تقويمهم او عليهم الحكم في تساعد مستخدميها عن مهمة معلومات

 لغة في يبدو كما مباشرة غير او مباشرة بصورة االخرين سلوك في التأثير:  االقناع 02

 . والروايات والنشرات الكتب ومحتوى السياسي والخطاب االعالنات

 الطالق في كما عليها الدال للفعل مساوي المواقف بعض في اللغة استخدام ان : ثالثا : الوظيفة القانونية للغة

 السالم . او الحرب عالنا،  بالبراءة الحكم، 

 . المباشرة واالوامر والتوسل والرجاء والنهي االمر صيغ في تبدو : كما رابعا : السيطرة على البيئة

 االخر مخاطبة في او  الهجاء او الحب قصائد في كما  الكتابة بأسلوب : سواءخامسا : الوظيفة االنفعالية 

 .  الغضب او الوجد حاالت في كما

 . الخالق مع للتواصل والدعاء الصالة المؤمن اللغة في  يستخدم اذ : سادسا : الوظيفة الدينية
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 من الفصل الحادي عشر سئلةالنماذج 

 
 اكتب في اهمية اللغة من منظور علم النفس 01
 
 اللغة نظام  من الرموز . بماذا يتميز هذا النظام 02
 
 يخضع اكتساب اللغة لتفاعل نوعين من العوامل , فصل القول في نوع واحد منهما فقط . 03
 
 عدد مراكز المخ ذات العالقة باللغة وتخصص كل مركز  منها.04
 
 االنسان معد وراثيا النتاج اللغة . ما الشواهد على ذلك وفق نظرية تشومسكي  05
 
 اكتب العوامل البيئية المؤثرة في اكتساب ونمو اللغة  06
 

 اكتب الوظائف التي تقوم بها اللغة عند االنسان . 07
 

بين اللغة والتفكير .  عالقة وثيقة بينتتحدث مصادر علم النفس وبخاصة علم النفس المعرفي عن 0٨
 ) نشاط ال صفي ( ذلك ناقش
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 ـــبوع الحادي والعشرون  االســـــــ

 رــــــــثاني عشـــل الـــصــفــال

 مــــــــــــــــلـــــعـــتـــال

من اهم خصائص الكائن الحي ، فبالتعلم يستطيع بوصفها لقدرة على التعلم واالستفادة من التجارب ينظر ل    

مع العوامل الخارجية وبما يتفق مع حاجاته الشخصية ،  يتالءماالنسان ان يغير سلوكه وان يكيف حياته بما 

يولد مزود بالقدرة  فاإلنسانواهمية التعلم في حياة االنسان اعظم شانا ، ،  وبذلك يضمن لنفسه الحياة و البقاء

بعدد قليل من االنفعاالت المنعكسة مثل : المص والبلع اثناء الرضاعة والبكاء وحركة اليدين على القيام 

السلوك والقدمين واالفراز والتبول ....وهذه االفعال ليست مكتسبة بالتعلم ، بل هي فطرية موروثة وتسمى 

السلوك المختلفة ..فيتعلم  ، ولكن ال يلبث االنسان ان يتعلم كثير من الحركات واالعمال وانواع االستجابي

اللغة والمهارات والفنون والحرف والعلوم المختلفة ، كما يتعلم العادات واالخالق والميول واالتجاهات بما في 

 ذلك العادات القبيحة واالخالق الرذيلة .

ع الناس ومن يتعلم من والديه واقاربه واصدقائه ومن تعامله م فاإلنسان والتعلم عملية دائمة ومستمرة ،    

المدارس والصحف والمسرح  والراديو والتلفاز ومن تجارب الحياة ، غير ان االنسان ال يفطن دائما الى ما 

 يتعلمه من عادات وميول وسواها .

  مبادئوبسبب اهمية التعلم عنى علماء النفس عناية كبيرة بدراسته دراسة علمية تجريبية قادت الى معرفة     

والشروط من المهم ان يعرفها االباء واالمهات ورجال التربية  المبادئروطه ، ومثل هذه التعلم وتعيين ش

 والصناعة والجيش وكل من لديه عالقة بتعليم االفراد وتدريبهم .

 . هو تغير دائم نسبيا في السلوك يحدث نتيجة الخبرةتعريف التعلم : 

ناجمة عن النضج  ألنهاومن المهم مالحظة ان بعض التغيرات في السلوك ذات اصل وراثي وال تعد تعلما 

مؤقتة وبفعل عوامل  ألنهاالطبيعي للكائن الحي وليس الخبرة ،  كما ان  بعض التغيرات السلوكية ال تعد تعلما 

 نتهي بنهاية العوامل المسببة لها .المرض وتناول االدوية او االنفعاالت والتعب ، وهي تغيرات مؤقتة ت

 

 خصائص عملية التعلم 

 هو عملية تنطوي على تغير شبه دائم في السلوك  .1

 هو عملية تحدث نتيجة لتفاعل الفرد مع البيئة  .2

 هو عملية مستمرة ال ترتبط بزمان او مكان محدد .3

 تراكمية تدريجية  ةهو عملي .4

 المرغوبة وغير المرغوبةهو عملية تشمل كافة انماط السلوك والخبرات  .5

 هو  عملية قد تكون مقصودة وموجهة لتحقيق هدف معين .6

 هو عملية شاملة متعددة المظاهر ، عقلية ، انفعالية ، اجتماعية ، لغوية    .7
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 شروط التعلم

لكي تحصل حالة تعلم ويكتسب االنسان خبرة جديدة ويفيد منها في مواقف حياته المختلفة ال بد من توفر  

 شروط اساسية هي :ثالث 

ومعنى هذا ان يتوفر الدافع المناسب بقدر كاف الن يستجيب الكائن الحي لموقف التعلم بما وال : الدافعية 

 حاجة نفسية اجتماعية. يولوجية اوسيحقق اشباعا معقوال سواء كان موضوع الدافع حاجة ف

من النضج العقلي والبدني يتيح له اكتساب  البد وان يكون الكائن الحي بمستوىثانيا : النضج العقلي والبدني 

 الخبرة الجديدة وقدرة استخدامها ومهارة اتقانها .

لكي يتعلم الكائن الحي البد له من ان يكون في موقف جديد ال خبرة سابقة له فيه ثالثا : جدة الموقف التعليمي 

 ومن ثم تحدث لديه عملية اكتساب جديدة تناسب هذا الموقف .

 تدريب والخبرة بالموضوع المراد تعلمه رابعا : ال
 

 

 
 

 نظريات التعلم

 . نظرية االقتران الشرطي لبافلوف 01

هو العملية التي يتعلم فيها الكائن الحي ان  واالشراط النقليديوتسمى احيانا نظرية االشراط التقليدي . 

 محايدايستجيب بطريقة معينة لمثير لم يكن قادرا على انتاج االستجابة من قبل ، ويصبح هذا المثير الذي كان 

 . منتجا لالستجابة بسبب اقترانه او ارتباطه مع مثير آخر من شأنه ان ينتج هذه االستجابة

صل محايدا واصبح منتجا لالستجابة بالمثير الشرطي ويرمز له ب )م ش ( ويسمى المثير الذي كان في اال

 (. ط)م  الطبيعي ويسمى المثير الذي ينتج االستجابة من اول محاولة وفي اي محاولة تالية بالمثير 

تستثار نفس عندما و الطبيعية )س ط (باالستجابة الطبيعي وتسمى االستجابة المستثارة بوساطة المثير 

 باالستجابة الشرطية )س ش(. تسمى  ابة اذا قدم المثير الشرطي ، حينهااالستج

شروط 
   التعلم

   دافعية

نضج عقلي 
 وبدني 

  تدريب

موقف 
 جديد
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 : الشرطي االقتران نظرية في االساسية المفاهيم ومن

 على القادر هو فقط الطبيعي المثير كان استجابة استدعاء على الشرطي المثير قدرة به ويراد:  االكتساب •

 . المثيرين بين الحاصل االقتران بفعل استدعائها

 والتعزيز،  الظروف نفس تحت معينة استجابة صدور احتمال من يزيد حدث اي وهو: ( التدعيم)   التعزيز •

 . الشرطي بالمثير الطبيعي المثير ارتباط اقتران في يتمثل( التقليدي االشراط)  البافلوفي التعلم في

 .تعزيز دون ظهورها تتكرر كلما تدريجيا الشرطية االستجابة اضمحالل هو : االنطفاء •

 

       

 

 نموذج لتجربة بافلوف في التعلم باالقتران الشرطي 

 : نظرية االشراط االجرائي )التعلم الوسيلي ( لسكنر 02

افعال تلقائية يبادر بها الكائن الحي من تلقاء نفسه بقصد تحقيق نتائج محددة  او : التعلم وفق نظرية سكنر هو  

   او لتجنب خبرات غير سارة (. للحصول على مكافآت معينة

هي العنصر االساس في نظرية  النتائج المترتبة على سلوك الكائن الحي ويبدو من التعريف السابق ان 

هي العنصر االساس او الحاسم في المثيرات فيما تكون  اشراط االستجابةولذا يسمى احيانا  االشراط االجرائي

 المثير . بأشراط لذلكنظرية  االشراط التقليدي ويسمى تبعا 

في نظرية االشراط االجرائي كمعززات للسلوك ووسائل لتحقيق نتائج مرغوب فيها وتسمى  النتائجوتعمل 

المعززات ، او لتجنب خبرات غير سارة او نتائج غير مرغوب فيها وتسمى  المعززات او المدعمات االيجابية

 السلبية .
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 االشراط االجرائيالتعلم بأسلوب نموذج يحاكي تجرية سكنر في 

 تشكيل سلوك الكائن الحيالتي يتمكن من خالل استخدامها  لجداول التعزيزوعرف عن سكنر وضعه    

 باالتجاه والهدف الذي يسعى له عالم السلوك .

 

 

 مخطط لجداول التعزيز التي وضعها سكنر   
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 بالمحاولة التعلمب المعروفة نظريته خالل من التعلم في السلوك نتائج اهمية اكد من اول ثورندايك وكان     

 . والخطأ

 

 بالمحاولة والخطأنموذج يحاكي تجربة ثورندايك في التعلم 

 

 مقارنة مفهوم التعزيز في نظريتي التعلم باالقتران الشرطي والتعلم باالشراط االجرائي.

 كالهما يزيد من احتماال ت تكرار السلوك مستقبال. 01
 التعزيز في االقتران الشرطي يسبق االستجابة وفي التعلم الوسيلي يلحق بها او ينجم عنها . 02
 التعزيز في االقتران الشرطي من نمط واحد وفي التعلم الوسيلي من انماط متعددة. 03
تعلم يتمثل التعزيز في االقتران الشرطي باالرتباط الحاصل بين المثيرين الطبيعي والشرطي ، اما في ال 04

 الوسيلي فيتمثل بالنتائج المترتبة على السلوك.
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 ـــــبوع الثاني والعشرون  االســــــــ

 
 نظرية التعلم االجتماعي لباندورا. 03      

بقدرة الشخص على القيام بسلوك ما من خالل مالحظة الفرد التعلم وفق نظرية التعلم االجتماعي يتمثل  
، ويسمى هذا النمط من التعلم ب: التقليد ، التعلم  االخرين وتقليده لهم وهم يمارسون ذات السلوكلسلوك 

 التعلم بالمالحظة بالنمذجة ،التعلم االجتماعي .
 

