
ُولُ فص ُ

ُيفُعُ ُ ُامالعُ ُملُالنفس 

ُ
ُتأ ليف

ُعبداحلسنيُأ محدُاخلفايجمُ

ُ

ُ

ُقّدمُهلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُراجعتهُُُُُُُُُُُُُ

ُدُصاحلُهمديُصاحلأ .ُُُُُُُُُُُُُُُةلمتمييأ .دُبرشىُعنادُا

ُادُالنفيســـــأ س تاذُالإرشُُُُُُُُُُأ س تاذةُعملُالنفسُالعامُُُُُ

ُم6172ُُُُُ-ه7341ُُُ



ْءْ اْ ــــــدْ االىْـ 

ْ...ِإل ىْ

ِْعل ٍمْمـِمْلْ ـــْالم عْ  ِْذي  ْلَــِّمْع ـْـ ِمن 

لِيْ ـــْالْ  ْلِْــــلَّي ِلْاأل ل يْ يْالْ ِـــِْلِْإل ىْاهلِلْفــدَّ

ب ِلْالْ ـــْ ب ا ِبْاهلِلِْبح  ْأ س  ا ِسِكِْمن  ْلِْوْ طْ شَّر ِفْاألْ الم 

ــِْـفْبِْــــسْ الحْ ْعِْـــصِْا ْنَّـــْالْ  ْْلِْــــبْ عْ األْ ْلِْىِْاْ ـــكْ الْ ْةِْوْ رْ يْذِْـ

ْلِْوَّْاألْ ْنِْـــــمْ زَّْــيْالْ ــِْفْاْ هْ ـــــــفِْي ِْلْاْ حْ ىْزْ لْ عْ ْمِْدْ ــــــقْ الْ ْتِِْبْا ْـــــثَّـــْالْ 

ـــا ِرْْرِْاْ ـــــــــــــــيْ خْ األْ ْوِْــآلِْوْ ـــْ ْْرِْا ْرْ ـــــــــــــــــــــبْ األْ ْنْ يْ ــــــــــــــــــــفْ طْ صْ المْ األ ط ه 

ن ْو م ض ة ْز ي ٍنْ ا ْت ك و  ِذِهْ،ْل علَّه  ِْبض ا ع ِتيْى  م ْل ك م  خ ِجاًلْأ ق دِّ
ا ِدِمك م ْالْ  ْال ح س ي ِن.ْم تـ ع لِِّمْال خ ف ا ِجيْع ب دِِْلخ 

 



 ُشْكٌر َواْمِتَنْانٌ 
 علَّمني :أرشدني و من  كلّ ِإَلى  

 ـــ أبويَّ 

  معلميَّ ـــ        

 مدرسيَّ ـــ               

 الكــــــــرام أساتيذيـــ                        

لكم كل المحبة ، والشكر ، واالمتنان ، والعرفان ، 
، وأستاتي  ةستاتتي الدكتور  بشر  عنا  التميميوأل

 كفلين منه ، وهذا برعٌم منالدكتور صالح مهدي صالح  
 يروق لكم. يعجبكم ، و لعّله  زرعكم شطئِ 

 المؤلف                                              

 راءبعقوبا الخض                                          
                                     



 
 
 

 فهرست ال
 7 ..............................االهداء.........................

 9 الشكر واالمتنان...............................................
 11 الفهرست......................................................

 11 ........................................................التقدمي
 11 ............................قدم.............................ادل

 الفصل األول
 علم النفس 

 

 17 .....نظرة تارخيي................................................
 11 ..............................................علم النفس مفهوم

 11 .............................................علم النفس أهداف
 14 ...............................................علم النفس فروع

 16 ................................عالق. علم النفس بالعلوم األخرى
 44 .............................................مدارس علم النفس

 46 .......................دور علماء العرب وادلسلمني يف علم النفس
 
 

 



 الفصل الثاني
 السلوك

 11 ...................................................معىن السلوك
 14 ................................................جوانب السلوك
 11 ...........................................لسلوكالنظرة الكلي. ل

 16 .........................العوامل ادلؤثرة يف السلوك : البيئ. والوراث.
 الفصل الثالث

 الدوافع
 

 61 ...................................................معىن الدوافع
 64 ...................................................وظيف. الدافع

 66 ................................................قياس قوة الدافع
 68 ...................................(واع الدوافع )األولي. والثانوي.أن

 74 ...............................مقارن. بني الدوافع  األولي. والثانوي.
 الفصل الرابع
 االنفعاالت

 

 71 االنفعاالت....................................................
 74 ................................................تعريف االنفعال

 74 .............................................خصائص االنفعال
 71 ..........................التغريات الفسيولوجي. ادلصاحب. لالنفعال

 79 ...................................النظريات اليت فّسرت االنفعال
 81 ...............................................مهي. االنفعاالتأ



 84 ........................................................اخلوف
 81 .........................................................القلق

 87 .......................................................الغضب
 88 ................................................اسباهبا ونتائجها

 الفصل الخامس
 التعّلم

 

 91 ....................................................معىن التعّلم
 91 ...................................................شروط التعّلم

 96 .................................................التعّلم والنضج
 97 ....................................................أنواع التعّلم

 144 .................................................نظريات التعّلم
 144 ............................................نظري. التعّلم الشرطي

 141  ...............................لر (ينظري. التعّلم باالستبصار ) ك
 141 ................................) أوزبل ( ذي ادلعىن التعّلمنظري. 

 147 ..............................................التطبيقات الرتبوي.
 الفصل السادس

 دراك واإلواالنتباه االحساس 
 

 111 ................................................معىن االحساس
 111 لإلحساس..............................األسس النفسي. والعصبي. 

 111 ................................................احلواس اخلمس
 119 ...................................................االنتباه معىن



 114 ..............واخلارجي.(العوامل ادلؤثرة يف االنتباه) العوامل الداخلي. 
 111 ...................................................أنواع االنتباه

 114 ................................................االنتباه مشتتات
 111 ...................................................دراكاإل معىن

 116 ................................والعصبي. لإلدراكاألسس النفسي. 
 117 ....................................دراكالفرق بني االحساس واإل

 118 ...................................................دراكأمهي. اإل
 الفصل السابع

 الشخصية
 

 111 ................................................معىن الشخصي.
 111 ......................................العوامل ادلؤثرة يف الشخصي.

 111 ............................................خصائص الشخصي.
 117 ................................................أنواع الشخصي.
 141 ................................................ادلصادر وادلراجع

 
 



 

 املقّدمة
    

 
 

21 
 

 المقّدمة

ّكنوّاألشياءّ،ّوعوادلهاّ،ّوشلّ ّجهودعتّتنوّ  اّشاش ّالباحثنيّيفّمعرفة
ّ ّاحلي ّالكائن ّأنَّ ّعلىفيو ّادلادلّاستحوذ ّىذه ّمن ّالكبرية ّ،ّساحة عرفة
لوّمنّمنّىذاّاشاىتمامّوىذهّادلعرفةّ،ّدلاّميثّ ّىكّبواإلنسانّأخذّادلساحةّال

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ وجودّشليزّيفّعاملّادلخلوقاتّقالّتعاىلّ

 چٺ 
ّعليهماّّ(1) ّطالب ّأيب ّبن ّعلي ّوالبيان ّالفصاحة ّأمري ّوقال ،
اعجبوا لهذا اإلنسان ينظر بشحٍم ، ويتكّلم بلحٍم ، ويسمع السالمّ:ّ

ّ.(2)ّبعظٍم ، ويتنفس من َخْرم

ّوما ّاإلنسان ّىذا ّالّ ّكان ّوسيبقى ،ّ ّاألكبزال ّالكونّّلغز يفّىذا
ّالباحث ِّمغلقّّّوالذيّيريد ّيفكوا ّأن ّأنّّكنهون ّاللطيفة ّوالنكتة ،ّ بأنفسهم

ّالباحثّوادلبحوثّعنوّيفّآنّواحدّ. ّاإلنسانّىو تنوعتّإذّّيكونّىذا
ّكنوّاإلنسانّ ،ّومنّىذهّاحملطاتّزلطاتّعلمّالنفسّزلطاتّالبحثّعن

وواكبواّالتطورّيفّأحباثهمّواكتشافاهتمّ،ّ،ّفّالعلماءّجهودىمّالعامّ،ّفوظّ 
ّمبينًاّيفّالعلمّوادلعرفةّمباّقد متوّلناّمنّدتّنظّرفتعدّ  ياهتمّ،ّوأحسبهاّفتحًا

رتّفيوّشخصيةّاإلنسانّوسلوكوّودوافعّىذاّالسلوكّ،ّتفاصيلّدقيقةّ،ّفسّ 

                                                           

ّ.4ّسورةّالتنيّ،ّاآليةّالكرميةّّ(1)
ّ.628ّهنجّالبالغةّ،ّحتقيقّقيسّهبجتّالعطارّ،ّصّّ(2)
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ّوحتقيقّ ،ّ ّادلنشود ّالكمال ّصوب ّاحلياتية ّمسريتو ّيف ّويتغري ّيتعل م وكيف
ّأىدافوّادلتنوعةّ.

ّمهمّ  ّوقدّشك لّعلمّالنفسّالعامّأساسًا للكثريّمنّالعلومّاألخرىًّا
ّذاتّ ّيف ّوادلعلوم ّاجملهول ّالكائن ّذل  ،ّ ّاإلنسان ّحول ّفلكها ّدار اليت
ّكل ّيومّ،ّوىوّمعلومّمباّاكتشفّعنوّ الوقتّ،ّفهوّرلهولّمباّيكتشفّعنو

ّفيماّمضىّ.

ّاإلنسانّ ّىذا ّدلكونات ّأصيلة ّصورة ّيعطينا ّالعام ّالنفس ّعلم إنَّ
ائوّالصورةّالصادقةّلطبيعةّالتفاعلّالقائمّالعقليةّوالسلوكيةّ،ّفضاًلّعنّإعط

ّالفعاليةّ ّطبيعة ّسويًة ّندرك ّسوف ّوىكذا ،ّ ّوزليطو ّاإلنسان ّىذا بني
السلوكيةّاليتّيقومّهباّاإلنسانّمنّمعرفتناّادلتواضعةّلطبيعةّالعالقةّالقائمةّ

ّكل ماّبينوّوبنيّمكوناتّالبيئةّالنفسيةّ.ّوكل ماّتعرفناّعلىّىذهّادلنعطفاتّ ،
ّكافةّاجملاشاتّالتطبيقيةّادلتنوعةّ،ّمتكنّ  اّمنّالسيطرةّعلىّظروفناّاحلياتيةّيف

ّ،ّ ّتلتويّعقولنا ّعندما ّمنّالتخبطّالالعلميّالذيّيصيبنا وننجيّبأنفسنا
وتبتعدّعنّإدراكّالعالقاتّالعضويةّوالسببيةّالقائمةّبنيّمكو ناتّالظواىرّ

ّالعقليةّ.