 وفق هذه النظرية :ومن العوامل المهمة في اكتساب التعلم 

  وهو اهم عوامل التعلم االجتماعي اذ من الضروري ان يشهد او يرى الشخص المالحظ  االنتباه :
ذلك السلوك الذي يمارسه آخرون ) النموذج او النماذج السلوكية ( وقد يؤدي ضعف االنتباه الى تعلم 

 عدم حدوث التعلم . الى اوجزئي او غير سليم 
   هه لشخص بعيد ، وهذا ما جقريب اكثر مما يو: يوجه الشخص المتعلم انتباهه لنموذج القرب

والمقربين واالصدقاء المحبين والمعلمين هم اكثر عرضة لالختيار كنماذج اذا ما  يفسر ان االباء
 قورنوا بالغرباء .

  تؤكد نتائج االبحاث ان النماذج ذات المراكز العالية اجتماعيا ، اعالميا ، اداريا  مركز النموذج :
 ة ما تكون عرضة للتقليد والمحاكاة اكثر من النماذج السلوكية ذات المراكز المتدنية .، سياسيا ...عاد

  لكي يكون التعلم بالنمذجة ناجحا يجب على المالحظ ان يكون منتبها للنموذج ولديه القدرة  الحفظ:
 على االحتفاظ بسلوك النموذج وتذكره الستخدامه عند الحاجة الحقا .

  ي عنصر مهم لدى المالحظ لكي يكون قادرا على اظهار وتقليد السلوك : وهالقابلية الحركية
 الذي اكتسبه من النموذج .

  من ال دافع لديه لتعلم سلوك االخرين لن يكون قادرا على تقليد سلوكهم ، والعكس الدافعية :
 صحيح .

 
 
 

 
 

 
 مخطط للعوامل المهمة في التعلم بالنمذجة

      

شروط 
التعلم 
 بالنمذجة 

 الدافعية 

 االنتباه 

 القرب

مركز 
   النموذج

 الحفظ 

القابلية 
 الحركية 
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 نظرية التعلم باالستبصار لكوهلر  04 
 

، ومن  وتأملالتعلم باالستبصار هو التعلم الحاصل فجأة وربما من محاولة واحدة فقط ويسبقها فترة انتظار 
خصائص هذا النوع من التعلم انه مقاوم للنسيان ويسهل انتقاله الى المواقف الجديدة المشابهة للموقف االصلي 

 . التعميممن خالل عملية 
 

االستجابة الجديدة للكائن الحي الناجمة عن التوفيق بين عناصر المجال و ه:  ويعرف التعلم باالستبصار بانه 
 . االدراكي اواعادة تنظيمها من خالل فهم عناصر المجال وادراك العالقات بينها

 
لمملكة الحيوانية الممارسة للعمليات ويحصل هذا النوع من التعلم بين الكائنات الحية في المستويات العليا من ا

 العقلية العليا .
 

 
 باالستبصار التعلم في كوهلر تجربة يحاكي نموذج

 
 ولكي يحصل التعلم باالستبصار ال بد من توفر اربعة عناصر هي :

  للتعلم.الدافعية 

 المجال والعالقة بين مكوناته  إلدراكتوفر المقدرة الذهنية ال بد من اذ  بدني ال العقلي و النضج
توفر االمكانية العضوية والبدنية للكائن الحي لممارسة السلوكيات المتعلقة بموضوع التعلم فضال عن 

. 
 واعادة ترتيب عناصره لتحقيق حالة التعلم المنشودة . تنظيم المجال 
 الفة الفرد ومعرفته بالظاهرة التي يتعامل معها وتبصره بها . وهي عند الجشتالتيين الخبرة 
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 سئلة من الفصل الثاني عشرالنماذج 

 
 عرف ما ياتي : 01
 التعلم بالمحاولة والخطأ   التعلم     االكتساب      التعزيز      االنطفاء        التعلم ) سكنر (        

 التعلم باالقتران الشرطي          
 بعض حاالت التغير في السلوك ال تعد تعلما . ناقش ذلك  02 
 
 اكتب خصائص عملية التعلم  03
 
 عدد واشرح الشروط الالزمة لعملية التعلم  04
 
 عدد نظريات التعلم واشرح احداها بالتفصيل  05
 
تعزيز التعزيز مفهوم مركزي في نظرية سكنر )االشراطي االجرائي  / الوسيلي( . ما جداول ال 06

 ) نشاط ال صفي (وما االجراء المناسب لكل منها  , واي انواع التعزيز الذي يقود لتعلم اكثر دواما ؟
 
قارن مفهوم التعزيز في كل من نظرية التعلم باالقتران الشرطي ونظرية التعلم باالشراط  07

 االجرائي 
 
 ما العوامل المهمة للتعلم وفق نظرية التعلم االجتماعي ؟ 0٨
 
     ما العناصر الالزمة للتعلم باالستبصار ؟ 09
 
) نشاط ال  اكتب بما ال يزيد على صفحة واحدة عن نظرية ثورندايك  للتعلم بالمحاولة والخطأ  10

   صفي (
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 ـــبوع الثالث والعشرون  الســــــــــا

 شرــــــــثالث عــــــفصل الــــال

 يةــــــــــــــــــــــــــــــالشخص

الشخصية من الموضوعات االساسية التي تهم كل فرد منا ، فما ان يعرف شخص ما انك متخصص في     

 تحللها لحاجته لمثل هذا االمر في ان اوعلم النفس حتى يبادر بالسؤال ان كان بامكانك ان تعرف شخصيته 

 . عملية التفاعل مع االخرينفهم نفسه او في 

سنحاول في هذا الفصل تعرف بعض الموضوعات المهمة التي تدخل في صلب موضوع الشخصية مثل 

تعريف الشخصية ، والعوامل المؤثرة في تشكيلها وصيرورتها ، واهم نظريات الشخصية ، والسمات واالبعاد 

قياس الشخصية ، مع واالنماط بوصفها وحدات البناء في الشخصية االنسانية ، واالساليب المعتمدة في 

 االشارة لالضطرابات الشائعة في الشخصية .

عليها  القارئوربما يكون من المهم في هذا الموضوع االشارة لبعض االفكار التي نعتقد ضرورة اطالع 

بوصفها  مفاتيح لفهم افضل لموضوع الشخصية دون ان تكون بديال عن اهمية االطالع على الكتابات  بإيجاز

 ها .المتخصصة في

  بل ويمكن القول ان جوهر علم النفس يتبدى فيها ، الشخصية موضوع محوري في علم النفس ،

 لذا من المتوقع ان يكون المتعمق فيها ضليعا في علم النفس بشكل عام والعكس ليس صحيحا .

  مثل علم  نقطة التقاء الكثير من الفروع النفسية االخرىيمكن النظر لعلم نفس الشخصية بوصفه

 (.17ص2011لنفس التربوي وعلم النفس االجتماعي وعلم النفس االكلينيكي ...الخ )العبيدي ا

  الى الحد الذي اقترح فيه بعض علماء  خاتمة المطاف في الدراسات النفسيةتعد دراسة الشخصية

 .   Personology علم الشخصيةالنفس ان تسمى 

 

 تعريف الشخصية

والشخص  في ، كل منهم اختلف علماء النفس في تعريف الشخصية تبعا للمنحى الفكري  الذي ينتمي اليه      

، والشخصية كلمة حديثة االستعمال في اللغة العربية اذ سواد االنسان وغيره يظهر من بعد  :اللغة العربية هو 

) صفات تميز الشخص تعني  فأنهاها في معاجم اللغة العربية القديمة وان وجدت في بعض القارئال يجدها 

، وكان استعمالها قائما على معنى الشخص ، اي على معنى كل ما في الفرد مما يؤلف شخصه  من غيره (

 ص (. 1996الظاهر الذي يرى من بعد ، او على معنى التفاوت بين االفراد )عبد الخالق 

والتي تعني كلمة   personaمشتق من االصل الالتيني    personalityواالصل االجنبي  لكلمة الشخصية 

اراد الظهور بمظهر محدد  انالذي يلبسه الممثل االغريقي القديم حين يمثل دورا  ما على المسرح او  القناع

الشخصية  هي ما يظهر عليه الشخص في الوظائف المختلفة امام الناس فيما يقوله او يفعله ، وبهذا تكون 

 ص ( . 2001) السلوم  ا على مسرح الحياةالتي يقوم به

الشخص في االخر   تأثيرمن قبيل   مظهرها االجتماعيوتنطلق تعريفات غير المتخصصين للشخصية على 

سياق . او تعريفها في  لآلخرينأو حب االخرين للشخصية  أو احترام الناس للشخص   أو احترام الشخص 
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حدث مع الجماعة او شخصيته في طريقة التعامل مع االخرين او مثل  شخصيته في التالمواقف االجتماعية 

 فيهم  أو مسايرة االخرين  والتأثيرقدرة  الشخص الكامنة في اقناع االخرين 

وبعض التعريفات تشير الى صفات ذات درجة عالية من الجاذبية او القبول او الوضوح في سلوك االفراد في 

 م الدارج لكلمة الشخصية يندرج تحت اثنين من المعاني هما :. ان االستخداتفاعالتهم مع االخرين 

 .  اوال :  المهارة االجتماعية للفرد
 (.23ص 2011.) العبيدي ثانيا :السمة او الجانب المؤثر من الشخص في االخرين

 

وهو اهم الباحثين في موضوع الشخصية  والذي جعل منها جزءا اكاديميا محترما من علم  ، البورتوراجع 

طريقة مختلفة لتعريف  50حوالي   1937عام   الشخصية : تفسير نفسيالنفس بعد ان نشر كتابه القيم  

 –نفسية التنظيم الديناميكي لدى الفرد لتلك النظم الالشخصية قبل ان يقدم تعريفه الخاص لها بوصفها 

الجسمية التي تحدد سلوكه وفكره المميزان والتي يتحدد بمقتضاها اسلوبه الخاص في التكيف مع البيئة 

 .المادية واالجتماعية

 

 النفس علماء أهم من كان , 1967 عام في وتوفي 1٨97 عام في ولد , أمريكي نفس عالم:  Gordon Allport البورت جوردون

 . نفسي تفسير الشخصية وكتاب , وللقيم للتفاعل دراسات كتاب مؤلفاته أهم من , الشخصية نفس علم أسسوا الذين

 

 والمفاهيم االساسية في التعريف السابق هي :

 ويقصد به  ان الشخصية في حالة تغير ونمودائميين ولكن بطريقة منظمة . : التنظيم الديناميكي 
 

  ويراد به ان الشخصية مكونة من عقل وجسم يعمالن في توافق كوحدة الجسمية –النفسية : 

 واحدة .       
 

  وفاعلة في مجالي  : هي اشارة الى ان الشخصية حالة حقيقية  قائمة وليست افتراضيةتحدد 

 سلوك وفكر الفرد.       
 

 للداللة على ان كل شخص هو حالة مختلفة وال يشبه شخص اخر في  : السلوك والفكر المميزان 

 سلوكه وفكره وله اسلوبه المميز في عملية التفاعل مع البيئة  .       

   



 

95 
 

   العوامل المؤثرة في بناء الشخصية

المختلفة  بأجهزتهالعامل الوراثي هو المسؤول عن التكوين العضوي للفرد ممثال اذ يعد  ، اوال : الوراثة

وانسجته وخالياه وغدده وافرازاته والوظائف المتعلقة بكل تلك المكونات العضوية. ويبدأ العامل الوراثي من 

وتبدأ باالنقسام الى خليتين لتصل الى  تخصبالتي االناث ببويضة للذكور لحظة اندماج الحيوان المنوي 

 النساني خالل مراحل نموه المختلفة .ماليين الخاليا التي تشكل لنا البنية العضوية للكائن ا

زوج من الكروموسومات واحد منها فقط هو المسؤول عن تحديد  23وتحتوي الخلية االنسانية على     

عن الصفات والخصائص البدنية ، والكروموسومات تحمل  ةمسؤول اتكروموسومالبقية فيما الجنس 

من جيل الى آخر مثل لون الجلد ولون العين وشكل  المورثات ) الجينات ( والتي تنقل الخصائص الوراثية

 االنف والطول والقصر واالستعداد لبعض االمراض .