ءّوىمّيطئونّالرواقّاألكادمييّأقد مّىذاّاجلهدّادلتواضعّلطلبتناّاألعزا
ّاليتّنتمىنّ ّاجلامعية ّاألوىلّدلعرتكهمّالعلميّيفّالنيلّمنّالشهادة يفّالسنة
ّللمجتمعّ ّاجلامعة ّثقافة ّوينقلوا ّومثابرهتم ،ّ ّجبد ىم ّعليها ّحيصلوا ّأن ذلم
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الذيّجيوبونّسوحوّ،ّشاّأنّينثرواّعليناّماّشاّحيسنّعقباهّمنّثقافةّاجملتمعّ
،ّ ّاحملمودة ّبلّّغري ،ّ ّوتقديرىم ّوحبهم ّإعجاهبم ّالكتابّينال ّىذا ولعل 

ّكل ّواحدّمنهمّ،ّينمازّهباّعنّغريهّمنّأفرادّ يكونّنواًةّدلكتبةّتزينّمنزل
ّف ّالعلمي ّوالبحث ّالعايل ّالتعليم ّسلرجات ّأحد ّكونو ،ّ ّبلـــاجملتمع دناّـــي

ّاحلبيبّ.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّاألربعــــــــــــــــــــــــــــاءّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّىجري1437مّاحلرامّزلرّ 3ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّميالدي2116ّتشـــــرينّاألول5ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّبعقوباّاخلضراءّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 التقديم

 

إنَّ اإلنسان يجهل أكثر مما يعرف ، وإذا عرف شيئًا من " 
وجه ، فليس يلزمه أْن يعرف من كل الوجوه ، وال يقع ذلك خلاًل 

                                                       " . فيما ال يعرفه

 ابن سينا                                                                                           

ًا وتنظر إىل ــــــــا ، بل تبحث دائمــال تقف عند مسافة مادلعرفة إنَّ 
األمام ، وتتابع ادلسرية صوب ادلسائل اليت ال نفهمها ، ومن ىنا فإنَّ علم 
النفس يسعى إىل معرفة السبب الرئيس ، والدافع األول للسلوك .. إذ 

ىذا الكتاب إىل فهم كيفية السلوك يف علم النفس وادليادين اجملاورة  يهدف
للسلوك ، مثل فن التعليم ، وفن تنظيم العمل تنظيمًا منطقيًا ، كما يهدف 

 إىل وضع مقّدمة ألسس علم النفس .

دار الكتاب على سبعة فصول أساسية ، إذ قّدم الفصل األول عرضاً 
و ، وأىدافو ، وعالقتو بالعلوم األخرى ، مفصاًل دلفهوم علم النفس وتارخي

 ودور العلماء العرب وادلسلمني فيو .
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وتناول الفصل الثاين معىن السلوك ، وجوانبو ، والعوامل البيئية 
أما الفصل الثالث فقد عّرف فيو معىن الدافع ووظيفتو ،  والوراثية ادلؤثرة فيو .

 نهما .وأنواع الدوافع األولية والثانوية وادلقارنة بي

واختص الفصل الرابع باالنفعاالت وتعريفها ، وخصائصها ، 
وادلتغريات الفسيولوجية ادلصاحبة لالنفعال ، كما تطّرق إىل النظريات اليت 

عاجل الفصل اخلامس فعال ، وبعض أنواع االنفعاالت .كما فّسرت االن
لبعض  ، فضاًل عن توضيحومعىن التعّلم وشروطو ، وأنواع التعّلم ونظرياتو 

 التطبيقات الرتبوية ذلذه النظريات .

واحلواس اخلمس ،  الفصل السادس اإلحساس واالنتباه ، تناولو 
وكذلك معىن االنتباه والعوامل ادلؤثرة فيو ، ومشتتات االنتباه ، وتطرق أيضاً 

، مث إىل معىن اإلدراك ، والفرق بينو وبني اإلحساس ، فضاًل عن أمهيتو 
السابع الذي تطرق فيو إىل معىن الشخصية والعوامل  اختتم الكتاب الفصل

 ادلؤثرة فيها ، فضاًل عن خصائصها .

لقد أتى ىذا الكتاب استجابًة دلفردات مادة علم النفس العام ، 
وملبيًا الستجابة الوضع الذي تشهده كليات ، وجامعات التعليم العايل 

ء دلفردات ىذا والبحث العلمي ، وحاجة أعداد كبرية من الطلبة األعزا
الكتاب ، وأمهيتها يف خمتلف التخصصات . لقد كان مؤلف ىذا ادلصدر 

وتوضيحها  للمادة اليت غطت ىذه ادلفردات ،العلمي موفقًا يف اختياره 
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، فضاًل عن كونو مصدرًا ألساتذة  ابشكل مبّسط ميكن للطلبة الركون إليه
 ذه ادلادة .ذلاجلامعة يف تعليم الطلبة 
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 نظرة تاريخية 

حيسن تعريف علم النفس قبل البدء بتناوؿ التطور التارخيي ذلذا العلم 
بحث منهجي ونظامي في المبادئ والقوانين  ))و : ، وديكن تعريفو بأن  

العاّمة التي تسّير الحياة النفسية بشكل عام ، دون االلتفات إلى 
 . (ٔ) (( فرد على حدة الخصائص والصفات الممّيزة لكلّ 

بالنفس كثَتًا دلا ذلا من أثر يف الوجود اإلنساين اىتم القرآف الكرًن 
مرة كما ( ٕ) (232)ردت فيو مفردة النفس بألفاظها ادلتنوعة والكوين ، إذ و 
 اآليت : (ٔ)يف اجلدوؿ رقم 

 ألفاظ مفردة النفس يف القرآف الكرًن (ٔ)جدوؿ رقم 

 نفسكَ  نفسي النفوسُ  األنفسُ  النفسُ  نفساً  نفسٌ 

ٜٗ ٔٗ ٚ ٘ ٔ ٜ ٜ 

 ن  هُ سَ أنفُ  مهُ سَ أنفُ  مكُ نفوسُ  مكُ سَ أنفُ  انَ سَ أنفُ  اهَ نفسُ  وُ نفسَ 

ٕٙ ٕ ٕ ٖ٘ ٔ ٚٓ ٕ 

يف معجم العُت عن النفس : النفس : الروح الذي بو  الفراىيديقاؿ 
 ، الذكر واألنثى سواء . وكلّ  (ع)إنساف نفس حىت آدـ  ، وكلّ  محياة اجلس

شيء بعينو نفس . ورجل لو نفس . أي ُخُلق وجبلدة وسخاء . وشربت 
                                                           

 . ٜٕٔ( موسوعة علم النفس ، أسعد رزوؽ ، ص ٔ)
 .٘ٔ٘ػػٕٔ٘( ينظر : ادلرشد إىل آيات القرآف الكرًن وكلماتو ، زلمد فارس بركات ، صٕ)
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ادلاء بنفس وثبلثة أنفاس . وكّل مسًتاح منو نَفس . وشيء نفيس : متنافس  

 . (ٔ)فيو . ونِفسَت بو علي  نفساً ونفاسة : ضِننت 
: ديكن االستدالؿ على حقيقة العلم بتارخيو كما  ىوفدينغقاؿ 

ؿ ىذه يستدؿ على الشخص بًتمجة حياتو . ولذلك حيسن أف نذكر يف أوّ 
احملاضرات نبذة عن تاريخ علم النفس لنرى كيف استطاع ىذا العلم أف 

 يستقل عن الفلسفة والتاريخ.
 ؿاألوّ  ل لدى األنسافالعلـو نبعت من التأمّ  الومضة األوىل لكلّ  إف  

ر دبا حييطو من أجواء وعوامل متنوعة يف ىذا العامل الذي نعيشو ، تأثّ  بعد أفْ 
ؿ ل بدايات فلسفة ىذه الظواىر على وفق ما يراه ، فأوّ فنشأ مع ىذا التأمّ 

ما نشأ وقتذاؾ الفلسفة ، وشيئًا فشيئًا تبلورت وتطورت ىذه التأمبلت 
 لتصبح نظريات ومفاىيم اعتمدىا اإلنساف يف التأسيس للعلـو األخرى ، 

تصديقًا للحكمة بداية فلسفية ،  علم النفس من البديهي أْف تكوف بدايةو 
وقّلما وجد فيلسوؼ مل يكن لو أثر يف البحث ، القائلة الفلسفة أـ العلـو 

عن النفس وطبيعتها ، ولذا كانت مباحث العلماء خاضعة لغايات فلسفية 
، إالّ  ، وكاف ربليلهم لؤلمور النفسية عميقًا ، وكاف آلثارىم سحر ومجاؿ

أهنم مع ذلك كلو مل يتوصلوا إىل تأسيس علم النفس على دعائم وأسس 
 أفكارىم كانت خليطاً من اخلياؿ واحلقيقة . وضعية ثابتة وراسخة ؛ ألف  

يتساءلوف عن سر النفس ، وما  الفبلسفة منذ سالف العصور بدأ 
ىو أصلها ؟ وما ىي طبيعتها ؟ وما ىو مصَتىا ؟ ، ولعّل سبب ىذه 

                                                           

 ( العُت ، للفراىيدي ، مادة نفس .ٔ)
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التساؤالت يتمثل يف كوف اإلنساف قد تأثّر بظاىرة وجود تغَّت يف  

     ، كما الحظ أف  التفاعبلت النفسية ادلتنوعة مثل  الفسيولوجي النشاط
فاإلنساف  ، د منذ أقدـ العصورك  أَ تَ ووجودىا مُ  ( ، احلزف ، الفرح الغضب )

، والتقدـ احلضاري مل يضف شيئا جديدًا ذلذه  كاف يفرح وحيزف البدائي
غضب ، فغضب إنساف العصور الغابرة ال خيتلف عن  االنفعاالت النفسية

وجود  اإلنساف البدائي ، لقد افًتضيبلدي ادل القرف الواحد والعشرين إنساف
اخلفي ىو  اإلنسافىناؾ قوة دافعة وىذا أف  ، أي  نسافاإلإنساف بداخل 

 .الذي يوجهنا ضلو اخلَت أو الشر
ا ، أمّ  نفسها اىتمت هبذا اجلانب األديافومن ادلعلـو أف  

فالفيلسوؼ   ، وأبدعوا فيو أدّيا إبداع تفننوا يف التصور النفسيف الفلسفة رواد
ا عنصر خالد مغاير للجسم مستقر تصورىا وكأهن   فيثاغورث

أو  ، وعند ادلوت تغادر اجلسم مث تعود إىل األرض يف جسم أحطّ  الدماغ يف
إي وفق ، فالنفس واقعة يف ذىاب وإياب ، أمسى من الذي كانت فيو 

فقد أدت نظريتو  أفالطون ، أما Réincarnation األرواحتناسخ  مبدأ
ا أدركت وأهن   ، البدف أقدـ من والنفس جزء من الروح الروح ) قرار بأفاإلإىل 
ر ، فالنفس عنده قوة روحية فهي بذلك تتذكّ  ( ل اليت ال تدركها األبدافادلثُ 
 .ل بعدما عقلتو يف العامل الروحاينادلثُ 

فقد كاف أكثر الفبلسفة ادلسلمُت اعتناء بأمر النفس  ابن سينا أما
اختبلؼ ) أ ذلذا الغرض العديد من الرساالت وادلقاالت من بينهاوفعبل ىيّ 

، رسالة يف معرفة النفس  بالبدف لنفسق ا، تعلّ  الناس يف أمر النفس
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 من خبلؿ كوذل، جود النفس بالرباىُت النفسية واستطاع إثبات و  (وأحواذلا 

:  ويعاين سلتلف االنفعاالت فهو يقوؿ، يتصور و ،  اإلنساف يدرؾ أف  رؤيتو 
، والروح كمال  روحاني وضعت على شاكلة الروح جوىر   النفس   إن  