 ألسبابوتكون بعض المورثات مسيطرة والبعض االخر متنحية ، وقد تحدث طفرة في هذه الجينات     

ة في االجداد وغير مختلفة فتنقل خصائص ال توجد في اجيال سابقة كما قد ينقل الفرد خصائص كانت موجود

 موجودة في االبوين .

ومن  ،العائالت  لبعض  شجرة النسبويبحث موضوع اثر الوراثة على الشخصية من خالل دراسة     

دروس ان كان من مم الأفي بعض خصائص الشخصية وفقا لنوع التو التوائمخالل دراسة الفروق القائمة بين 

 .  اطفال التبنينوع  التوائم المتطابقة  او التوائم االخوية ، او من خالل دراسة 

: يحتوي جسم االنسان على نوعين من الغدد االولى هي الغدد القنوية مثل الغدد اللعابية  ثانيا : الغدد الصماء

ت الهضم . والنوع االخر من الغدد يسمى والكبد والصفراء والتي تفرز انزيماتها في قنوات تساعد في عمليا

ذات   بيوكيماويةبالغدد الصماء او عديمة القنوات والتي تفرز هرموناتها في الدم مباشرة ، والهرمونات مواد 

فعالية كبيرة في فسيولوجيا جسم االنسان ، واهم هذه الغدد هي الغدة النخامية ) سيدة الغدد( في قاع المخ ، 

 اراتها .والغدة الدرقية وج

حاسم في اعراض مرضية واضطرابات  تأثيران زيادة او نقصان افراز هرمون ما من غدة ما يكون له 

 واضحة في السلوك فعلى سبيل المثال زيادة افراز الغدة الدرقية عن المعدل المطلوب يصاحبه سرعة

االستثارة واالرق فيما قلة االفراز يسبب االرهاق والكسل والرغبة في النوم . وزيادة افراز االنسولين في الدم 

عن المعدل الطبيعي يقلل نسبة السكر في الدم والذي يسبب الضعف العام في الجسم وفي العضالت والى 

عض التشنجات وربما االصابة اخفاق عمل المخ واداء الفرد بشكل عام  والى اضطراب في الرؤية وب

بهذيانات العظمة واالضطهاد .اما قلة االنسولين فتؤدي ال زيادة نسبة السكر في الدم وعدم قدرة الكبد على 

لديه الذاكرة  ه وتختلط تفكيرويضطرب االحتفاظ به ويؤثر ذلك على سلوك الفرد فتزداد شدة انفعاالته 

 .   الصورية

) والمتمثل بكل من الوراثة والغدد الصماء ( هو بمثابة الدعامة االولى في  نسانلإلان  االساس التكويني     

بناء الشخصية ، وبالقدر الذي تكون فيه هذه المادة الخام نقية وسليمة  من ناحية التركيب والوظيفة يكون 

 استعداداها لالنسجام والتكامل مع البعدين الثقافي واالجتماعي للشخصية .

يراد بالثقافة جميع االفكار والعادات والتقاليد والعقائد التي تنتقل من جيل الى جيل مل الثقافي ثالثا :  العا

التطبيع االجتماعي والتي تؤثر في او الحق بوساطة اللغة ومن خالل عمليات التنشئة االجتماعية المختلفة 

 الشخصية . 
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واالجتماع ان شخصيتنا تتشكل في االساس بالثقافة التي تولد فيها ، وان الثقافة  ويؤمن علماء االنثربولوجيا    

هي المسؤولة بشكل كبير عن التباينات القائمة بين المجتمعات فيما االساس التكويني البيولوجي مسؤول عن 

ال توجد مفردة  انه ندكت يبالمعروفة  ااألنثروبولوجيعن مثل هذه الفروق بينها .وتقول عالمة  ضئيلةنسبة 

 ومن . واحدة في التنظيم االجتماعي للرجل من قبيل لغته او ديانته او عاداته نقلت اليه من خالل المورثات

المسلم به ان المجتمع يقرر ثقافيا على افراده طبيعة االدوار االجتماعية المناسبة لكل من الجنسين ، وهي 

 ادوار تختلف من مجتمع لمجتمع ثان .

الثقافة كل فرد في قالب معين وتشكل شخصيته وفقا لمعاييرها ،  كما ان كل ثقافة تضفي على افرادها تصهر 

صفات شخصية معينة فبعض البيئات يكون افرادها اكثر عنفا او اكثر مسالمة من االخرى ،  من جهة اخرى 

نه يظل لكل  منهم صفاته ورغم ان الثقافة تؤثر على كل افرادها وتضفي عليهم صفات شخصية مشتركة اال ا

 (.128-124ص  1999الخاصة التي تميزه عن غيره .) دمنهوري وآخرون 

اسلوب حياة الفرد او الجماعة على وفق المكان الذي يحيا فيه ان كان في  يتأثر ،  رابعا : العامل الجغرافي

كل من هذه المناطق الجغرافية الصحراء او المناطق الجبلية او منطقة معتدلة المناخ او  اراضي قاحلة ، اذ ل

 الفرد .يشغلها من جهة صعوبات الحياة واشباع الحاجات المختلفة وطبيعة االعمال التي  تأثيراتها

يرى علماء النفس السلوكيون ان الخبرات المكتسبة من خالل عمليات التعلم المختلفة   خامسا : خبرات التعلم

كثيرا في الشخصية وتجعلها في حالة مستمرة من التغير والتطور التي تبدأ من الطفولة والى الممات تعدل  

 والتعديل واالضافة لسمات الشخصية لتكون اكثر مرونة وتوافقا مع التغيرات االجتماعية والبيئية . 

وفقا لتغير البيئة التي يعيش فيها ولطبيعة الخبرات الجديدة التي   آلخروالن خبرات التعلم  تختلف من شخص 

يتعرض لها ،  لذا من المحتمل  ان تكون الفروق الفردية بين االفراد والطابع المميز لشخصية كل منهم عائد 

 رات التعلم مع بقية العوامل السابقة المحددة  للشخصية . بلتفاعل خ

 

 

 شكيل الشخصية االنسانيةمخطط للعوامل المؤثرة في  ت

 الوراثة 

 العامل الثقافي 

 خبرات التعلم    العامل الجغرافي

 الغدد الصماء 
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 ـبوع الرابع والعشرون  االســــــــ

 

 ظريات الشخصيةن

لعبت النظريات دورا بارزا في دراسة الشخصية ، ونشأ كثير منها من محاولة فهم وعالج الناس      

كما  ( باعتماد المقابالت المركزة مع بعض االفراد المضطربين . المشكلين في العيادات )النظريات العيادية

تطورت نظريات اخرى من المالحظات المضبوطة  والتجارب في المعامل )النظريات المعملية ( والتي تؤكد 

والتحقق من صحة هذه النظريات بدراسة اعداد  على اعداد مقاييس دقيقة وتحليالت احصائية مضبوطة ،

ن الناس العاديين وهم طلبة الجامعة غالبا ، وبينما اهتمت النظريات العيادية بتوليد فروض عامة كبيرة نسبيا م

ونقدم في ادناه نماذج من نظريات  واسعة ، اتجهت النظريات المعملية لدراسة مجال محدود من الشخصية ..

 الشخصية من نوعيها  العيادية والمعملية .

وكان  1939-1856عاش الطبيب النمساوي سيجموند فرويد للمدة  :  نظرية التحليل النفسي لفرويد 01

يعالج مرضاه العصابيين ويبحث عن استبصارات تساعده لفهم الشخصية االنسانية ، فضال عن انه درس 

 نفسه بعناية . 

ه ، وضع فرويد نظريته المعروفة بالتحليل النفسي تدريجيا وهي محاولة لفهم السواء والالسواء وطرق معالجت

 واستمر فرويد خالل حياته يراجع افكاره وينقح مالحظاته .

 وتقوم نظرية فرويد على االفتراضات االتية :
 

 تتألف الشخصية من المكونات االتية  اوال :
او الذات الدنيا ويحكمها مبدأ اللذة وهي مصدر الطاقة النفسية لكل مكونات   idالهو  01

 الشخصية .وتتكون من  كل ما هو موروث او فطري وبخاصة الدوافع الجنسية والعدوانية .
 

او الذات الوسطى ويحكمها مبدأ الواقع والتصرف بمنطقية  وهي المسؤولة عن   egoاالنا  02

التوفيق بين الحاحات ) الهو ( وضوابط ) االنا االعلى (  وهي مهمة  وعليها مهمة قيادة الشخصية
 .علمنا انها تستمد طاقتها من ) الهو(   ليست باليسيرة خاصة اذا

 

 او الذات العليا التي تحكمها المثل العليا والضمير .   super egoاالنا االعلى  03           
 

 : يقسم العقل الى ثالث مناطق هي :ثانيا 
 وهو على وفق  الشعور وهو المسؤول عن وعي الفرد واحساسه بالمنبهات الداخلية والخارجية . 01           

 فرويد يمثل عشر جبل الجليد المكون لعقلنا .              
 

 وهي منطقة تتطور تدريجيا بعد والدة الفرد من خالل تفاعله المستمر مع البيئة  ما قبل الشعور :02           
 ما بين الشعور والالشعور وتمثل مستودع الخبرات التي يمكن استدعاؤها بسهولة .  وتتوسط             

 

الالشعور : وهو الجزء الغير واعي من حياة الفرد ويعتبر مستودعا للمشاعر واالفكار  03
التي تؤثر دون وعي منا بسلوكنا وشخصيتنا ويمكن الكشف عن محتواه من خالل تحليل  المكبوتة

 االحالم والتداعي الحر .
 

 : تعيش مكونات الشخصية حالة من الصراع وعدم التوافق الذي يسبب العصاب ) المرض النفسي(.ثالثا 
 

: يكبت الفرد صراعات الشخصية او يؤجل حل صراعاته النفسية باعتماد واحدة او اكثر من االليات  رابعا
الدفاعية النفسية التي تعينه على ترحيل خبراته المؤلمة او المخزية او المحرجة الى الالشعور ، ومن هذه 

 كوص ، االزاحة .. الخاالليات الدفاعية هي الكبت ، االسقاط ، التبرير ، رد الفعل العكسي ، الن
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تنمو الشخصية االنسانية عبر مراحل متتالية باالعتماد على مشاعر اللذة التي يشتقها الفرد من  :خامسا 
وصوال الى المرحلة االخيرة   المرحلة الفميةبالمرحلة االولى وتسمى مناطق محددة في جسمه تبدأ بالفم 

من اجتياز اي مرحلة منها الى المرحلة الالحقة  دون مشكالت تمكن الفرد ما ومتى  . التناسليةوهي المرحلة 
او صعوبات كان نموه سليما اما اذا واجه بعض العقبات فانه سيثبت نموه على تلك المرحلة بمعنى انه يمارس 

 سلوكيات تناسب تلك المرحلة مع انه في حساب عمره بالسنوات اكبر منها.
 
جسمية او  ألسسنماط على اساس تقسيم الشخصية الى انماط وفقا : تقوم نظريات اال  نظريات االنماط 02

عقلية او مزاجية ، وان لكل فرد من االفراد نمطا يميزه عن غيره على وفق ما يتمتع به من صفات جسمية او 
 ، واشهر نظريات االنماط ما يأتي :غير جسمية 

      

ق م ( ان الناس يصنفون وفقا لغلبة واحد من  400) أبقراط: يرى  ألبقراطأ : نظرية االخالط االربعة         
 :  اخالط لجسم االربعة وهي الدم والصفراء والسوداء والبلغم الى اربعة انماط  هي

 

 
 

 
 

 

 

 يدرس أماكن ثالثة أهم احد وهي( كوس أو قوص) جزيرة هي اليونانية الجزر من صغيرة جزيرة في م. ق 460 سنة أبقراط ولد
 ألفالطون معاصرا كان. عشرة السادسة سن في عالما وأصبح وأجداده أبائه عن الطب كيندس ( ورث) وقنديس أثينا مع الطب فيها
 ,عاما 95 وقيل عاما ٨3 وعمره توفى, والتنقل الترحال يحب كان حيث سنتين فيها وبقى مصر وزار

 

 لمزاج الدموي ا( bile  blood ) ويكون فيه الشخص نشطا وسريعا وسهل االستثارة 
 وهو اميل الى الضعف من ناحية المثابرة او الدأب .        
 المزاج الصفراوي (yallow bile   ). ويغلب عليه التسرع وقلة السرور وشدة االنفعال 

  المزاج السوداوي (black bile    ). ويغلب عليه االكتئاب والحزن 

 المزاج البلغمي (  phlegm bile  )  ويغلب عليه التبلد والبطيء وضعف االنفعال وعدم

 االكتراث .
  

 هو الذي تمتزج لديه هذه االخالط بنسب متفاوتة . ألبقراطواالنسان السليم وفقا        
 

  لكل منهاية ـــــاط جسمـــــة انمـــــاربع ىالشخصية ال وفيها تقسم :  ب : نظرية االنماط البدنية  لكرتشمر    
 محددة وكما يلي :  خصائص شخصية         

 

  ، النمط المكتنز وهو ذو بنية ممتلئة ويمتلك شخصية منبسطة ومعرض لتذبذب المزاج
 وفي حالة اصابته بمرض عقلي فهو من نوع  الهوس االكتئابي .
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 حالة  النمط الواهن ذو البنية النحيلة واالطراف الطويلة ويمتلك شخصية انطوائية ، وفي
 اصابته بمرض عقلي يكون من نوع الفصام .

  النمط الرياضي ذو البنية القوية والصلبة والعضالت البارزة وتبدو  عليه الميول
 االنطوائية .

 . النمط المشوه ويتميز جسمه بعدم  التناسق ويميل للمزاج االنطوائي 
     
 : ج : نظرية شيلدون لالنماط الثالثة    

 كون صاحب بطن كبير وهيكل عظمي ضئيل ويميل صاحبه  للراحة النمط الباطني وي
 وكثرة االكل وحب االختالط بالناس .

  النمط االوسط وهو صاحب عضالت وعظام قوية وصدر واسع وجسم معتدل ويميل
 صاحبه للنشاط والشدة والمغامرة والصراحة .

 والقلق  النمط الظاهري ويكون باطراف ضعيفة ورخوة ويميل للتزمت والحساسية
 والعزلة .

 
: تنطلق نظريات السمات من افتراض اساسي مضمونه انه بمعرفة سمات الفرد  نظريات السمات 03

في  تأثيرهاالجسمية والعقلية والمزاجية والخلقية واالجتماعية ،  وبتقدير مدى وجود هذه الصفات وبمعرفة 
هي صفات يمكن بها تمييز  لسماتاوالحكم على شخصيته وفهمها ،  سلوك الفرد و بعضها يمكن تفسير

 االفراد عن بعضهم البعض وهي اهم مكونات الشخصية في نظر اصحاب نظرية السمات .
 

 موراي فان سمات الشخصية يمكن النظر اليها وفق االتي : و  ووفقا لكلوكهون
 

 شبيها ببقية االفراد .اوال: السمات المشتركة او الشائعة والتي تجعل الفرد 
 ثانيا : السمات الخاصة بثقافة معينة والتي تجعل الفرد شبيها ببعض االفراد .

 ثالثا : السمات الفريدة والتي تجعله ذاته المتفردة التي ال تشبه احدا من الناس االخرين .
 

الذي اعتمد  نظرية كاتلنها وقدمت نظريات عدة للشخصية تعتمد السمات اساسا في فهمها وبنائها والتنبؤ بها م
اسلوب التحليل العاملي في تحديد السمات التي تنتظم بها الشخصية  ، ويصنف كاتل السمات باكثر من طريقة 

 لعل ابرزها :

  يصنفها الى سمات سطحية )اقرب الن تكون مكتسبة( وسمات عميقة )اقرب  من حيث الشمولية
 الن تكون وراثية (.

  يصنفها الى سمات عامة )مشتركة الفراد جماعة ثقافية معينة ( وسمات فريدة  من حيث العمومية
 )تميز فرد بعينه عن بقية االفراد(

  يصنفها الى سمات القدرة )طريقة الفرد في االستجابة لموقف معين( والسمات  من حيث النوعية
ة تبدو في درجة السرعة الدينامية )الدوافع والميول واالتجاهات ( والسمات المزاجية )وهي تكويني

 والحركة والطاقة والمثابرة (.
 

 باستخدام فيها قام متعددة ودراسـات بحوث خالل من  Cattel Model  للشخصية نموذج الى كاتل وتوصل

 وجهة من للشخصية األسـاسية المكونات لتمثل اقترحهـا أسـاسية سمة عشرة ست تحديد الى العاملي التحليل
 ، عباة أبو وصالح السيد محمد ؛ 1998 ، السيد محمد:  فى)  يلى فيما المكونات هذه وتتحدد 0 نظـره

1998: ) 
 

 ما عادة السمة هذه فى مرتفعة درجة يحققون الذين األفراد:  Warmth  الدفء او التآلف( A) العامل( 1)

 أن ويحبون ، الناس مع والتعامل شخصية عالقات تكوين على وقادرين( عطوفين) القلب بدفء يتسمون
 أنهم كما ، الشخصى والتفاعل  بالحميمية تتميز التى بالوظائف رضاً  وأكثر نجاحاً  أكثر وهم ، الهدايا يمنحوا

 0 ومشاعرهم عواطفهم اآلخرين لمشاركة ميالً  أكثر
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 وهو( م199٨ فبراير من 2 في وتوفي – م1905 مارس من 20 في ولد( )Raymond Bernard Cattell) كاتل بيرنارد رايموند
 األبعاد وبخاصة موضوعات . النفس بعلم المتعلقة المجاالت من للعديد باكتشافه ومشهور بريطاني, أصل من أمريكي نفسي, عالم

  و الدافعية . الذكاء المتبلور/  للشخصية ونظرية الذكاء السائل األساسية

 
 

:  أنه مقياس للقدرة العقلية  العامة ولكنه ال يتوقع له أن يحل محل  Intelligence الذكاء (B) ( العامل2)

 0مقاييس الذكاء األكثر دقة مثل مقياس وكسلر ومقياس بينيه والمقاييس األخرى 
 
 

: األفراد الذين يعانون من ارتفاع القلق يحصلون  Emotional Stabilityالثبات االنفعالى   (C) ( العامل3)

، كما أن مستوى الفرد فى العامل يمكن أن يؤخذ كمؤشر على تحمل  (C)فى العامل  على درجات منخفضة

 .الفرد للغموض وقدرته على مواجهة اإلحباطات أو العقبات اليومية للحياة 
 
 

فاألشخاص الذين يحصلون على درجة مرتفعة فى هذا العامـل :  Dominanceالسيطرة  (E) ( العامل4)

وكيد الذات ، وأكثر ميالً للتنافس ، فهم يصفون أنفسهم بأنهم أقوياء ومؤثرون جداً فى يتميزون باالستقاللية وت
 .عالقاتهم مع اآلخرين وينفذون ما يفكرون فيه ويستمتعون بالحصول على األشياء بطريقتهم الخاصة 

 
 

:فاألفراد الذين يحصلون على درجة مرتفعة فى هذه  Impulsivity الحماس  اواالندفاعية  (F) ( العامل5)

مفعمين بالحيوية والنشاط ، متحمسين ،   Happy- Go luckyالسمة يكونون عموماً متواكلين على الحظ 

وأنهم أكثر أصدقاء من غيرهم ، ويستمتعون بمشاهدة الحفالت والمعارض وأداء األعمال التى تتصف 
 0بالتغيير والتنوع والسفر 

 
  
يميل األشخاص الذين يحصلون على درجة مرتفعة :  Conformity  االنسجام او االمتثال  (G) ( العامل6)

فى هذا العامل ألن يكونوا أكثر احتراماً للسلطة وأكثر امتثاالً لمعايير الجماعة ، وهم عموماً يتبعون القواعد 
 0إلى أقصى درجة ) المسايرة ( 

 
 

: األفراد الذين يحصلون على درجة مرتفعة فى هذا العامل  Boldnessالجرأة  او المغامرة  (H) ( العامل7)

يكونون مغامرين يتصفون بالجرأة ونشطين وفعالين ، يستمتعون بكونهم مركز االهتمام فى الجماعة ، ال 
 توجد لديهم مشاكل من قبيل الخوف أو الرعب 

 

: أوصاف السمة المرتبطة بالدرجة المرتفعة فى هذا العامل تتضمن  Sensitivity  الحساسية (I) ( العامل٨)

 الميل إلى الحساسية ، واالعتمادية ، والحمايـة الزائدة ، وضيق األفق .
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السمة المرتبطة بالدرجة المرتفعة فى هذا البعد  أوصاف:  Suspiciousness االرتياب (L)( العامل 9)

 .الميل إلى االنقياد ، وسرعة الغضب والقابلية لإلثارة تتضمن التشكك ، والغيرة والتصلب و
 
 

هذا العامل غير  : األشخاص الذين يحققون درجة مرتفعة فى Imagination التخيل (M) ( العامل10)

تقليدين باستمرار )ال يتمسكون دائماً باألعراف والتقاليد ( غير مهتمين إطالقاً باألحوال اليومية ، ويميلون إلى 
أن ينسوا األشياء التافهة ، وليست لديهم اهتمامات باألشياء الميكانيكية ، وال يستمتعون بسماع التفاصيل ألى 

 . حادثة أو واقعة 
 
 

: يقرر األفراد الذين يحصلون على درجات مرتفعة فى  Shrewdness  الحنكةاو الدهاء  (N) ل( العام11)

هذا العامل أنهم يفضلون أن يكونوا حول الناس المؤدبين والمحنكين ) الذين يجعلونهم ذوى خبرة بشئون 
التعامل مع الناس  العالـم ( ، وهم يقولون أن مشاعرهم ليست من السهل أن تتأرجح ، وأنهم دبلوماسيون فى

 0اآلخرين ويفضلون االحتفاظ بمشكالتهم ألنفسهم 
 
 

: األشخاص الذين يحصلون على درجة مرتفعة فى  Insecurity عدم األمان / االطمئنان (O) ( العامل12)

 متقلبى المزاج )نكد أو كئيب( وأحياناً مكتئب –لديهم شعور بالذنب  –هذا العامل يميلون ألن يكونوا قلقين 
تماماً ، غير متقبلين للنقد ، ويشعرون بأن األصدقاء ال يحتاجون إليهم بالقدر الذى يحتاجون هم إلى أصدقاء ، 

 0الحزن والخوف والشعور بالوحدة ، ولوم الذات واالنهزامية واالنزعـاج  ،البكاء بسهولة
  
 

:األشخاص الذين يحصلون على درجات مرتفعة فى هذا  Radicalism الراديكالية (Q1) ( العامل13)