 .والنفس صورة منها
 بالـ واستطاع العادلاف ٕٓٛٔ مت الدراسات النفسية يف سنةتقدّ  

،  ادلرسلةواألعصاب  ادلستلمةاألعصاب بُت وظائف زا دييّ  أفْ  ماجنديو
حبسب األنواع والفصائل  السيالة العصبية بقياس سرعة النقل يف  ىالبزوقاـ 

ـ ٔٙٛٔ عاـ ، ويف ، وىناؾ فروؽ فردية فيما خيص االستجابة احليوانية
 . لقشرة الدماغ غة يف ادلنطقة اليسرىوجود مركز للّ  بروكااكتشف 
وجود نشاط كهربائي  جيوابياكتشف العامل  ـٕٜٙٔ اـع ويف 

 الكهربائية.ط يف حركة الدماغ ؿ مرة بتسجيل سلطّ حينما قاـ ألوّ  الدماغ يف
 فونت. وأسس العامل   علم النفس التجرييب مؤسس فيخنر دّ كما يع

ز األدلانية وىو الذي ميّ  جاليبز  مدينةيف  علم النفس التجرييب رب يفتؿ سلأوّ 
عبلـ علم أمن اإلشارة إىل بعض  ، والبد أيضاً  واإلدراؾ اإلحساس بُت

 سيجموند ، واتسون،  بافلوف ، تورن اليك،  وود واردالنفس أمثاؿ 
 .فرويد

بدايات علم النفس نشأت من واحة الفلسفة عن  يبدو شلا ورد أف  
ا جيري حولو من أحداث عاصفة لذىنو ، نساف عمّ طريق تساؤالت اإل

فضبًل عّما جيري من صراعو الدائم مع بيئتو وزليطو لتحقيق أىدافو ادلتنوعة 
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دّرت  قو من ىذه األىداؼ وماه وسعيو الدائم ما حقّ ، وزاد إصراره وجدّ  

 .عليو من سعادة غامرة ، وشعور بوجوده ادلائز وسط ىذا العامل الفسيح 
 مفهوم علم النفس

ـ يف النبذة التارخيية عن علم النفس وما ذكر بدا لنا من خبلؿ ما تقدّ 
يف تعريفو شيئًا ما حوؿ مفهومو ، وديكن إضافة شيئ جديد دلفهـو علم 

و العلم الذي خيتص بدراسة النفس وعوادلها من طريق ن  إفنقوؿ : النفس 
ادلبلحظة والتجريب للسلوؾ الظاىر على ما يتجسد من ىذه النفس سواًء 

نو من بط، وكذلك ما تست ـ نباتيةً ، أ يةً حيوان ـ، أ نفسًا إنسانيةً أكانت 
مشاعر وأحاسيس ال تظهر للعياف ، بل تبقى مكبوتة يف منطقة البلوعي 

ذلك وغَته تكّفل بو العلم  لنسبة الكبَتة من مساحاهتا . كلّ اليت سبثل ا
 . (علم النفس)الذي يدرس النفس والذي نسميو 

 أىداف علم النفس
مع مدياتو ،  لكل علم أىداؼ خاصة بو تتناسب معو ، وتتوائم

وتنسجم مع أسسو وركائزه ، وعلم النفس حالو حاؿ العلـو األخرى لو 
 ها على النحو اآليت :أىداؼ متنوعة ومتعددة نذكر أهّ 

 يتطلب فهم السلوؾ تسجيل ما جيري جرّاء  فهم السلوك وتفسيره :
ما يقـو بو اإلنساف من سلوؾ نتيجة دلا دير بو من مواقف ، أو 

وانطباعات وتصورات ذبعلو قائمًا هبذا السلوؾ دفعًا ألمل مشاىدات 
ؾ وىذا يتطلب أواًل فهم الدوافع اليت ربرّ  ما ، أو إشباعًا لرغبة معينة .
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ؾ غَته من الناس الذين يعيش وسطهم ، بغض ىذا اإلنساف ، أو ربرّ  

كما يتطلب منا معرفة نواحي القوة .(ٔ)النظر عن ادلسافات الزمكانية 
.   شخصياتنا ، وما لدينا من إمكانيات واستعداداتوالضعف يف

ذلك ألّف ىذه النواحي واالستعدادات ذلا مدخلية كبَتة يف رسم 
أسباب ما ينعكس من سلوكنا أو سلوؾ ومعرفة  السلوؾ وضبللو .

غَتنا من اضلراؼ ، لكي نقـو بتعديل ىذا االضلراؼ يف السلوؾ دبا 
تسازلًا ووئامًا وسعادًة فيما يعيشو جيعلو سلوكًا سويًا حىت نكوف أكثر 

مث نكتشف العوامل اليت  اإلنساف من رصيد زمٍت على ىذه البسيطة .
تفسد تفكَتنا ، أو تعّطل عملية التعّلم لدينا ، أو سبيل بنا إىل شرود 

يف  ننسى كثَتًا شلا حّصلناه ووعيناه الذىن ادلستمر ، فضبًل عن جعلنا
 مسَتتنا التعّلمية .

  من ادلؤّكد أّف فهمنا ألية ظاىرة مت  :التنبؤ بما سيكون عليو السلوك
ننا من التنبؤ رصدىا وتشخيصها ، ومعرفة أسباهبا وخصائصها ديكّ 

حبدوثها مرًة أخرى وبالتايل التحّكم فيها عند تكرار حصوذلا ، ومثاؿ 
ظاىرة التنشئة اخلاطئة للطفل والظروؼ الصعبة اليت  ف  أعلى ذلك ، 

شها يف مرحلة الطفولة ستمهد الطريق إلصابتو باألمراض النفسية يعي
يف ادلراحل البلحقة من سٍت عمره ، وبذلك استطعنا أف نتنّبأ دبصَته 

التنبؤ  ومستقبلو ، فنثبت لدينا االبتعاد عن ىذه التنشئة ألطفالنا . إف  
 دبا سيكوف عليو السلوؾ مبدأ مهم جدًا لرسم آفاؽ مشاريعنا يف كلّ 

                                                           

 .( الزمكانية : يراد هبا الزماف وادلكاف ٔ)



 

 : عمل النفس الفصل الأول
    

 
 

33 
واحي احلياة ، فضبًل عن اإلسهاـ يف ازباذ القرارات الصائبة يف حياتنا ن 

، فاستعداد الطالب لدراسة اللغة العربية وعدـ استعداده لدراسة اللغة 
إقحامو يف دراسة ما ال  اإلنكليزية ديكننا ذبنيبو الفشل فيما لو مت  

، بل ىو  التنبؤ بالسلوؾ اإلنساين أمر يسَت يرغب . وال نتصور أف  
هو ط اإلنساف وتوجّ د العوامل والدوافع اليت تنشّ بالغ الصعوبة ، لتعدّ 

. من ىنا تشابو تنبؤ عامل النفس بعامل األرصاد اجلوية ؿ سلوكو وتعدّ 
يف  لمن حيث حصة الصواب واخلطأ يف تقديراهتما خببلؼ ما حيص

ائدة قيمة وف العلـو األخرى ادلضبوطة بقدٍر كبٍَت ، ومع ذلك ، فإف  
 ل ذلك من مكانتها وشأهنا وأثرىا .التنبؤ يف علم النفس ال يقلّ 

  ن من ربديد عوامل عندما نتمكّ  :ضبط السلوك والتحّكم فيو
ن بالنتيجة من التحّكم يف ودوافع السلوؾ ذباه اآلخرين ، سنتمكّ 

سلوكنا ىذا وضبطو وتعديلو وربريره وربسينو ضلو األفضل ، لكي 
 ومحيدًا حيظى بالرضا والقبوؿ ، ومن الراجح أف  يكوف سلوكًا فضيبًل 

ل من أخطائو ، فضبًل بو االضلراؼ ويقلّ فهم اإلنساف وسعة إدراكو جينّ 
 اد منو يف كلّ فَ عن هتيئتو للمستقبل ليكوف إنسانًا سوي السلوؾ يػُ 

ما رفدتو أدبيات علم النفس ونظرياتو ، فضبًل  . وأف   حركاتو وسكناتو
وصوالً دلعرفة لعلم واة وفلسفاهتا تعّد بستانًا لعن  أدبيات الًتبي

 والنضج يف حياة اإلنسانية . لتكاملل
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 فروع علم النفس 

،  لعلم النفس فروع كثَتة تنوع تصنيفها من قبل الباحثُت  
 وادلهتمُت هبذا العلم ، وديكن أف صلملها على النحو اآليت :

ميادين علم  لكلّ  : ويشتمل على ادلبادئ األساسية علم النفس العام .ٔ
بصورة خاصة بالعمليات اليت يقـو هبا الفرد السوي يف  عٌتالنفس ، وي

 . بيئتو
يدرس التعّلم عند اإلنساف واحليواف وحياوؿ وضع  :علم نفس التعّلم  .ٕ

مبادئ التعّلم وصوغ األسس النظرية للعبلقات بُت الدوافع والتعّلم 
 وبُت التعّلم واحلفظ وما إىل ذلك .

: ويشتمل على كافة مصطلحات الكائنات احلية  الحيوان علم نفس .ٖ
ف علماء النفس احملدثوف يف أحباثهم دبا فيها اإلنساف ، ويوظّ 

التجريبية عددًا من احليوانات أهها ) الفئراف ، واحلماـ ، والقرود ( ؛ 
 أقرب لفهم األعقد واألكثر تركيباً يف اإلنساف .ىذه احليوانات  ألف  

: ويشتمل على ادلناىج التجريبية لدراسة  جريبيعلم النفس الت .ٗ
موضوعات زلّددة ، كاالستجابة للمنبهات احلسية ، واإلدراؾ ، 

 جرّا . والتعّلم وىلمّ 
: يهدؼ ىذا النوع إىل ادلقارنة بُت السلوؾ  علم النفس المقارن .٘

الصادر عن أنواع الكائنات احلية ادلختلفة وبضمنها اإلنساف ، فيقارف 
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اإلنساف وبقية احليوانات ، وبُت اإلنساف يف مراحل منّوه ، بُت سلوؾ  

بعلم النفس  ، وذلذا الفرع عبلقة وثيقةوبُت اإلنساف ادلدين والقروي 
 . التجرييب والفيزيولوجي

فراد واجلماعات : يدرس الفروؽ بُت األ علم النفس الفارق  .ٙ
والسبلالت يف السلوؾ والذكاء واالستعدادات الشخصية وأسباب 

 ها .فيىذه الفروؽ ، وأثر الوراثة والبيئة 
: يدرس مراحل منو اإلنساف من قبل ادلولد )اجلنُت(  علم نفس النمو .ٚ

إىل الشيخوخة مارًا دبراحل الرضاعة ، والطفولة وادلراىقة والرشد مبيناً 
 ولوجية والعوامل ادلؤثرة فيها .خصائصها السيك

يعٌت بصورة خاّصة بدراسة األفراد ضمن :  علم النفس االجتماعي .ٛ
 . اجملموعات ويدرس عبلقات ىذه اجملموعات فيما بينها

: يدرس الفروؽ الفردية بُت األفراد يف مسات  علم نفس الشخصية .ٜ
 الشخصية وأبعادىا وطرؽ تصنيف األفراد .

: يهدؼ إىل مساعدة األسوياء الذين  علم النفس اإلرشادي .ٓٔ
 يواجهوف مشكبلت متنوعة نتيجة لتعرضهم دلواقف عصيبة .