مجددين ، وهم يشعرون أن المجتمع  –متحررين  –العامل يميلون بشكل متكرر دائماً ألن يكونوا تحليلين 
يجب أن يتحرر من تقاليده ، وهم يثقون بالمنطق أكثر مما يثقون فى المشاعر ، ويشعرون باالسترخاء عندما 

ن ويفضلون كسرها ، وهم أكثر فاعلية فى حل مشكالت الجماعة ولكن ليس من يتحررون من القواني
 0أن يفضلهم أفراد الجماعة كقادة لهم  الضروري

 
 

 : األشخاص الذين يحصلون على درجة مرتفعة فى  Self- Sufficiencyكفاية الذات  (Q2) ( العامل14)

هذا العامل يفضلون أن يكونوا وحدهم و ال يحتاجون المساندة من الجماعة ، ويفضلون العمل ويحلون 
 0مشاكلهم بمفردهم 

  
 

: إن األشخاص الذين يحصلون على درجات مرتفعة  Self –discipline التنظيم الذاتى (Q3) ( العامل15)

لوكهم ، ويفضلون ترتيب حديثهم قبل أن يخاطبوا فى هذا العامل لديهم ضبط قوى على حياتهم االنفعالية وس
 0اآلخرين به 

 
 

: هذا العامل من أهم العوامل ذات اإلسهام األساسى فى حدوث القلق ،  Tension التوتر (Q4) ( العامل16)

واألشخاص الذين يحصلون على درجات مرتفعة فى هذا العامل يستغرقون وقتاً طويالً لكى يعودوا لهدوئهم 
رابهم نفسياً ) قلق أو انزعاج( وتوترهم باألشياء الصغيرة ، ولديهم صعوبات فى النوم ويغضبون بعد اضط

 0مع الناس بمنتهى السرعة 
 
 على االفتراضات االتية :في الشخصية : تقوم نظرية موراي  نظرية الحاجات لموراي 04

 

  ان لم يكن هناك دماغ ان كل العمليات النفسية تعتمد على العمليات الفسيولوجية وهو يقول في هذا
 فلن تكون هناك شخصية .

  لالنسان حاجة دائمة ومستمرة لالثارة واالهتياج والفعالية والتقدم والحركة والحيوية وكلها تتضمن
 زيادة التوتر بدال من خفضه .
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 النمو والتطور عبر الزمن ، وان دراسة احداث الماضي ذات اهمية  الشخصية في حالة دائمة من
 كبيرة في فهم الشخصية . 

  .كل شخص هو حالة متفردة  بذاته وان كان يشبه آخرين في بعض الخصائص 
 وهي في تفاعل دائم مع الضغوط التي يتعرض لها الفرد ،  ان الحاجات تعمل بمثابة دوافع للشخصية

 وعليه يكون سلوك الشخص نتاج هذه التفاعل .
 السيطرة ،االحترام ،  االستقالل ،العدوان ، االذالل ،  بما يأتي : كات المؤثرة بالسلوتتمثل الحاج

،  الرعاية ،  التهرب ،  االنجاز  ، االحساسية، حب الظهور ، اللعب ، االنتماء ،  الرفض، االستغاثة
 الدفاع ، المواجهة ، تجنب االذى ، النظام ، الفهم ، الجنس . 

 

 

 
 

 بعلم اهتمامه وتطور وكامبريدج هارفارد جامعتي من الجامعية شهادته علي حصل. 1٨93 عام ولد أمريكي نفسي هنري موراي  عالم
 عيادة في هارفارد جامعة في 1927 عام عمله بدأ". النفسية األشكال" يونغ كتاب درس حيث كامبريدج جامعة في دراسته خالل النفس
 في دراسات "كتابه  بإصدار تبلورت التي االعتيادية الشخصيات حول موسعة أبحاث مشروع العيادة هذه في أدار. النفس علم

 بعد. االستراتيجية الخدمات مكتب في العلماء من مجموعة قاد حيث الجيش في الثانية العالمية الحرب خالل موري عمل". الشخصية
اختبار  دليل" و( 193٨")الشخصية في دراسات" أبحاثه تشمل. اإلكلينيكي النفس لعلم أستاذا فيها وعمل هارفارد إلي عاد الحرب انتهاء
 (.194٨")الرجال تقيم" و( 1934")النمطي كاإلدرا

 

  اضطرابات الشخصية
 

 الحالية للتصنيفات األساس 1923 عام شنايدر كورت ألّفه الذي العقل مضطربة الشخصيات كتاب يعد    
 التشخيصي الدليل يسمى والذي النفسية، لالضطرابات األمريكي التصنيف مثل الشخصية الضطرابات
 تشخيص يمكن ،DSM-5 ل ووفًقا.  DSM-5 أو الخامس اإلصدار – النفسية لالضطرابات واإلحصائي

 أكثر أو واحدة جانب إلى الناس، مع وتعامله الشخص أداء في ضعف هناك كان إذا الشخصية في االضطراب
 بمرور ـ نسبًيا مستقرة األعراض هذه تكون أن يجب  ذلك إلى باإلضافة ، للشخصية المرضية السمات من

  . الفرد حياة في التنموية للمرحلة مقياًسا نعتبرها وأال ، الوقت
 

 مجموعات ثالث من واحدة إلى منهم واحد كل وينسب الشخصية، في اضطرابات عشرة على DSM-5 ينص

 : أقسام أو
 

 : وتشمل, األطوار غريبو االفراد وتضم    أ المجموعة
 .المرتابة الشخصية اضطراب .1
 .االنطوائية الشخصية اضطراب .2
 .الفصامية الشخصية اضطراب .3

 : وتشمل الدراميين االفراد وتضم  ب المجموعة
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 .للمجتمع المعادية الشخصية اضطراب .4
 .الَحدّية الشخصية اضطراب .5
 .الهستيرية الشخصية اضطراب .6
 .النرجسية الشخصية اضطراب .7

 : وتشمل,  الخائفين او القلقين االفراد وتضم  ج المجموعة
 .التجنبية الشخصية اضطراب 08
 .االعتمادية الشخصية اضطراب 09
 .الوسواسية الشخصية اضطراب     10

 

 في بما اآلخرين، في الشخص ثقة بعدم المرتابة الشخصية اضطراب يتميز المرتابة الشخصية اضطراب 01
  مخاوفه، من للتحقق أدلة عن باستمرار الشخص يبحث لذلك، ونتيجة. وزوجته وأسرته، أصدقاؤه، ذلك

 الرئيسة الطريقة.وثيقة عالقات ليبني كثيًرا؛ ويعاني اآلخرين، عن االبتعاد عن يميل أنه الغريب من وليس ،
 الشخص يحاول أن أي اإلسقاط، هي نفسه عن المرتابة الشخصية باضطراب المصاب الشخص بها يدافع التي
 . لآلخرين الخاطئة ومشاعره أفكاره نسبة

 

 منفصاًل  يكون االنطوائية الشخصية باضطراب المصاب لشخصا االنطوائية الشخصية اضطراب 02
 باآلخرين يبالي وال ، االجتماعية العالقات في رغبة لديه ليس الشخص هذا والتخيل، للتأمل ويميل ومنعزاًل،

 العاطفية، الفعل ردود إلى ويفتقر االجتماعية، والعادات باألعراف وال
  

 المظهر بغرابة الفصامية الشخصية باضطراب المصاب الشخص يتسم الفصامية الشخصية اضطراب 03
 التفكير في الشذوذ يشمل أن يمكن الفصام، من يعاني من مثل تماًما، التفكير في والشذوذ والكالم، والسلوك
 يخشى ما غالًبا الفصامية الشخصية باضطراب المصاب والشخص والهوس، واالرتياب،  غريبة، معتقدات
 به الضرر سيلحقون اآلخرين أن ويعتقد االجتماعي، التفاعل

 

 ويتسم النساء، من أكثر الرجال بين شائع اضطراب وهو  للمجتمع المعادية الشخصية اضطراب 04
 والقواعد االلتزامات الشخص هذا يتجاهل. قاسٍ  بشكل اآلخرين لمشاعر االكتراث بعدم به المصاب الشخص

 من التعلم في يفشل بالذنب، الشعور إلى يفتقر بتهور، يتصرف عدواني، االنفعال، سريع وهو االجتماعية،
 التجربة

 

 الشخصية اضطراب أو) الَحدّية الشخصية باضطراب المصاب الشخص الَحدّية الشخصية اضطراب 05
 يمتلك. عنه الناس يتخلى أن ويخشى بالفراغ يشعر وبالتالي بالذات الشعور إلى يفتقر( عاطفًيا مستقرة الغير
  وعنف غضب في يثور ما وكثيًرا عاطفًيا، مستقر غير فهو مستقرة، غير ولكنها عديدة، عالقات الشخص هذا

 إلى يصل وقد نفسه بإيذاء الشخص هذا قيام الشائع من. متهور وسلوكه ، االنتقادات على يرد عندما خصوًصا
 . كثيًرا الطبية للعناية يلجأون الَحدّية الشخصية باضطراب المصابين من الكثير لذا االنتحار،

 

 بقيمة اإلحساس إلى الهستيرية الشخصية باضطراب المصابون الناس يفتقد الهستيرية الشخصية اضطراب06
 الناس هؤالء يحاول األحيان، من كثير في. اآلخرين وقبول انتباه جذب على سعادتهم في ويعتمدون الذات،

 المصاب الشخص يحرص. يريدونه الذي االهتمام الناس يعطيهم أن أجل من التصرف في والتكلف المبالغة
 تتسم. جذاب بشكل التصرف يحاول ما ودائًما كبير، بشكل مظهره على الهستيرية الشخصية باضطراب

  الطويل، المدى على سلًبا العالقات تلك على يؤثر مما بالسطحية االجتماعية عالقاتهم
 

 شعور لديه يكون النرجسية، الشخصية باضطراب المصاب الشخص  النرجسية الشخصية اضطراب 07
 أنهم ويتوقع اآلخرين تجاه بالغيرة يشعر به، ُيعجبوا أن يجب الناس وأن الذات، وأهمية باالستحقاق، شديد

 .أهدافه لتحقيق اآلخرين ويستغل التعاطف، إلى الشخص هذا يفتقد. تجاهه كذلك يشعرون
  

 غير وأنه اجتماعًيا، أحمق أنه يعتقد : الشخص في هذه االضطراب   التجنبية الشخصية اضطراب 08
 مواجهة الشخص هذا يتجنب. الرفض أو اإلحراج أو االنتقاد يخشى ما ودائًما غيره، من أدنى أنه أو جذاب،

 الحميمة عالقته في حتى التقيد من بنوع ويتصرف اآلخر، الطرف من مقبول أنه يتأكد عندما إال اآلخرين،
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 االعتمادية الشخصية باضطراب المصاب الشخص خصائص من االعتمادية الشخصية اضطراب  09
 في اآلخرين لمساعدة الشخص هذا يحتاج. به أحد يعتني ألن الشديدة والحاجة بالنفس، الثقة بافتقاد الشعور

 جاهًدا ويحاول الهجر، الشخص هذا يخشى حياته، في الهامة القرارات عن فضاًل  اليومية القرارات اتخاذ
  عالقاته، على الحفاظ

 
 الوسواسية الشخصية اضطراب من يعانون الذين األشخاص يتسمو الوسواسية الشخصية اضطراب 010

 في سبًبا يكون الكمال عن بحثهم الزمنية، الجداول أو النظام، اللوائح، القواعد، بالتفاصيل، الزائد باالنشغال
 .الفراغ وأوقات العالقات حساب على واإلنتاجية العمل في باإلخالص أيًضا يتصفون. المهمة إكمال في فشلهم

 
 

 نماذج ألسئلة من الفصل الثالث عشر
  

 
للشخصية اثنين من المعاني في االستخدام الدارج , ما هما , وما تعريف البورت للشخصية , وما  01

 المفاهيم االساسية في ذلك التعريف .
 
 ثرة في بناء الشخصية واشرح احداها .ؤعدد العوامل الم 02
 
 الدعامة االولى في بناء الشخصية هما كل من الوراثة والغدد الصماء . ناقش ذلك   03
 
 اكتب في تأثير عامل الثقافة في بناء الشخصية  04
 
 عدد اربعا من نظريات الشخصية وفصل القول في احداها . 05
 
 اكتب االفتراضات االساسية لنظرية التحليل النفسي في الشخصية.06
 
الدفاعية النفسية ) الحيل الدفاعية ( مفهوم اساسي في نظري التحليل النفسي في الشخصية االليات  07

 ) نشاط ال صفي (. ناقش ذلك .
 
 عدد نظريات االنماط  في الشخصية , واشرح احداها . 0٨
 
 وضع كاتل نظرية في الشخصية عمادها مفهومي السمات وعوامل الشخصية  . ناقش ذلك  09
 

 وفق نظرية كاتل . 16الشخصية ال اكتب عوامل 010
 

 اكتب االفتراضات االساسية التي تقوم عليها نظرية موراي في الشخصية  011
 

 اكتب اهم اضطرابات الشخصية واشرح احداها.      012
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 ــبوعالخامس والعشرون  الســــــــــا
 

 

 شر ـــــــــع عــــرابـــل الـــصــفــال
 

 الصحة والمرض و العالج النفسي 
 
 

 يةــــــــســــــفــــنـــــصحة الـــــــــاوال : ال
 

 

 مفهوم الصحة النفسية
  

هو حالة دائمة نسبيا يكون فيها الشخص متوافقا  نفسيا على المستوى الشخصي واالنفعالي واالجتماعي ومع  
البيئة ويشعر فيها بالسعادة مع نفسه ومع االخرين ويكون قادرا على تحقيق ذاته واستغالل قدراته وامكاناته 

كون شخصيته متكاملة سوية ويكون الى اقصى حد ممكن ويكون قادرا على مواجهة متطلبات الحياة ، وت
 ( . 9ص 1977سلوكه عاديا بحيث يعيش في سالمة وسالم )زهران 

 
ويبدو من التعريف اعاله ان الصحة النفسية هي حالة ايجابية تتضمن التمتع بالصحة العقل والجسم وليست 

 مجرد غياب او الخلو او انعدام اعراض المرض النفسي .
 

 

 النفسيةاسباب االهتمام بالصحة 
  

ضغوط ومشكالت وصعوبات النزاعات والحروب والصراعات داخل الدول او بينها وما ينجم عنها من  01
 . حياتية

الناجمة عن ازدياد متطلباتها في موضوعات العمل ومستوى الحياة االقتصادية  مشكالت الحياة العامة 02
 . واعباء الدراسة وضغوط العالقات االجتماعية

في الحياة مثل المراهقة والزواج واالنجاب والعمل والهجرة  ناجمة عن المراحل االنتقاليةالضغوط ال 03
 . والطالق والبطالة والمرض

وانتشار وسائل االتصال والفضائيات على الرغم من كل ايجابياتها. )الخالدي االعباء الناجمة عن التحضر 04
 (    11ص 2009والعلمي 

 

  اخصائص االفراد االصحاء نفسي
 

وضعت قوائم عديدة من الخصائص او  السمات او االبعاد التي تميز االشخاص المتصفين بالصحة النفسية ، 
ومثل هذه القوائم تعكس المنطلقات النظرية والفلسفية للعلماء والمنظرين الذين وضعوها ، فضال عن انها 

 القوائم  :هذه تعكس التطور الحاصل في مجال الصحة النفسية ..وادناه احدى 
 

من قبيل وضوح مفهوم الذات وتقبل الذات وتماسك الهوية   االتجاه االيجابي نحو الذات .1
 والوعي الذاتي .

من خالل تنمية امكانيات الفرد الى اقصاها وحسن توظيفها واالفادة من   تحقيق الذات .2
 الفرص المتوفرة بشكل ايجابي.

بمعنى القدرة على االختيار الحر وتحمل مسؤولية هذا االختيار دون ان   االستقالل الذاتي .3
 يعني ذلك العزلة عن االخرين واالنفصال عنهم .
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 من خالل توفر نظرة موحدة للحياة ومقاومة الهواجس والتوازن بين القوى النفسية .  التكامل .4
 .ية االجتماع ادراك الواقع بموضوعية والقدرة على التعاطف والحساسية .5
من خالل ادارة دفة الحياة والقدرة على االنسجام مع االخرين وبناء   السيطرة على البيئة .6

 عالقات التعاون معهم فضال عن القدرة على حل المشكالت .بإيجابية وفعالية   .
 (36-34ص  2006)حجازي                                                                        

 
قائمة اخرى للصحة النفسية   تحاول ان تتجاوز مشكالت القوائم االخرى ، حيث   2006 حجازيواقترح 

 الصحة النفسية برايه هي عملية االتزان والتكامل القائمة بين  االبعاد االتية :
 

 ويعبر عنها في متانة الشخصية وحيوية خصائصها والتي تنطلق من اوال : الصحة النفسية البنيوية :
سالمة الجسم والذي يبدأ بسالمة الدماغ والجهاز العصبي ، فضال عن سالمة البنية النفسية التي تشكل 

 مرتكز كل النشاط الوظيفي التفاعلي الحقا 
:وتلخصها مقولة االنسان الناشط بكامل وظائفه الجسمية  والعقلية  الوظيفية ةثانيا : الصحة النفسي

خاصية الفاعلية واالقتدار في القيام بهذه الوظائف، وتتمظهر هذه الفاعلية والعاطفية واالجتماعية ويكملها 
 في مجاالت العمل واالنجاب والترويح .

: واالنتماء ليس مجرد الوالء بل هو يتجاوزه الى مستوى  القيمية –ثالثا : الصحة النفسية االنتمائية 
والتجذر في مرجعية ثقافية تشكل اساس الوحدة الحيوية بين االنسان ومحيطه الطبيعي واالجتماعي ، 

وعافية االنتماء الوثيق والناشط فيها ذلك ان  النحن  هويته ونظرته الى الوجود . وهو تعبير عن صحة 
 االنتماء الى الذات ال يستقيم اال من خالل االنتماء الى مرجعيات تتجاوزها جماعيا وقيميا .

االبعاد الثالثة السابقة وتتمثل في حدها االدنى  ل محصلةوهي تشكرابعا : الصحة النفسية النمائية : 
بتحقيق الذات ،وفي بعدها االقصى في انجاز مشروع وجود متنام متجاوز لذاته على الدوام . الصحة 
النفسية النمائية هي التعبير عن الخاصية االنسانية االساسية باعتبار االنسان كيانا ذي امكانيات غير 

 اوز ذاته بمشروع صيرورة متقدم على الدوام وان كان يتعثر هنا او ينتكس هناك .مسبوقة ومحكوم بتج
 (. 55-53ص2006)حجازي 

 

 
 

 

 
 

 

 , فرنسا –حائز على دكتوراه الدولة في علم الّنفس من جامعة ليون , الدكتور مصطفى حجازي, أكاديمي ومفكر لبناني
لصحة النفسّية واإلرشاد النفسي في جامعة ااستاذ 1990إلى  19٨3علم النفس في الجامعة اللبنانية من  ستاذأ  من خبراته المهنية

  اهم مؤلفاته : التخلف االجتماعي , القهر االجتماعي , اطالق طاقات الحياة  ,2006إلى  1991البحرين من 
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 السواء والالسواء 
 

: هو الحالة الدالة على قدرة الفرد على التوافق مع نفسه وبيئته والشعور بالسعادة وتحديد اهداف  السواء
 وفلسفة سليمة للحياة يسعى لتحقيقها .

 

 : هو السلوك العادي اي المألوف والغالب على حياة غالبية الناس .والسلوك السوي
 

: هو الشخص الذي يتطابق سلوكه مع سلوك الشخص العادي في تفكيره ومشاعره ونشاطه  والشخص السوي
 ويكون سعيدا ومتوافقا شخصيا وانفعاليا واجتماعيا .

 

 :هو الحالة الدالة على  االنحراف عما هو عادي والشذوذ عما هو سوي . الالسواء
 

: حالة مرضية فيها خطر على الفرد نفسه او على المجتمع وبحاجة للتدخل المناسب من  والسلوك الالسوي
 االختصاصيين لحماية الفرد وحماية المجتمع منه .

 

: هو الشخص الذي ينحرف سلوكه عن سلوك الشخص العادي في تفكيره ومشاعره  والشخص الال سوي
 ( 11ص 1977ا واجتماعيا .) زهران ونشاطه ويكون غير سعيد وغير متوافق شخصيا وانفعالي

 

 ؟ ولكن ما هي معايير السواء والالسواء
 

 يعتبر السلوك سويا  او ال سوي حسب المعايير االتية :
 : وفيه يتخذ الفرد من ذاته اطارا مرجعيا يرجع اليه في الحكم على السلوك بالسوية المعيار الذاتي01

 والال سوية . 
 

 يه يكون تطابق السلوك مع المعايير االجتماعية اساسا للحكم على السلوك بالسوية :  وف المعيار االجتماعي02
مع  المتوافق  وي هو غيرــالال س ، و  المجتمع  اتـــمتطلب فالسوي هو المتوافق اجتماعيا مع  الالسوية ، او 

بالضرورة سويا في مجتمع  ويا في مجتمع ال يعدــــــوعليه فان ما يعد س متطلبات مجتمعه او الخارج عليها .
 . آخر

 

 : هنا يكون المتوسط او المنوال او الشائع معيارا يمثل السوية ، اما الالسوية فتكون هي  المعيار االحصائي03
التفوق العقلي حالة  االنحراف عن هذا المتوسط بالزائد او الناقص . ووفقا لهذا المعيار يعد التخلف العقلي كما

 ينحرفان عن المتوسط االحصائي الدال على الحالة  السوية .من الالسواء النهما 
 

 

 
 

 نموذج احصــــــــائي للحاالت الــــــــسوية والالســـــــــــوية 
 

سوي  غير: يكون الفرد سويا عندما يكون مثاليا او كامال او قريبا منهما ،  فيما يكون  المعيار المثالي04
 ( 11عندما  ينحرف عن المثل االعلى او النموذج الكامل .) المصدر السابق ص 
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 بوع   27و  26 االســـــــــ

 

  مناهج الصحة النفسية
 حددت مناهج الصحة النفسية بثالث هي :

لدى االسوياء خالل رحلة النمو حتى  والتوافقوفيه يكون الهدف زيادة السعادة والكفاية   المنهج االنمائي 01
 يتحقق الوصول بهم الى اعلى مستوى ممكن من الصحة النفسية .