: يدرس العملية التعليمية على وفق  علم النفس التربوي .ٔٔ
ادلكتشفات واحلقائق اليت توصل إليها الباحثوف من العلماء يف علم 

 . كفاءهتام والدافعية هبدؼ رفع  نفس النمو ، وسيكولوجية التعلّ 
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يعٌت بدراسة الشذوذ العقلي ويقّدـ األسس  :علم نفس الشواذ  .ٕٔ 

 الكثَتة لعلم النفس العبلجي .
: يطبق مبادئ علم النفس يف رلاؿ الصناعة  علم النفس الصناعي .ٖٔ

حلل ادلشكبلت ادلتعلقة بالعمل هبدؼ رفع الكفاءة االنتاجية للعامل 
 وإسعاده .

: يدرس الدوافع اليت تدفع ادلستهلك إىل  علم النفس الجنائي .ٗٔ
 .(ٔ)شراء السلعة ويقيس االذباه ضلوىا 

 عالقة علم النفس بالعلوم األخرى

ىناؾ ترابط وثيق بُت العلـو بشكل عاـ ، فهي هتدؼ مجيعاً  
لًتسيخ ادلعارؼ وتغيَت الواقع ضلو األفضل قدر اإلمكاف وربقيق سعادة 

ثمار الكامل للطاقات اإلنسانية ، وادلوارد ره من االستاإلنسانية دبا تسخّ 
 الطبيعية .

وال ينفك علم النفس عن ىذه العلـو من حيث ارتباطو بالعلـو  
علم النفس يرتبط ببعض العلـو بصورة أوثق ، لقرب  األخرى . بيد أف  

ة من جزاء كبَت أىذه العلـو من زلور مساره من ناحية ، واشًتاكها يف 
يف الشأف اإلنساين بشكل خاص ،  اً واحد معو كبلً رلاالتو ، وتكوينها 

                                                           

 .ٖٔػػٖٓ، ص  وآخرافالعاـ ،فراير ينظر : علم النفس ( ٔ)
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 وشأف الكائنات احلية بشكل عاـ ، فضبًل عن البيئة وادلوارد الطبيعية . 

وعلم  بعلم وظائف األعضاء ،سيقتصر احلديث عن عبلقة علم النفس و 
 العلـو . ، وعلم األجناس البشرية من ىذهاالجتماع 

 األعضاء وظائف علم : 

 اجلسم أعضاء من عضو كلّ   وظيفة يدرس الذي العلم ذلك ىو
 مثبلً  فهو . بعضب بعضها األعضاء عبلقة ويدرس ، حدة على البشري
 األعضاء يدرس مثّ  ، لوحدىا اآليل العصيب اجلهاز وظيفة يدرس

  ، حدة على واألمعاء ، يمو الد اجلهازو  ، ادلعدةو  ، كالقلب  الداخلية
 كما  العاشر العصب أو احلائر العصيب اجلهاز عبلقة يدرس كما

 عشرية االثٍت ادلعدية القرحة أو ، القلب أمراض بعض عرفةدل ، (ٔ)يسمى
 الكلى وظيفة يدرس أو ، ؽالتعرّ  مرض أو ، العصيب األمعاء مرض أو ،

 اتالعبلق بعض دلعرفة وصوالً  ، إلنساينا اجلسم يف ادلختلفة وتأثَتاهتا
 اجلهاز أمراض يدرس أفْ  أو ، الكلوي الدـ ضغط : مثل ادلرضية

 بدراسة يقـو مث ، لوحده واإلصلاب اإلخصاب وعدـ ادلرأة عند التناسلية
 أو اضطراب بُت العبلقة يدرس وبعدىا ، لوحده الصمّ  الغدد نظاـ

 . جرّا وىلمّ  معا واإلصلاب اإلخصاب وعدـ الصمّ  الغدد مرض
                                                           

 االثنا القحفيةاألعصاب  ىو أحد  Vagus nerve العصب الرئوي ادلعدي أو  العصب احلائر (1)
وذلذا السبب  ، اجلهاز اذلضمي يف وينتهي بعيداً   ، الدماغ الوحيد الذي ينشأ يف العصب وىو، عشر 

 .أو ادلسافر، تعٍت ادلتجوؿ  vagus . التسمية البلتينية للعصب تسمية العصب احلائرعليو يطلق 
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 االجتماع علم : 
 سلوؾ يدرس ذيال العلم ذلك ىو آخر وبتعبَت ، سلوكي علم ىو

 نشاط يدرس وأن   يأ ، فيو ويعيش ينمو الذي اجملتمع ضمن اإلنساف
 االجتماعية والتجمعات اجلماعات يدرس كما  ، باجملتمع وعبلقتو الفرد
 جانب إىل للدراسة أساس نهجكم االجتماعية الظواىر على زويركّ 

 . ببعض بعضهم ةوعبلق فراداأل من رلموعة ونشاط االجتماعية النظم
 النفس علم بل ، العاـ االجتماع علم ليس الفرع ىذا يف يهم ما لكن

 والفهم والتجريب بالوصف الفرد سلوؾ يتناوؿ الذي االجتماعي
 ، الناس من اجلموع مع كفرد  تفاعلو خبلؿ من والتحليل وادلتابعة
 ، القبوؿ ناحية من لو واستجابتهم ذلم واستيعابو معهم تداخلو ومدى

 أي . صحيح والعكس هبم رهوتأثّ  ، فيهم تأثَته ىومد ، الرفض أو
 وشعوره فهمو ومدى الداخلي احمليط تأثَت ربت استجابتو مدى

 . معها تفاعلو ومدى احمليطة بالبيئة شعوره كذلكو  ، حولو من لآلخرين
 اليت االجتماعية العوامل عن البحث إىل النفسي االجتماع علم ويهدؼ

 خبلؿ من الفرد سلوؾ يف تغَّت  حيصل فعلها تأثَت أو ، تأثَتىا اءجرّ  من
 عوامل تكوف قد ادلؤثرة والعوامل ، االجتماعية للمتغَتات استجابتو
 وكذلك ، اجلسمية الوظيفية واخلصائص ، اجلسم كخصائص  شخصية

 زبصّ  نفسية عوامل أو ، واالجتماعية ، الذىنية االنفعالية اخلصائص
 ، الفرد يف واعٍ  تأثَت ذلا اليت ثراتوادلؤ  والوقائع كاألحداث ، ذاتو الفرد
 . السلوؾ من ذاؾ أو ، ىذا يسلك حُت سلوكو يف تأثَت ينتج مثّ  ومن
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 اليت العوامل فهم يف االجتماعي النفس علم يسهم نفسو الوقت ويف 

 خبلؿ من اجلماعة أو ، للفرد حدوثها اءجرّ  من الفرد سلوؾ يف تغَّت 
 يف الرئيسة موضوعاتو من أف   كما . االجتماعي للمثَت االستجابة

 واألمراض ، ادلختلفة ونظرياهتا الريادة أو ، القيادة مسألة الدراسة
 . اإلعبلمية النفسية واحلرب ، االجتماعية النفسية

 البشرية األجناس علم : 
 : مثل العائلية واضلداراتو وحيد كإطار  اإلنساف يدرس الذي العلم ىو

 وحىت القدـ من التسلسلي وأصولو ، أجداده وأجداد ، اإلنساف أجداد
 أف   إالّ  ، ومكاف فزما كلّ   يف اإلنساف يدرسو العلم ىذا إف حقا . اليـو
 وعاداتو ، معتقداتو ةدراس ادلراد للجنس الثقايف اجلانب ىو ىنا ايهمن ما

 الطفل عند سلوكي اضطراب أو ، نفسية مرضية حالة كلّ   ف  أل ؛ وقيمو
 وطقوسها ، الثقايف واالجتماعي البيئي ركيبهات وفق بذاهتا وحدة لتشكّ 

 جامدة موروثة وتقاليد ، معينة عادات وفق والعمل ، الثقافية وشلارستها
 . اليومية اإلنسانية ادلمارسات يف ذباىلها أو ، اعنه اخلروج جيوز ال

 عند السلوكية واالضطرابات ، النفسية األمراض من الكثَت كاف  وإذا
 الثقافية وادلمارسات والتقاليد العادات من العميقة جذورىا تأخذ الطفل

 يف الزاوية حجر لتشكّ  شك ببل افإهن   ، الطفل ورلتمع وبيئة أسرة يف
 اإلنساف علم وكوف السلوكي اضطرابو أو ، النفسي الطفل مرض فهم

 ، باألفكار اإلنساف عبلقة بدراسة يهتم منو الثقايف اجلانب يف
 وزلدد ، معُت رلتمع هبا يؤمن اليت واألوىاـ ، واخلرافات ، وادلعتقدات
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 تشخيص على يساعد الذي األمر زلصورة وبيئية عرقية أسس على 

 شخصية يف اجلن صوتقمّ  ، واحلسد ، العُت مرض حالة وعبلج ادلرض
 . جرّا وىلمّ  ادلريض

 مدارس علم النفس
ىناؾ أربع مدارس رئيسة يف علم النفس ازدىرت بُت سنة 

د كبَت من مدرسة من ىذه ادلدارس عد ذروة كلّ  ويف، ـ ٖٜٓٔػػٜٓٛٔ
علماء النفس يتمسكوف بالعقيدة بإخبلص ، ويعملوف وسعهم لرفد 

 . منهجهم اخلاص يف تفسَت السلوؾ 
 : المدرسة البنائية

أو البلشعور أو ، سلوؾ احليواف أو ، تم يف البداية بادلرض العقلي هتمل 
بل .  أو مرحلة الطفولة، أو الشخصية ، أو نسب الذكاء ، األحبلـ 

مولعاً ) ويليهام فونت( كاف . بتحليل بنية الشعور وربليل اخلربة تاىتم
ات منتظمة طبقاً يصدر دقّ  بدراسة تأثَت ادلًتونـو )جهاز بندولية ديكن أفْ 

معملو يف أدلانيا بإجراء  يفىذا العامل قاـ ) ده الباحثللزمن الذي حيدّ 
مة لبنية الشعور عند الراشدين وذلك عن طريق تقسيم الشعور ربليبلت منظّ 

استكشاؼ كيفية تفاعل عناصر اخلربة الشعورية مع  إىل عناصر أولية ، مثّ 
أفضل طريقة لتحليل اخلربة  ول إىل االستبطاف وىتوصّ مّث   .بعضها البعض
منا ىذا النوع من الدراسة ليسمى و  . (بدأ )ادلبلحظة الذاتيةالشعورية أي م

الذي كاف يدرس يف معمل  (تتشنر)اه يف الواليات ادلتحدة تبنّ و  . بالبنائية
  منها : بلستبطافلاالنتقادات هت بعض جّ و و . فونت
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 . غَت احلالة الشعوريةت، و  عملية االستبطاف تقطع عملية الشعور .ٔ 

  . االستبطاف سلتلفة ومتباينة نتائج الباحثُت يف عملية .ٕ
  . عملية االستبطاف ليست عملية موضوعية . بقدر ما ىي ذاتية .ٖ
  . اللغة ال تعرب بدقة عن الفكر .ٗ
  . األفراد خيتلفوف يف قدراهتم يف التعبَت عن شعورىم .٘

على الرغم  . ـ رفضت األوساط العلمية ادلدرسة البنائيةٖٜٓٔيف عاـ 
  : من أهّنا
 . علمياً قوياً وحبوثاً يف علم النفس مت نظاماً قدّ  .ٔ
 . بلختبار باعتباره منهجاً علمياً لمت منهج االستبطاف قدّ  .ٕ
 . يف ظهور مدارس أخرى أسهمتمؤسسة علمية  دّ البنائية تع .ٖ

 : المدرسة الوظيفة 
قد و ،  م الطبتعلّ  وليام جيمسمؤسسها  أمريكية ادلنشأوىي مدرسة   
امتلك و  . ـٓٓٛٔعاـف كتابًا من جزأين بعنواف )مبادئ علم النفس( ألّ 

ردة ك جاءت قدرة يف استنتاج وتركيب ادلبادئ النفسية ألعقد ادلشكبلت
دة اجملاؿ اصطناعية وببل ا زلدّ مدرسة البنائية اليت كاف يعتقد أهن  لفعل ل

ر تأثّ ، و ) دبصطلح جديد وىو )السياؿ الشعوري ولياـ جيمس جاءو   .معٌت
 ومجيع أجزاء اجلسم ال ديكن أفْ ، الغرائز ادلختلفة  ف  إبفكرة داروف القائلة : 

وىو ادلبدأ ، ذلا وظيفة بقاء الكائن احلي  ألف   ؛تستمر يف بقائها ووجودىا 
الشعور اإلنساين  إف   : قاؿ .  (بأف العضو ديوت دبوت وظيفتو) ادلعروؼ
  .؟  ذف نشعريكوف لو وظيفة دالة فلماذا إ جيب أفْ 
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  . أو السلوؾ، اىتم الذين اتبعوه بالكيفية اليت حيدث هبا التفكَت  

أو ( ما ىو السلوؾ)أو  ( ،ما حيدث). أكثر من  (دلاذا)زوف على يركّ وكانوا 
وىذا ىو االختبلؼ بُت ادلدرستُت والسبب يف توسيع ،  (التفكَت احلادث)

 . الطفولة وادلراىقة مرحلةبالنمو النفسي خبلؿ  ستانلياىتم  . البحث
عامل  جون دويجاء   مث ، ظهور علم نفس النمولوكانت أحباثو بداية 

 اً عقلي النفس الوظيفي واىتم بالقدرة على حل ادلشكبلت باعتبارىا عامبلً 
)علم  وأدى ىذا االىتماـ إىل نشأة ، للحفاظ على بقاء اإلنساف اً شعوري

م فظهر) علم احليواف يف قضايا التعلّ وبدأت دراسة سلوؾ ،  (النفس الًتبوي
إف   . وظهر علم النفس الصناعي.  نفس احليواف ( باعتباره علمًا وظيفياً 

وعلم ،  وعلم النفس الصناعي، وعلم النفس الًتبوي ، علم نفس النمو 
وفلسفة ىذه العلـو ىي :  . قائمة على ادلدرسة الوظيفيةكّلها نفس احليواف  

  . عضو من أعضاء اإلنساف وظيفة سلوؾ ولكلّ  لكلّ  أف  
 : المدرسة السلوكية

( ، وىي اه )السلوكيةنظاماً علمياً لعلم النفس مسّ  جون واطسونأنشأ 
كاف واطسوف عامل نفس  . يممن أقوى ادلدارس وأكثرىا عرضة للجدؿ العل

يف دراسة اإلنساف نفسياً  اً جسيم ىناؾ خطأً  وظيفي ولكن اىتدى إىل أف  
أو العقل الواعي ، أال وىو : عدـ وجود وسيلة موضوعية لدراسة الشعور 

ا جعلو يقوؿ بعدـ وجود فروؽ بُت البنائية والوظيفية سواء كاف السؤاؿ شلّ 
اعتقد بضرورة وجود علم و  . ما داـ ادلنهج يفتقد ادلوضوعية .أو ما ، دلاذا 

يرفضوا ادلناىج  طالب مجيع علماء النفس بأفْ و  . نفس ذبرييب موضوعي سباماً 



 

 : عمل النفس الفصل الأول
    

 
 

43 
د أكّ كما  . واف يعتمدوا على ما يبلحظونو وعلى ما يسجلونو، الذاتية  

 . (، ىدية من صديق ة مبلحظة مثَتات البيئة )صوت عاؿٍ على ضرور 
 . (والسلوؾ ادلصاحب ذلا )االستجابة

س(  )ـ  (االستجابة ػػعلم نفس ادلثَت )ادلدرسة السلوكية تعرؼ باسم 
اهتم  . معظم أنواع سلوكنا ىو نتاج للبيئة ادلباشرة من حولنا أف  إذ ترى . 

م قد أهلوا جوانب ىامة من السلوؾ ال ديكن مبلحظتها ف بأهن  و السلوكي
م واهتموا أيضًا بأهن  ،  (والعمليات البلشعورية ، والتفكَت ، االنفعاالت)مثل

بينما اىتموا بعملية التجريب وبنظرهتم إىل  . واألفكارقد أنكروا ادلشاعر 
خيضع للبيئة . وىذا إنكار  سلوكو ف  أو كائن سليب و اإلنساف على أن  

  . لئلنسانية
 : مدرسة الجشطلت

ة ردّ ىذه ادلدرسة ك تنشأ( . اجلشطلت )اخلربة الكلية تعٍت مفردة
يعزى ظهور علم النفس اجلشطليت إىل و .   فعل أخرى ضد البنائية يف أدلانيا
( وها كوىلر)و  (ماكس فرتهيمر) يرى . الصور ادلتحركة يف الربوجكتور

، اخلربة الكلية ليست رلموعة أجزائها  مؤسسي مدرسة اجلشطلت أف   من
اللوف األبيض ىو  قالوا أف   : مثاؿ . الكل أكرب من رلموع أجزائو ف  إبل 

 . فَتوف أف  (واألزرؽ، واألخضر ، األمحر (نتاج خلط ثبلثة ألواف بالتساوي 
اإلحساس الشعوري  يروف أف  كما  . اللوف األبيض أكرب من رلموع أجزائو
وبالتايل فبل داعي لتدريب مبلحظُت ، ديكن دراستو من خبلؿ اخلربة الكلية 
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رة يف رلاؿ اإلدراؾ هامات مؤثّ إس مدرسة اجلشطلت أسهمتوقد  . لذلك 

 م . والتعلّ 
 : مدرسة التحليل النفسي

من أكثر ادلدارس شهرة يف علم النفس ويف خارج ىذا تعّد ىذه ادلدرسة 
وكانت  . مل تكن ردة فعل للبنائية . (سيجموند فرويد)مؤسسها  . العلم

ىدفها العبلج وفهم  . أصوؿ ىذه ادلدرسة من علم األعصاب والطب
و العقل جببل من اجلليد العائم ـ فرويد مفهـو العقل الباطن وشبّ قدّ  . السلوؾ

زلكوموف دبحفزاهتم ودوافعهم ادلختبئة يف  ناسال ف  إقاؿ  . معظمو ربت ادلاء
  :ىي نساينرت يف الفكر اإلأكرب ثبلث ىزات أثّ  ف  إيقاؿ  . البلشعور

  .جـر ضئيل فيهابل ، األرض ليست مركز الكوف  ف  إ كوبرنيكوسقوؿ  .ٔ
  . اضلدروا من سبلالت حيوانية دنيا ناسال ف  إ دارونقوؿ  .ٕ
 .و البلشعورأف الشعور ال يسيطر على سلوكنا ولكنّ  فرويدقوؿ  .ٖ

والشخصية اإلنسانية ديكن تفسَتىا ، السلوؾ ادلرضي  اعتقد فرويد أف  
 ُتالوظيفيفرويد بداروف مثل ر تأثّ و  . من خبلؿ الدوافع واحلوافز البلشعورية

وظيفة ىي احلفاظ على األفكار غَت ادلقبولة  شعوربلل أف  على د حُت أكّ 
دة لنقل األسرار من استخدـ فرويد وسائل متعدّ  . والرغبات ادلكبوتة

تفسَت  ،والتداعي احلر ، التنوًن ادلغناطيسي  : البلشعور إىل الشعور منها
التحليل النفسي  ف  إقاؿ و  . ىفوات اللساف، األخطاء الكتابية  ، األحبلـ

 .ح الشخصية والسلوؾ ادلرضيويصحّ ، يساعد يف حل الصراع البلشعوري 
  : النقد ذلذه ادلدرسةو من ا وج  وشلّ 
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 . النقص الكبَت يف عملية الضبط العلمي والتجريب .ٔ 

 . علماً فالعبارات اليت يستخدموهنا عامةنتاج ىذه ادلدرسة ال يعد  .ٕ
 . تفسَت حدوث السلوؾم ال يستطيعوف هن  إ  .ٖ
 : إىل وسائل من الصعب إثبات صدقها وصبلحيتها مثل استنادىا .ٗ

 . األحبلـ
أسهمت أعماؿ فرويد يف جذب االنتباه إىل مناطق كانت مهملة من 

العقل الباطن ، الغريزة اجلنسية ، االنفعاالت  : قبل علماء النفس مثل
  . ومرحلة الطفولة، والصراع ، والسلوؾ ادلرضي 

 : مدرسة علم النفس اإلنساني
 السلوكية تسمى بالقوة الثالثة يف علم النفس وذلك باعتبار أف  

  من أوائل قادة ىذه ادلدرسة و  . والتحليل النفسي ها القوتاف األوىل والثانية
اإلنساف حر ولديو  ف أف  يارَ يػَ  اللذاف(  كارل روجرز ، أبراىام ماسلوو )

 و مولود ولديو القدرة على أفْ كما أنّ  . اإلبداعوقدرة على ، إرادة ووعي 
  .(ربقيق الذات) ماسلويتبع طاقاتو فيما يسميو 

ربقيق الذات عبارة عن : عملية مستمرة بطوؿ احلياة نفسها و  
و ال ديكن فهم ف أن  ياير ها  . يصل إليو وليست ىدفًا هنائيًا يستطيع الفرد أفْ 

د لئلنساف ودبوجب ذلك إذا درسنا اإلدراؾ الذايت ادلتفرّ  السلوؾ اإلنساين إالّ 
  . العامل ليس واحداً لدى مجيع األفراد سنجد أف  
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نفسي قائم على ىذا يف تقدًن أسلوب لعبلج  كارلسهم أوقد  

  . مساعدة األفراد على تنمية طاقاهتم : االذباه اإلنساين ىدفو األساس ىو
 النفس دور علماء العرب والمسلمين في علم

 ىػػػػػو تعالػػػػػػػمثل قولات ػػػػمن اآلي عددو اإلسبلـ النظر إىل ػػػػػػلقد وجّ 

چڻ  ڻۀ  ۀ  ہچ
ض القرآف الكرًن لطبيعة الدوافع ويتعرّ  ،(ٔ) 

النفس من خبلؿ استعراضو حلادثة قتل  النفسية السلبية واليت تتمثل يف قتل
بالعرض جوانب النمو وتارة أخرى يتناوؿ  ، و ىابيلخيألابن آدـ قابيل 

رحم ادلرأة مرورًا دبرحلة الطفولة  ف النطفة يفادلختلفة لئلنساف منذ تكوّ 

ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  چ  والرشد إىل مرحلة الشيخوخة

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ہڻ  ڻ  ۀ   ۀ

﮶  ﮷ ﮸    ﮹    ﮵ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴

) چ  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁       
كما عٍت .(ٕ

ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ڤ    چ تعاىل  ي النفس يف قولوػػر فػػػبتوجيو النظ

                                                           

 . ٕٔسورة الذاريات ، اآلية الكردية  (ٔ)
 . ٘سورة احلج ، اآلية الكردية  (ٕ)
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چڦ
صلى اهلل عليو األكـر ويف اجلانب األخبلقي صلد الرسوؿ ،  (ٔ)
 م مكاـر األخبلؽإمنا بُعثت ألسبّ  : يقوؿ يف احلديث الشريفوآلو وسلم 