 

ويكون الهدف هنا هو الوقاية من الوقوع في المشكالت واالضطرابات واالمراض   المنهج الوقائي 02
مراض النفسية عن طريق يهتم باألسوياء واالصحاء قبل اهتمامه بالمرضى ليقيهم من اسباب اال النفسية . وهو

تعريفهم بها وازالتها ورعاية نموهم السوي وتهيئة الظروف التي تحقق الصحة النفسية .ويطلق البعض على 
 . لتحصين النفسيابهذا المنهج 

 

:  ويتضمن عالج المشكالت واالضطرابات واالمراض النفسية والعمل على تحقيق او  المنهج العالجي 03
العودة الى حالة التوافق والصحة النفسية وهو يتطلب نظريات تفسيريه للمرض النفسي من  ناحية االسباب 

 .(13-12 ص1977 زهران)المعالجين والعيادات والمستشفيات التخصصية . ، و   والتشخيص والعالج
 

 عالقة الصحة النفسية  بالتوافق 
 

ثمة ارتباط وثيق بين الصحة النفسية وحالة التوافق وهما يسيران بخطين متوازيين ، اذ نقول ان الشخص 
) العضوية والنفس اجتماعية ( هو  شخص متوافق مع نفسه ومع  حاجاته المختلفةالمتوافق هو الذي يحقق 

وعليه فان فهم حالة ومستوى  الصحة النفسية للفرد يتطلب فهم حالة  بيئته اي انه يتمتع بصحة نفسية جيدة ..
 . (13ص 2009التوافق لديه  ) الخالدي والعلمي 

  

هو عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة )الطبيعية واالجتماعية( : بانه لتوافق النفسي وبعرف ا
  . (29ص  1977) زهران  بالتعديل والتغيير حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئته

 

تواجهها  ةصعب ىوتمر حياة االنسان في سلسلة من التوافقات ، بعضها بسيط تتحقق اهدافها بسهولة واالخر
، الطبيعي منها  الحيل الدفاعية النفسيةالعوائق ما يسبب لإلنسان االحباط والصراع والقلق فيلجا الى 

 والمقبول او غير الطبيعي منها والمنحرف ليخفف حالة التوتر المسببة لعدم االتزان .
 

المصحوبة باستمرار  سوء التوافقان  فشل االنسان في تحقيق حالة التوافق المناسبة تقود الى حالة من 
 نفسية .اضطرابات والتي ان استمرت دون حلول مناسبة تحولت الى  الضغوط النفسية

 
والتوافق على انواع منها التوافق الشخصي ) التوافق مع الذات( والتوافق االسري والتوافق الزواجي  

 والتوافق االجتماعي والتوافق المهني والتوافق االكاديمي او التحصيلي ...الخ
 

 
 الضغوط النفسية

  

 طبيعة ذات أوضاع لتغطية سواء حد على والبيولوجية السلوكية العلوم في يستخدم وصفي مصطلح والضغط
 فتفقدها باإلجهاد تصاب ألنها باستمرار عليها تسيطر أن للعضوية يمكن ال والتي ونفسية وبيولوجية جسدية
 العضوية كفاءة تهدد أو تتعدى معرفية أحداثا أو بيولوجية أو بيئية الضغوط تكون قد...التكيف على قدرتها
 المنشأ خارجية أو داخلية مصادر عن تنتج أن وبإمكانها مواردها، وتستنزف تنشيطها مستوى من وتزيد

 
 بصورة وظائفه الجسم يؤدي لكي ضروري الضغط أن نعلم أن يجب الصحيح مفهومه في الضغط نضع ولكي

 استجابة ولكن ، خارجي تهديد لمصدر استجابة مجرد ليس فالضغط الفرد، يموت قد الضغط وبدون طبيعية،
 الذي االيجابي والضغط المدمرة، واالستجابة السلبي الضغط بين الفرق سيلي أوضح ولقد السرور، و للفرح
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 أو ايجابيا الضغط كان وسواء األدرينالين، إفراز يتضمن وكالهما بالحيوية الشعور أثناء الفرد على يطرأ
 باإلضافة المتواصل والضغط الدماغية، االستجابة نواتج استهالك طريق عن توازنا يحقق الجسم فإن سلبيا
 الدوري الجهاز تصيب التي فاألمراض مدمر، تأثير له يكون قد طويلة زمنية فترة على الممتدة اإلثارة إلى

 .بالضغط عالقة لها يكون
 

 نظرية هانز سيلي في تفسير الضغط النفسي

  
ترى ان الضغط وتنطلق نظريته من مسلمة  الضغط تفسيرا فسلجيا بحكم عمله كطبيب . سيلي  فسر هانز

 ه على اساس استجابته للبيئة الضاغطة ،صنفمتغير غير مستقل وهو استجابة لعامل ضاغط يميز الشخص وي
وان هناك استجابة او انماط معينة من االستجابات يمكن االستدالل منها على ان الشخص يقع تحت تاثير بيئي 

الفرد  غط عالمية وهدفها المحافظة على كيان ويعتبر سيلي ان اعراض االستجابة الفسيولوجية للض ، مزعج
 .  تهوحيا

 
 ويرى ان هذه المراحل تمثل التكيف العام وهي : للدفاع ضد الضغط . ثالث مراحل هانز سيلي وحدد 
ونتيجة لهذه التغيرات تقل مقاومة الجسم وقد تحدث الوفاة  : وفيه يظهر الجسم تغيرات واستجابات الفزع  01

 ومة الجسم ويكون الضاغط شديد.عندما تنهار مقا
: وتحدث عندما يكون التعرض للموقف الضاغط متالزما مع التكيف فتختفي التغيرات التي  المقاومة 02

 ظهرت على الجسم في المرحلة االولى وتظهر تغيرات اخرى تدل على التكيف .
اقة الضرورية تكون قد استنفدت : مرحلة تعقب المقاومة ويكون فيها الجسم قد تكيف .غير ان الطاالجهاد 03

 واذا كانت االستجابة الدفاعية شديدة ومستمرة لفترة طويلة فقد ينتج عنها امراض التكيف
 
 الضغوط النفسية : وتعرف ,

 بحيث يثقل على  الدوام و الشدة من درجةبانها اي مثيرات او تغييرات في البيئة الداخلية او الخارجية لها 
 التوافق عدم أو ، السلوك اختالل إلى   معينة ظروف ويؤدي في  األقصى حدها إلى الحي للكائن التكيفية القدرة

 نفسية استجابات من يتبعها ما بقدر الضغوط استمرار وبقدر ، المرض إلى يؤدي الذي الوظيفي االختالل أو
 صحية . غير وجسمية

 
 

 النفسية الضغوط أنواع
 : هي النفسية الضغوط من أساسيين نوعين هنالك  

 عندما أو ما، خطر الفرد يواجه عندما عادة الضغوط من النوع هذا يحصل: و الضغوط النفسية الحادة 01
 ضخ معدل لزيادة الكيميائية المواد من العديد يطلق الفرد دماغ فإن عندها ما، التزام إلتمام الضغط تحت يكون

األفراد  من والعديد منه، الهروب أو الخطر لمحاربة نشاطا أكثر الفرد ويجعل ضغط الدم من يزيد وهذا القلب،

 .القصيرة الضغوط هذه مع والتكيف التجاوب يمكنهم
 الحوادث من العديد أو ثابتة حالة بسبب الضغوط من النوع هذا :ويحصل الضغوط النفسية المزمنة 02

 مستمر، بشكل مزمن بمرض مصاب ما بشخص يعتني الفرد كان فإذا متتالي، بشكل للفرد تحدث التي المجهدة
 هذه الحاالت، لمثل سلبا يستجيب الجسم فإن شركته، خسر أو عمله فقد إذا أو العمل، مع رئيس مشاكل يواجه أو

 أو الربو، أو السكري مثل من األمراض بالعديد الفرد إصابة إلى السلبية للمشاعر المستمر التعرض ويؤدي
 .المناعة نظام أو العصبي النظام مشاكل

 
 :الضغوط النفسية الى  2007وصنف بابو 
   وهي التي تساعدنا على تحسين ادائناضغوط نفسية ايجابية              
 . ولتي تخرج عن السيطرة وتجعلنا عرضة للتعب والمرضضغوط نفسية سلبية              

 
 فيصنف الضغوط الى :  2007اما عربيات والخرابشة 
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 .  ترتبط بمواقف محددة ولمدة محددة وتنتهي بنهاية المواقف المسببة لهاط مؤقته ضغو             
 . تحيط بالفرد لمدة زمنية طويلة كما في حالة االصابة بمرض مزمنضغوط دائمة              

 
 اسباب الضغوط النفسية :

 عوامل مسببة للضغوط النفسية هي : Sawyer, 2005,   10:ساوير  ذكر 

 واألسرة، العمل، واألصدقاء وظروف االنفعالية، والظروف الصحية الظروف مثل الطبيعية الحياة ظروف •
 .والمرض بالوحدة، الشعور

 .المال وفقدان األصدقاء، أحد أو األسرة أفراد أحد ووفاة الخالفات، مثل معينة أحداث •
 .العقلية أو البدنية القدرة فقدان أو الزواج، مثل التطورية المراحل •
 .المال •
 .الجنس •

 .السيئة العادات •
 .السكن مكان تغيير •
 .العمل تغيير •
 .العاطفي الدعم وفقدان المفضل، الراحة مكان وفقدان ،الصداقة فقدان •
 العمل في الخاصة المكانة فقدان و األبناء, زواج •

 
االسباب المادية الطبيعية واالسباب فئات هي : 3العوامل المسببة للضغوط في  2011ولخصت الشاعر 

 االجتماعية واالسباب النفسية .
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  ــــبوع 30و  29و  2٨ االســــــــــــــــــــــ

 

 يةــــســــفـــــنــــات الــــرابـــــطـــــثانيا : االض

 
ان استمرار التعرض للضغوط النفسية وفشل الفرد او المحيطين به في التخفيف منها يؤدي غالبا الى فشل 

والى  تطور الحالة  الى االصابة باالضطرابات النفسية  عملية التوافق بمعنى استمرار حالة سوء التوافق 
 . وهي مرحلة معاكسة تماما للصحة النفسية

 

 اسباب االضطرابات النفسية
 

من المبادئ الرئيسية في اسباب االضطرابات النفسية مبدأ تعدد وتفاعل األسباب اذ من النادر ان نضع ايدينا 
على سبب واحد كالوراثة او الصدمة النفسية ونقول انه السبب الوحيد المسؤول عن هذا االضطراب او ذاك ،  

عل عوامل كثيرة في احداثها لحاالت الصحة وهو ما يؤشر حقيقة تعقد الحياة النفسية لإلنسان واشتراك وتفا
وعليه يمكن القول ان االسباب في ادناه تعرض منفصلة لغايات الدراسة والتوضيح فيما حقيقة  والمرض .

 :  تأثيرها على الشخصية والسلوك يكون بالتفاعل والتأثير المتبادل
 

السباب التي تهيء او تمهد لحدوث وهي تلك ااالسباب االصيلة او المهيئة لالضطرابات النفسية :  01
االضطراب وترشح الفرد وتجعله عرضة لظهور المرض النفسي اذا ما طرأ سبب مساعد او  مرسب يعجل 
بظهور االضطراب ..ومن امثلة هذه االسباب العيوب الوراثية واالضطرابات الجسمية والخبرات االليمة 

 . خاصة في مرحلة الطفولة وانهيار الوضع االجتماعي
  

وهي االسباب او  االحداث االخيرة السابقة للمرض النفسي مباشرة والتي تعجل االسباب المساعدة :  02
بظهوره وهي تعمل وفق مثل ) القشة التي قصمت ظهر البعير ( او )الزناد الذي يفجر البارود( او ) القطرة 

من قبيل االزمات االقتصادية والصدمات التي يطفح بها الكيل ( ومن امثلة هذه االسباب االزمات والصدمات 
 . االنفعالية والمراحل االنتقالية واالنتقال من بيئة الى اخرى

 

 ومن المهم هنا تأشير المالحظات االتية :

  . في حالة االسباب المهيئة القوية يحتاج الفرد لسبب مساعد بسيط لكي يصبح مضطربا نفسيا 
 ج الفرد لسبب مساعد قوي لكي يصبح مريض نفسيا .في حالة االسباب المهيئة الضعيفة يحتا 
  ان السبب او االسباب التي تجعل بعض االفراد مضطربين نفسيا تجعل افراد اخرين اكثر

صالبة وذوي شخصيات عصية على االنهيار والتأزم النفسي .والمثل العربي يقول ) النار التي تذيب 
 الدهن هي نفسها التي تجعل البيض يتصلب (

يجب ان ال نبالغ في تحديد مجموعة من االسباب على حساب مجموعة اخرى بل يجب االهتمام بكل  وعليه
 (116-115ص  1977االسباب الحيوية والنفسية والبيئية المهيئة  منها والمرسب . )زهران 

 
 

  تصنيف االضطرابات النفسية والعقلية
 

قدم االختصاصيون في الطب النفسي تصنيفات عديدة بقصد تشخيص وتصنيف االضطرابات النفسية والعقلية 
الدليل االحصائي والتشخيصي . فضال عن  ICD تصنيف منظمة الصحة العالمية المعروف بلعل اشهرها 

ابات النفسية الذي يصنف االضطر االصدار الرابع  DSMIVلجمعية الطب النفسي االميركية المعروف ب 

 والعقلية البالغ عددها حوالي المائة الى  االتي  :
  

 ومنها اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط ، اضطراب الهوية الجنسية ،  الطفولة تاضطرابا 
 اضطراب السلوك االجتماعي .