يف  يف احلديث الشريف واالنفعاالتبالنفس والدوافع  االىتماـكذلك  .(ٕ)
ليس :  صلى اهلل عليو وآلو وسلمقوؿ الرسوؿ الكرًن زلمد بن عبداهلل 

وىكذا  ،(ٗ)ا الشديد الذي ديلك نفسُو عند الغضبإمنّ ،  (ٖ)ةعَ رَ الشديد بالص  
ادلسلمُت  عناية الدين اإلسبلمي باجلوانب النفسية قد دفعت العلماء صلد أف  

،  والسلوؾ من تعامبلت وتصرفات وتفاعبلت، إىل اىتمامهم بالنفس 
أكثر من  ذهم يقوموف بإسهامات جوىريّة يف رلاؿ علم النفس منتوجعل

على الرغم من عدـ ظهوره بصورة العلم أو ربت ىذا  عاـ ، ٓٓٓٔ
سمى

ُ
 .ادل

  (ىـ424)تإسهامات ابن سينا

ح لنا كيف يدرؾ العقل وضّ ف ،لقد اىتم ابن سينا باإلدراؾ احلّسي 
احلّسي : ىو أدىن مرتبة  فاإلدراؾ، واإلدراؾ يف مفهومو مراتب  الكليات ،

ادلوضوع اخلارجي   أف  وبُّت  صورة الشيء اخلارجي إىل الذىن ، انتقاؿ : وىو

                                                           

  . ٛػػ  ٚسورة الشمس ، اآليتاف الكرديتاف  (ٔ)
 . ٖٖ٘ ، صٙٔ، ج  الشيخ اجمللسي،  حبار األنوار ( ٕ)

 ( الص َرَعة : أي ادلصار ع القوي الذي يصرع خصومو .ٖ)
 . ٖٓ٘مشكاة األنوار ، الطربسي ، ص (ٗ)
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 وإف ػػإىل الذىن عن طريق احلواس  انتقالومن مادة ، ولكن يف حالة  بمركّ  

كما كاف البن سينا .يتجرد من ملحقات ادلادة و الفإن  ػػ   كاف غَت مادي
من ادلادة  ينزع إىل فصل الصورةويرى أف  اخلياؿ رأي يف اخلياؿ والتخّيل 

أساسًا يف اخلياؿ دوف وجود ما دياثلها فيما  الصورة موجودة ألف  ؛ وذلك 
 نأخذ الكليات ديكن يف عملية اخلياؿ والتخّيل أفْ  واحلس، أي أن   يبدو أماـ

 يكوف وإخراجها بصورة جديدة ال، من خبلؿ اجلزئيات ادلوجودة يف احلس 
 االنفعاالتالبن سينا آراء متنوعة عن بعض  كما أف   . ذلا مثيل يف الواقع

الضحك والبكاء  انفعاؿ : وحىت سبيزه عن احليوانات مثل لدى اإلنساف
كما اىتم دبجاؿ آخر من اىتمامات علم النفس أال  . ب واخلجلوالتعجّ 

وىو ما  وعبلقتها بالناحية النفسية العبلقة بُت األمراض اجلسمية ، وىو
اليت  أي األمراض اجلسمية (بادلرض السيكوسومايت)يعرؼ يف وقتنا احلاضر 
 . نشأت ألسباب نفسية

 : (ىـ505)تالي إسهامات الغزّ 

فلقد  ايل من أكثر علماء ادلسلمُت يف إسهاماتو النفسية ،الغزّ  دّ يع
 جوانب ةد ولو ثبلثالسلوؾ معقّ  ويرى أف   .و اىتمامو بالسلوؾ اإلنساينوجّ 

ىناؾ  أف   و يرىكما أن  (.نزوعي جانبجانب إدراكي ، وجانب وجداين ، و )
، وآخر  اً جزئي اً أو سلوك،  اً كليّ   اً سلوك ا أف يكوفثبلثة أنواع للسلوؾ فهو إمّ 
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و اىتمامو دبوضوع الدوافع سواء كذلك وجّ  . أي غَت إرادي اضطراري 

كذلك اىتم . وماىية الصراع الذي ينشأ بينهما الفطرية أو ادلكتسبة ،
 العادات السيئة والتخلص من، م وطريقة اكتساب العادات احلسنة بالتعلّ 

، وكذلك درجة التأثر بتلك  االنفعاالتو اىتمامًا دبوضوع كذلك وجّ .
وما ىي ،  ىاؤ أو بط االستثارةمن حيث سرعة  لدى الناس ، االنفعاالت

ايل ولقد تناوؿ الغزّ  .التغَتات العضوية اليت تنشأ على الشخص ادلنفعل ؟
يفهم نزعاتو وخلجاتو  يستطيع الفرد أفْ  إذ فهم التأمل الباطٍت يف دراستو ،

ص من يستطيع من خبلؿ ذلك التخلّ  إذمبلحظًا لنفسو  ويكوف، الداخلية 
ز عن الكائنات اإلنساف يتميّ  و يرى أف  كما أن   . العادات واألساليب السيئة

وىو يستطيع عن طريق ، والقوة اإلنسانية  أو احليوانية، األخرى مثل النباتية 
إدراؾ اجلزئيات  الكائنات األخرى اخلمس اليت يتميز هبا عن حواسو

 ةو اىتمامو بضرور كما وجّ . الكليات عن طريق ادلشاعر العقلية درؾوي
وإشباع حاجاتو اليت ال  تكوين اجملتمع وذلك دلساعدة الفرد على بنائو

  . يستطيع أف يشبعها وحده
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 الدوافعمعنى  

تعّد الدوافع من أىم العوامل ادلؤثرة يف استجابة ادلتعّلم ، السيما 
عندما حناول أن نعّلمو موضوعًا ما ، وعلى الرغم ممّا ينماز بو  الطفل

لتعقيد والغموض ، إاّل أنَّو من السهل إرجاعو يف االسلوك اإلنساين من 
باحلالة الداخلية لإلنسان ، وكذلك النهاية إىل أسباب تسبقو وتتعّلق مباشرة 

 . (ٔ)بالتغريات اليت تطرأ على بيئتو

يف ميدان علم النفس العام ،  Motiveىناك تعريفات كثرية للدافع 
 وديكن أن نذكر بعضاً من ىذه التعريفات مثل :

  ّهو حنو احلالة الداخلية أو اخلارجية اليت حتّرك سلوك اإلنسان وتوج
معني ، وحتافظ على استمراريتو حىت يتحقق حتقيق ىدف ، أو غرض 

 .(ٕ)ذلك اذلدف
  اصطالح يطلق على البواعث الذاتية أو الباطنية تتمثل بقوة داخلية

 .(ٖ)موجهة كنتيجة مباشرة خلربة اإلنسان يف احلياة 
 حىت وتواصلو ، معّينة ظروف يف اإلنسان سلوك تثري اليت احلالة ىو 

  . احملددة غايتو إىل ينتهي

                                                           

 .1ٔٔسيكولوجية التعّلم ، مصطفى فهمي ، صينظر :  (ٔ)
 .ٕٕٓ، ص  يوسف وقطامي نايفة مناذج التدريس الصفي ، قطاميينظر :  (ٕ)

 .8ٔٔسيكولوجية التعّلم ، مصطفى فهمي ، ص ( ينظر :ٖ)
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والبّد للسلوك من دافع ، وأنَّ أبسط أنواع الدوافع وأكثرىا بدائية ىي  

الدوافع الفيزيولوجية بطبيعتها واليت ترتكز على احلاجات اجلسمية . أما 
الدوافع ادلعّقدة فهي تلك الدوافع ذات الطبيعة االجتماعية وىي تتطور 

ات احلية تكون نتيجة للعالقات القائمة بني الكائنات احلية . وعند الكائن
احلاجات والرغبات معّقدة إىل درجة كبرية حبيث يصعب علينا التعّرف على 

 .(ٔ)اآلثار اليت دتّيز بني الدوافع الفيزيولوجية واالجتماعية 

 وظيفة الدافع

 ديكن تلخيص وظيفة الدوافع على النحو اآليت :

: إذ تنّشط الدافعية الفرد ليسلك السلوك الذي  الوظيفة التنشيطيةأواًل : 
ر عنده ، والوصول إىل حالة يشبع حاجاتو ، وخيّفض عدم االتزان ، أو التوتّ 

: أّن الفرد عندما  بمعنىاالتزان يتم من طريق نشاط الفرد حنو ىدفو . 
ر يكون لديو دافع يظل يف حالة عدم االتزان ، وعدم االستقرار ، والتوتّ 

حىت يصل إىل ىدفو الذي يشبع بو ىذا النقص ، أو يتخلص بو ادلستمر 
ر ؛ ولذلك حيّرك الدافع اإلنسان ر . وىا ىنا سينتهي ىذا التوتّ من ىذا التوتّ 

للسلوك ادلراد ، وينّشط الفرد لتحديد الوسائل ادلناسبة إلشباعو بطرق 
ز مشروعة وفقًا لقواعد وأعراف اجملتمع الذي يعيش فيو ، ويف ىذا حتفي

 للسلوك .
                                                           

 .22ٕ، ص  وآخران فراير علم النفس العام ، (ٔ)
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: يوجو الدافع نشاط الفرد حنو غرٍض معنٍي ؛  الوظيفة التوجيهيةثانيًا :  

لتحقيق اذلدف ادلنشود ، وىذا التوجيو يسهم يف اختيار سلوك الفرد وفقاً 
دليولو ، واجتاىاتو ، فدافع اجلوع يوجو الفرد حنو مصدر الطعام ، وليس 

ادلياه ، وليس حنو مصدر مصدر ادلياه ، ودافع العطش يوجهو حنو مصدر 
 الطعام .

: الدوافع توجو سلوك الفرد ، فالفرد الذي يريد أن يتعّلم اللغة  إذن
العربية يتوجو إىل كتب اللغة العربية ، وإىل مصادر ادلعرفة اليت تشبع ىذا 

الدوافع توجو  غة العربية ، أي أنَّ الدافع يف حب التعّرف واالستطالع للّ 
 أو حنو أىداف حمددة . السلوك حنو ىدفها ، 

: وتسمى التدعيمية أيضًا ، إذ تعمل الدوافع على  الوظيفة التعزيزيةثالثًا : 
تعزيز تدعيم االستجابة الصحيحة اليت نتج عنها األثر الطيب الذي اّدى 

ار . ويف ىذا اجملال إىل اشباع حاجة الفرد ، وىذا السلوك دييل إىل التكر 
ظريتو عن التعّلم أمهية التعزيز عن طريق الثواب ( يف نسورن دايتيؤّكد لنا )

، أو األثر الطيب يف تدعيم ادلواقف التعليمية ، وذلك بعد اشباع الدافع 
بطريقة صحيحة تثبت ىذه الطريقة يف سلوك الفرد عندما يتعرض للدافع مرة 
أخرى ، وتعّزز ىذا السلوك الصحيح الذي أّدى إىل األثر الطيب يف حياة 

 يكرره مرة أخرى . الفرد ، ف
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 قياس قوة الدافع 

ديكن تصنيف الطرق اليت تقيس الدافعية إىل ثالثة أنواع على النحو 
 اآليت :

: وىي الطرق اليت ديكن من طريقها قياس الدافع  طرق االستنتاجأواًل : 
الذي يظهر يف سلوك الفرد من طريق ادلهام واألعمال اليت يقوم هبا ، وذلك 
من خالل حتليل ادلواقف اليت يتفاعل فيها الفرد . فالفرد مثاًل يهتم بنوع 
معنّي من األعمال كالذي يقرأ صفحات ادلال ويصاحب رجال األعمال 

صة ، فهذا الفرد تدفعو الرغبة ادللّحة يف الكسب وجتنب اخلسارة ويتابع البور 
حنلل الدوافع اليت  إىل ذلك ، وحىت يكون استنتاجو صحيحًا علينا أنْ 

 نبحث عنها وفقاً دلعايري سلوكية معينة حتلياًل جيداً .