 ومنها اضطراب نفسي ناجم عن اضطراب عضوي ،   اضطرابات الراشدين 
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 ومنها سوء استعمال الكحول ومواد الهلوسة والنيكوتين   ء استخدام المواداضطرابات ناجمة عن سو 
 واألفيون.  

 ومنها الفصام ، االضطرابات االنفعالية .  اضطرابات ذهانيه 

 ومنها القلق االجتماعي ، االضطراب التالي للصدمة  اضطرابات القلق 

 ادية ، المازوخية ومنها االستعراض ، اشتهاء الصغار ، الس االضطرابات الجنسية 

 ومنها ما يتعلق باضطرابات خاصة بالسلوك الجنسي للرجل او  اضطرابات الوظائف الجنسية 
 اضطرابات السلوك الجنسي للمرأة. 

 ومنها االرق واضطراب النوم المقترن بالكوابيس والقلق الليلي .  اضطرابات النوم 

 شهية العصبي ومنها فقد الشهية العصبي ،  وفرط ال اضطرابات الطعام 

 ومنها اضطرابات التكيف المقترنة بمزاج الخوف او مزاج االكتئاب . اضطرابات التكيف 

 ومنه االعاقات العقلية الخفيفة ، او المتوسطة ، او الشديدة او الشديدة جدا، والتوحد  اضطرابات النمو 

 الفصامية ، المضادة للمجتمع .الهستيرية  ومنها الشخصية المتقلبة ، الزورية اضطرابات الشخصية ، 
 (359ص2009النرجسية  )رضوان 

 

 

 
 
 

تصنيف منظمة الصحة العالمية 
لالضطرابات العقلية والسلوكية 

: الوصف السريري االصدار العاشر 
 والدليل التشخيصي

 
 
 
 
 

الدليل التشخيصي واالحصائي 
لالضطرابات العقلية : االصدار 

رابطة الطب  الخامس الصادر عن
 النفسي االميركية
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 اعراض االضطرابات النفسية والعقلية 
 

يحاول االطباء النفسيون تشخيص المضطربين النفسين وبيان نوع االضطراب الذي يعانون  منه عن    
 طريق تعرف االعراض المختلفة التي تظهر على كل منهم وهي اعراض تتوزع على المجاالت االتية : 

 والخداع ) االوهام ( .وس متمثلة بالهال   اضطرابات االدراك 01
 متمثلة باضطرابات انتاج الفكر واضطراب سياق التفكير واضطراب محتوى   اضطرابات التفكير 02

 التفكير .                            
 من قبيل حدة التذكر وفقد الذاكرة وخطا الذاكرة .  اضطرابات الذاكرة 03
 : مثل تغيب الوعي واضطراب التوجيه والخلط . ابات الوعي او الشعوراضطر 04
 مثل زيادة االنتباه وقلة االنتباه وتحول االنتباه .  اضطرابات االنتباه 05
 مثل اضطرابات اتخاذ القرارات واضطراب الفعل االرادي .  اضطرابات االرادة 06
 مثل الحبسة ،واللجلجة والثرثرة وسرعة الكالم والنمطية واجترار الكالم وصعوبات   اضطرابات الكالم 07

 النطق .                            
 مثل التوتر و التبلد والالمباالة ومشاعر الذنب الشاذة .   اضطرابات االنفعال 0٨
 لحركية .من قبيل النشاط الزائد والتوتر العضلي واللوازم ا  اضطراب الحركة 09
 في مجاالت النمط الجسمي ، وحالة الملبس ، والشعر واضطراب الوقفة. اضطرابات المظهر العام 10
 في شكل اضطراب االدراك الواعي وادراك مضمون الشعور . اضطرابات التفهم 11
 وعدم  االعتراف بحقيقة اصابته النفسية ومشكالته ومسؤولياته . اضطراب البصيرة 12
 كما في صعوبات التعلم وقلة االهتمام بالعالم الخارجي . ت العقلية المعرفيةاالضطرابا 13
 كما في سمات االنطواء والعصابية وعدم االتزان االنفعالي والتقلب وضعف االنا . اضطرابات الشخصية 14
 مثل السلوك الشاذ والغريب والنمطية واالنسحاب وفرط االنفعال . اضطرابات السلوك الظاهر 15
 مثل قلة االكل او االفراط فيه والبطء الشديد في تناول الطعام  اضطرابات الغذاء 16
 مثل التبول الالإرادي اثناء النوم وسلس البول واالمساك العصبي . اضطرابات  التبول واالخراج 17
 مثل االرق وتقطع النوم واضطراب نظام  النوم . اضطرابات النوم 1٨
 لتوافق الصحي او  الشخصي او االجتماعي او  االسري او  التربوي اوكما في سوء ا سوء التوافق 19

 المهني        
 وقد تكون نحو ذات الجنس او نحو  موضوعات  مادية )مالبس افراد من الجنس  االنحرافات الجنسية 20

 االخر( او سلوكيات اجرامية مثل االغتصاب .وجماع الحيوان .      
 الهستيرية )الحسية والحركية والعامة ( واالعراض كاألعراض  يةاعراض نفسية جسمية وعصب 21

 النفسية الجسمية كما في غالبية اجهزة الجسم .        
 مثل الحساسية العامة وعدم التدين وضعف االخالق ونقص الميول والهوايات. وعدم  اعراض عامة 22

 (.164-143ص 1977وضوح اهداف الحياة..)زهران        
 
 

 سيـــــفــــــعالج النـــــــــــــ:الثالثا 
هو نوع من العالج نستخدم فيه اية طريقة نفسية لعالج المشكالت  للعالج النفسيالمعنى العام   

واالضطرابات واالمراض ذات الصبغة االنفعالية التي يعاني منها المريض وتؤثر في سلوكه ،  وفيه يقوم  
ب علميا وعمليا وفنيا بالعمل على ازالة االعراض المرضية وهو  شخص مؤهل ومدر  النفسيالمعالج 

القائمة او تعديلها وتعطيل اثرها مع مساعدة المريض على حل مشكالته الخاصة والتوافق مع بيئته واستغالل 
 امكانياته على خير وجه ومساعدته على تنمية شخصيته ودفعها على طريق النمو  النفسي الصحي .

 

هي جزء ال يتجزأ من اخالقيات علم النفس واخالقيات العلم واالخالقيات  القيات محددةاخوللعالج النفسي 
 بصفة عامة واهم هذه االخالقيات :

       الترخيص  01
 العالقات المهنية  . 02
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 سرية البيانات والمعلومات  03
 العمل المخلص  04
 العمل كفريق  05
 احترام اختصاص الزمالء  06
 المتبادلةاالستشارة  07
 (201ص  1977احالة المريض الى اخصائي اخر ) زهران  08
 

 العالج النفسي  ساليبا
 

تعتمد اساليب العالج النفسي على االطار المرجعي او المدرسة النفسية التي يتبنى المعالج فلسفتها العالجية  
 وعليه يمكن القول ان العالج النفسي وفقا لمدارس علم النفس هي :

 

 الم  حالتفريغ االنفعالي . التداعي الحر . تحليل اال اساليب العالج المعتمدة في التحليل النفسي مثل : 01
اساليب العالج المعتمدة في المدرسة السلوكية  مثل محوالحساسية النفسية المتدرج . الكف المتبادل  02

 .االشراط التجنبي .التعزيز الموجب والتعزيز السالب والعقاب . 
 العالج المتمركز حول العميل . 03
 

 : النفسي  اخرى من العالج اساليب
 

 االرشاد العالجي لحاالت االفراد االقرب للصحة والمنحرفين االقرب للسواء  04
 العالج النفسي الجماعي لمجموعة من االفراد ذوي المشكالت واالضطرابات المتشابهة  05
 ها االضطرابات ذات اسباب او  عوامل  اسرية العالج االسري في الحاالت التي تكون في 06
 العالج االجتماعي ويهدف الى تغيير وضبط البيئة االجتماعية المسببة لالضطراب النفسي  07
 العالج بالعمل .عن طريق اشراك المريض في نشاط عملي ومهني لشغل وقته والمساعدة في التشخيص 0٨
 والعالج والتاهيل .    
 مناسب لألطفال المضطربين .العالج باللعب وهو  09
 العالج النفسي المختصر . 10
 باستخدام  الصدمة الكهربائية  أو االدوية  العالج الجسمي 11
 الجراحة النفسية وتستخدم في حاالت محددة كمحاولة اخيرة كما في جراحة المخ . 12
العالج النفسي الديني باستخدام التقنيات العالجية ذات المحتوى الديني في تعديل سلوك وشخصية  13
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 عشر الرابع للفصل سئلةال  ماذجن
 

 
/  عرف ما يأتي : الصجة النفسية / السواء / الالسواء / الشخص السوي / الشخص الالسوي 01

 ICD 10السلوك السوي / السلوك الالسوي / التوافق النفسي / الضغوط النفسية / العالج النفسي / 
  / DSM 5   
   
 صد بالصحة النفسية , وما اسباب االهتمام بها .قماذا ي 02
 
اقترح علماء الصحة النفسية قوائم مختلفة لسمات االفراد االصحاء نفسيا , ما منظور د.  03

 للموضوع .زي مصطفى حجا
 
 .اكتب معايير السواء والالسواء مع الشرح  04
 
حدد الباحثون ثالثة مناهج للصحة النفسية , عددها مع الشرح ثم حدد ايها هي االفضل للصحة  05

 النفسية 
 
اكتب في اثر الضغوط على الصحة النفسية , مع االشارة لمراحل استجابة االفراد للضغوط من  06

 سيلي .وجهة نظر هانز 
 
 مختلفة , اكتب في ذلك . بأشكالصنفت الضغوط النفسية 07
 

 ما هي في تقديرك العوامل  واالسباب التي تجعل  فردا  ما في حالة ضغط ؟ 09
 

 لالضطرابات النفسية اسبابها االصيلة والمساعدة . ناقش ذلك  10
 

 DSM  5اكتب ستا من اصناف االضطرابات النفسية على وفق  11
 

 اكتب عشرا من المجاالت التي تتوزع عليها اعراض االضطرابات النفسية والعقلية  12
 

 اكتب اخالقيات العالج النفسي  13
 

 العالج النفسي على وفق مدارس علم النفس  ساليبما ا 14
 

 العالج النفسي  ساليباكتب عشرا من ا 15
 

     

 
      