: تعتمد ىذه الطريقة على التقارير الشخصية اليت  التقرير الشخصيثانيًا : 
وديكن أن نتوصل إىل ىذه ادلعلومات عن طريق ، فرد عن نفسو يذكرىا ال

سؤال الفرد مباشرة عّما يريد ، ومن خالل إجابتو نتعّرف على دوافعو . بيد 
أنَّ التقرير الشخصي للفرد رمبا ال يكشف عن احلقيقة ادلتصلة بدوافعو 

و . لذلك وأىدافو ــ فكثريًا ما يزّيف الفرد تقاريره الذاتية عن أىدافو وآمال
يلجأ الباحثون إىل طريق آخر دلعرفة دوافع وحاجات وأىداف الفرد وىي ــ 

 الطرق اإلسقاطية فهي أفضل طرق قياس الدافعية ــ 
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 طلب من الفرد أنْ ي: تعتمد ىذه الطرق على أن  الطرق اإلسقاطيةثالثًا :  

يقوم بإظهار رّد الفعل جتاه بعض ادلثريات ادلبهمة ، أو غري الواضحة ، مثل 
: الصور اليت ديكن أن حتمل أكثر من معىن وأكثر من عنوان . ومن 
االختبارات الشائعة االستخدام يف قياس الدافعية اختبار تفّهم ادلوضوع 

(T.testكما يف الشكل رق ) ( ٕم )( ، أو اختبار بقع احلرب ) رورشاخ
 اآليت :

 

 

 

 

 

                                

                                

                                 

 

 ( اختبار رورشاخٕالشكل رقم )
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 افعو أنواع الد 

نعرض ىذه الدوافع  للدافعية صور متنوعة حبسب دوافعها ، وديكن أنْ 
 على وفق اآليت :

نسان وىو يقصد هبا تلك الدوافع اليت يولد اإل : الفطريةالدوافع أواًل : 
مها مثل : دوافع اجلوع ، العطش ، ، فال حيتاج الفرد إىل تعلّ  مزود هبا

دافع االمومة من الدوافع  نَّ إ:  دافع األمومة :مثال . األمومة ، اجلنس
 م، فحماية الصغار وااللتصاق هب الفطرية اليت يسهل مالحظتو لدى احليوان

ظاىرة مشاىدة عند أنواع كثرية  معند فراقه موسرعة العودة إليه موإطعامه
، إذ يقوم أحد الوالدين هبذه ادلهمة حىت يشتد عود الصغار  من احليوانات

، أما  بعض الشيء والطيور غالبًا ما يتعاون الذكر واألنثى يف رعاية الصغار
ع األمومة ىو عالقة داف نَّ إ . عند الثدييات فتقع ىذه ادلهمة على األم

، ولكن  متبادلة بني األم وصغريىا وال تقتصر على قيام األم برعاية طفلها
 .قهم باألم وحبهم يف االلتصاق هبايظهر على األطفال مدى تعلّ 

نسان يقصد هبا تلك الدوافع اليت يكتسبها اإل : الدوافع المكتسبةثانيًا : 
، كالدافع  وبيئتو اليت يعيش فيهانسان من البيئة من خالل التفاعل بني اإل

 . السيطرة وحب االستطالع وغريىاو ،  االجناز والتحصيلو ،  االنتماءإىل 
الرغبة للمشاركة يف النشاطات العقلية ، وىي  دافعية التحصيل : مثال
ختتلف من فرد إىل آخر فإجناز ادلهمات ، و  أو احلاجة إىل ادلعرفة، دة ادلعقّ 
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للبعض بينما  ادلعايري العالية من اإلجناز شيء مهم جداً الصعبة والوصول إىل  

. وديكن مالحظة دافعية  طريقة كافياً  ةللبعض اآلخر يعترب النجاح بأي
التحصيل يف جهود التلميذ من أجل التغلب على الصعاب اليت حتول دون 

ز بني نوعني من منيّ  ديكننا أنْ و  . تفوقو وادليل إىل حتقيق األىداف التعليمية
م حبسب مصدر استثارهتا : مها الدوافع اخلارجية والدوافع لدافعية للتعلّ ا

  .الداخلية
 أو مىي اليت يكون مصدرىا خارجيًا كادلعلّ  : الدافعية الخارجية ، 

م على ، أو حىت األقران . فقد يُقِبل ادلتعلّ  ، أو أولياء األمور إدارة ادلدرسة
م إرضاًء لوالديو م على التعل  قد يُقِبل ادلتعل  . و  مرضاء ادلعل  إم سعيًا وراء التعلّ 

أو معنوي منهما . وقد ، أو للحصول على تشجيع مادي ، وكسب حبهما 
مو من حوافز مادية ومعنوية تكون إدارة ادلدرسة مصدراً آخراً للدافعية مبا تقدّ 

  . مللمتعلّ 

 حيث ،  م نفسوفهي اليت يكون مصدرىا ادلتعلّ  : الدافعية الداخلية
، وسعيًا وراء الشعور  م مدفوعًا برغبة داخلية إلرضاء ذاتويُقِدم على التعلّ 

 .ممبتعة التعلّ 

 

 

 



 

 ادلوافع:  الثالثالفصل 
    

 
 

70 
 مقارنة بين الدوافع  األولية والثانوية  

والدوافع الثانوية من طريق ، نقارن بني الدوافع األولية  ديكن أنْ 
 اجلدول اآليت :

 والثانوية( ادلقارنة بني الدوافع األولية ٔجدول رقم )

 الدوافع الثانوية الدوافع األولية

 التفصيل ت التفصيل ت

تولد مع ادلولود وال حيتاج  ٔ
 إىل تعّلمها

من البيئة اليت يعيش  ادلولوديكتسبها  ٔ
  معهافيها من خالل التفاعل 

متشاهبة يف األداء وادلستوى  ٕ
 عند مجيع مصاديقها

 )تطبيقاهتا(

ختتلف حبسب الفروق الفردية بني  ٕ
 )تطبيقاهتا( مصاديقها

تكون مفتوحة وتعتمد على ادليول  ٖ تكون حمدودة على العموم ٖ
 واالجتاىات طردياً 

تنتهي عند إشباعها يف  ٗ
  األغلب األعم

تبقى احلاجة إليها على الرغم من  ٗ
إشباعها ، النبعاث احلاجة إليها 

 حبسب ادليول واالجتاىات
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 السلوك 

الكائنات احلية كائنات مستجيبة ، واحلياة كما يراىا علماء النفس 
ر يف ىذه الكائنات احلية مكوَّنة من ادلنبهات ، أو ادلثًنات اليت تؤثّ 

تلك الكائنات ما ىي إاّل ترمجة للوصول إىل هبا واالستجابة اليت تقوم 
زيولوجية تشتمل على ينظر إىل دراسة ىذه العوامل نظرة فيالتكامل . و 

اجلوانب احلسّية للجهاز العصيب الذي يكامل بٌن ىذه اجلوانب ، دراسة 
ونظرة سلوكية تشمل العالقات اخلارجية اليت تقع حتت حصر ادلالحظة 
والعالقات الداخلية اليت تستنتجها عن عالقة الكائن احلي ببيئتو ، ونظرة 

  . (1) ر بو يف البيئة اليت يعيشهااستبطانية يذكر فيها اإلنسان ما حيّسو ويشع
 معنى السلوك

، ذلااذا فساالوكو علااى درجااة عاليااة ماان التعقيااد، (2) داإلنسااان كااائن معّقاا
تؤثر يف تشكيلو وصياغتو عوامل عديدة يصعب حصرىا، ولعّل تداخل ىاذه 

لوضااااع قااااوانٌن عامااااة حتكاااا  ىااااذا  تاااايل رلاااااالً يلعواماااال بتهتثًناملااااا ادلتبادلااااة ال ا
 السلوك.

وىو يف غالبيتو ،  بيئتوو حالة من التفاعل بٌن الكائن احلي  : السلوك
،  ، يت  من خالل ادلالحظة والتعلي  والتدريب   )مكتسب(سلوك ُمتعلَّ 
 ما أتيل ذلذا السلوك أنْ . وكلّ  ات البسيطة منها وادلعقدةي  السلوكوحنن نتعلَّ 

                                                           

 .44، ص  وآخرانفراير  عل  النفس العام ،( ينظر : 1)
( التعقيد يعين : االشتمال ، أو التنوع ، أو التوسع ، وال يقصد فيو ما ىو دارج يف ادلفهوم عند الناس 2)

 وصف فيها بعض أمناط السلوك غًن ادلرغوب فيو.ادلرض ، أو احلالة السلبية اليت تمن أنَّ التعقيد يعين 
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نا بفعل تكراره نَّ إ، و    إجيابياً كان ىذا التعل  ،  ومقبوالً  يكون منضبطًا وظيفياً  

يتحول إىل عادة سالذي سرعان ما ، و ادلستمر حنيلو إىل سلوك مربمج 
نظر إىل السلوك على يكما  . سلوكية تؤدي غرضها بيسر وسهولة وتلقائية

وينظر إىل  ، أم غًن ظاىر ،ظاىرًا سواًء أكان ما يفعلو اإلنسان  و كلّ أنَّ 
ويتحّك  فيو بصورة نسبية بشكل عام  السلوكر يف ما يؤثّ  ا كلّ البيئة على أّنَّ 

البيئة رلموعة و ،  عبارة عن رلموعة من االستجابات: ، فالسلوك إذن ىو 
النشاط الذي يصدر عن الكائن الحي إذن السلوك ىو :  من ادلثًنات .

نتيجًة لتفاعله مع ظروف بيئة معّينة لمحاولة تعديلها ، أو تغييرها على 
 . عات ومفاهيم فطرية أو مكتسبةوفق ما لديه من انطبا

 جوانب السلوك
كما    جوانب رئيسة ةلسلوك ثالثيكاد يتفق علماء النفس على أنًّ ل

 اآليت : الشكليف 

 

 السلوك                                    
 (1شكل رقم)   

 جوانب السلوك

 السلوك

جانب 
جانب  معرفي

 حركي

جانب 
 انفعالي
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  التخيل ااالتصور  ااالتمييز  اايتناول اإلدراك و :  المعرفيالجانب . 
والتصور  ،بهتنك جالس يف احملاضرة مثاًل عندما تدرك اإلدراك ف

كتمييز تمييز  وال وما ترغب فيو من حال ، يف ادلستقبل كًن تفك
التمييز بٌن الساخن  ، أوالطفل بٌن األشخاص الغرباء ووالديو 

 .واحلار
 فتل  اا الكرة: مثل االستجابات احلركية ) ضرب الجانب الحركي

اآللة  الورقة ، أو الكتابة على اااالستجابة إلشارات ادلرور اا الباب 
 .(  لركضاادلشي ، أو  اااالكاتبة 

 واليت  : ىو احلالة االنفعالية ادلصاحبة للسلوكالجانب االنفعالي
فرح ال ااضحك ال) تظهر على معامل اجلسد الظاىرة والكامنة مثل 

 . (كرهال اا باحلُ  ااغضب ال اازن احل اا

 للسلوك الكلية النظرة
 مان كاإلنساان ، احلاي الكاائن باو يقاوم ماا للسالوك الكلياة النظارة تعين

 ألنَّ  ؛ وادلكتسااابة الفطرياااة بدوافعاااو زلفَّااازاً  بيئتاااو أو ، زليطاااو يف واضااال نشااااط
 ، والثانوياااة الرئيساااة والرغباااات واالنفعااااالت ، ادلكتسااابة أو ، ادلوروثاااة الااادوافع
 ىااااذا حتماااال الاااايت العواماااال ماااان كّلهااااا تعااااد   واحملّفاااازات احلاجااااات عاااان فضااااالً 

 ، ماا حاجاة إشاباع أو ، ما ىدف لتحقيق معٌن بنشاط القيام على اإلنسان
 مناواً  وأوساع ، ورقيّااً  ، تطاوراً  أكثار احلاي الكاائن كاان وكلماا.  ما ألمل دفع أو

 ماا يتباع ألنَّاو ؛ معقاداً  سالوكو فيكاون ، معااً  ومروناةً  تعقياداً  أكثار سالوكو كان
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 علاااى ألنَّاااو ؛ مرنااااً  ويكاااون ، النشاااوء ساااّل  مضااامار يف رقاااي مااان علياااو يكاااون 

 الااايت ادلواقاااف وفاااق علاااى والعقااال الااادما  عملياااات اكتماااال مااان كباااًن جاناااب
.  هبااا وينفاارد اإلنسااان هبااا خياات  شلااا ادليّاازة وىااذه ، احلياااة نااواحي يف تعرتضااو
 النظارة أو ، التحليال تقبال ال الايت الشااملة الكلياة النظارة ىاو الكلاي والسلوك
 . للسلوك التجزيئية

 العوامل املؤثرة يف السلوك

 البيئة والوراثة
الكائن احلي  تعّد الوراثة والبيئة من أى  ادلؤثرات يف السلوك ؛ ألنَّ 

عن ىذين العاملٌن ادلهمٌن ، فهو مولود ألبوين يرث  بصورة عامة ال ينفكّ 
منهما الكثًن من السمات والصفات ، ويفتل عينيو على البيئة اليت يعيش 

 فيها . وسنوضل باختصار ىذين العاملٌن على النحو اآليت :

لوك الوراثة من العوامل ادلهّمة اليت تؤثّر يف الس تعدّ أواًل : عامل الوراثة : 
( ، وللوراثة دور كبًن يف النمو والسلوك وروثات )اجليناتعن طريق ادل

اإلنساين من طريق احملافظة على النوع ، ونقل الصفات العامة من جيل إىل 
جيل آخر ، وحفظ النوع من االنقراض ، فاإلنسان ينجب إنسانًا ، والقط 

فظة يلد قطًا ، واخلروف يلد خروفًا وىلّ  جرّا . وللوراثة دور كبًن يف احملا
على الصفات العامة لكل السالالت ، فسّكان بعض ادلناطق يف جنوب 

فريقيا خيتلفون عن سكان خط االستواء ، والعرب خيتلفون عن األوربيٌن يف إ
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يرث الطفل نصف الصفات  صفامل  . كما تهتخذ الوراثة دورًا كبًنًا يف أنْ  

ذا تتواىل من والديو ، وربع الصفات من اجليل الثاين من األجداد ، وىك
ة من أجيال سابقة ، وىناك األنساب ، وىناك صفات متنحية كاملة شلتدّ 

صفات ساندة قد تظهر يف األجداد مث ختتفي يف األبناء ، ومن أمثلتها لون 
األلوان عند الرجال ، وقصر  ىالعينٌن البين ، ولون اجلسد األمسر ، وعم

 القامة ، وفصائل الدم . ومن أمثلة الصفات ادلتنحية لون اجللد األبيض ،
 . والشعر األمحر ، والعيون الز رق

 : العوامل الوراثية المؤثرة في السلوك في البيئة الجنينية

اختالف أو شذوذ يف عدد الكروموسومات ، أو شكلها الطبيعي  .1
( كروموسوماً  44إذ أنَّ عددىا الطبيعي ىو ) عند األب واألم ، 

، فإذا ما كان عددىا أكثر من ذلك تسبب مرض ادلنغولية ، وإذا  
 كان أقل ينتج عنو التخّلف العقلي .

الذي يسّمى بالعامل الريزيسي  R-H Factorعامل الريسس ا  .2
ال  اً هما موجب، وىو أحد مكّونات الدم ، فإذا كان األب واألم دمّ 

شكلة ، أّما إذا كان دم األم  سالب ودم اجلنٌن موجب توجد م
سيؤدي إىل اضطراب يف توزيع األوكسجٌن ، فبوراثتو من أبيو 

 وتدمًن كريّات الدم احلمراء .



 

 السلوك:  الفصل الثاين
    

 
 

58 
ىناك بعض األمراض اليت تنتقل بالوراثة ، واليت نقلتها جينات  .3 

متنّحية ومنها البول السّكري ، وىناك أمراض اخلاليا العصبية 
ع الشوكي اليت ثبت أّّنا تنتقل بالوراثة شلّا يؤدي إىل الشلل والنخا 

 سلوك الطفل . يفوالعمى ، والضعف العقلي فيؤثر 
البيئة ىي كّل ما حييط باإلنسان ، وتبدأ من بيئة الرح  ،  : ثانيًا : البيئة

وىي بيئة اجلنٌن األوىل اليت تقوم بدوٍر أساٍس يف منّوه وسلوكو . ومن عوامل 
 اجلنينية اليت تؤثر يف السلوك : البيئة

: ينبغي أن يكون غذاء األم احلامل متوازنًا يف عناصره  غذاء األم .1
األساسية من الربوتٌن والكربوىيدرات والفيتامينات واألمالح ؛ ألن 

 النق  يف ىذه ادلواد يؤدي إىل نق  يف جس  اجلنٌن .
ر يف اجلنٌن : إذا أصيبت األم بهتمراٍض ؛ فإنَّ ذلك يؤثّ  مرض األم .2

بصورة طبيعية ؛ ألنَّو جزٌء من تركيبها الفسيولوجي ، ومن تلك 
 األمراض مرض احلصبة األدلانية .

: إنَّ عمر األم لو دور كبًن يف تكامل منو اجلنٌن شلّا يؤثر  عمر األم .3
على سلوكو الحقًا ، والعمر األمثل للحمل والوالدة ما بٌن العشرين 

ا إذا كان عمر األم أصغر ، أو أكرب ، واخلامسة والثالثٌن ، أمّ 
 فسيؤدي إىل أمراض عند اجلنٌن .
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ذلا أثر  االنفعالية: إنَّ حالة األم  الحالة االنفعالية والنفسية لألم .4 

ر ؛ ألّنا تنصّب يف واضل يف سلوك اجلنٌن ، كاخلوف والقلق والتوتّ 
 الدم على شكل مواد كيمياوية تهتيت من إفرازات الغدد الصّ .

، وجتعلو يسلُك منحىًن معّيناً، وىناك عوامل أخرى تؤثر يف سلوك اإلنسان 
 : ومن ىذه العوامل

 فنرى الذكر أكثر جرأًة ا : فالذكر واألنثى سلتلفان بسلوكياملمالجنس ،
 ونعومًة وليناً.  ، بينما ادلرأة أكثر ىدوءً  وخشونةً 

 بعض احلاالت: فالشباب ى  األكثر جرأًة وإقدامًا وملّورًا يف العمر  ،
، ويّتس  األطفال باخلوف غالباً  بينما يّتسُ  كبار السن بالرزانة واذلدوء

 وعدم ادلخاطرة.
 نسان : وىي الظروف االجتماعية احمليطة باإل العوامل االجتماعية ،

، والسلوكيات الثقافّية ادلقبولة يف اجملتمع الذي  مثل العادات والتقاليد
اٌت واضحٌة جترُب اإلنساَن الذي يعيش ، فكل رلتمع لو مس يعيش بو

احلالة االجتماعية للشخ  نفسو  أْن يهتخَذىا باعتباره، كما أنَّ  فيو
ر يف ، كّلها تؤثّ  ، أو لديو أوالٌد أم الًا عزب مأ، متزوجًا  أكان سواءً 

 سلوكو.
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 جيعل اإلنسان : فاإلديان باهلل تعاىل واالنصياع ألوامره  العوامل الدينية
و يعتقد ، كما أنَّ  الواثق بعيداً عن اخلوف واحلزنيسلك سلوك ادلطمئن 

، شلا جيعل سلوكو يهتخذ منحى  بوجود احلساب والثواب والعقاب
 ، على عكس الذي ال يؤمن باهلل تعاىل ادلراقبة واالبتعاد عن األخطاء

،  اخلوف، فيشعر ب ى ادلتخّبط الذي ال يعلُ  طريَقو، فإنو يسلك منح
 ، واالضطراب. وفقدان الرغبة باحلياة

 وللمجتمع ، الوضع ادلادّي للشخ  نفسو  : العوامل االقتصادية
ِبُل قْ ، فيجعلو ياُ  الذي حييط بو يؤثر يف سلوكو الشرائي وطبيعة حياتو

 .مثاًل على أمناٍط من احلياة تتناسُب مع ىذه ادلؤثّرات االقتصاديّة
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 التعّلم 

 وانتشاراً  التعّلم غَت ادلقصود من أكثر الظاىرات النفسية شيوعاً 
م بعضهم بعضًا ، من أطفاذلّن ، واألطفاؿ يعلّ ؛ فاألمهات يعلّ 

والصانع يقـو بتعليم الصبية ، وكّل منا يتعّلم مبفرده عددًا ال حيصى 
 من األشياء .

بالتعليم ، اىتمت اجملتمعات عرب مسَتهتا التارخيية الطويلة 
وأسست ادلؤسسات ادلختصة بالتعليم والتعّلم كادلدارس ورلالس الذكر 

  والسمر ، وأندية الثقافة ادلتنوعة .
ّلم يف علم النفس سواء من الناحية عة التيونظرًا ألمهية عمل

أفَّ كثَتًا من علماء النفس  هلجارديقّرر قية يالتجريبية ، أو التطب
فَّ بعضهم يكاد إيعتربىا احملور واألساس يف الدراسات النفسية . بل 

 . (ٔ)يعٍت هبا السلوؾ الذي ىو موضوع علم النفس كما ىو معروؼ 
 معنى التعّلم

َعِلْمُت الشيَء َأْعَلُمو ِعلمًا ، َعَرفْػُتو ، قاؿ ابن :  منالتعّلم يف اللغة 
 . (ٖ). أو اكتساب ادلعرفة  (2)بري : علم وَفِقَو ، أي تعّلم وتفقَّو 

، ومتنوعة . يرتبط البعض منها ا يف االصطالح فهناؾ تعاريف كثَتة وأمّ 
" وليست التعاريف  و ىذا التعريف . ببالتخصص ، أو العلم الذي يرتبط 

                                                           

 . ٖٖ٘ادلرجع يف علم النفس ، سعد جالؿ ، ص  (ٔ)

 . ٜٖٚ، ص  ٚلساف العرب  ، البن منظور ، ج (ٕ)
 . ٘ٔٓٔادلنجد يف اللغة العربية ادلعاصرة ، انطواف نعمو وآخروف ، ص  (ٖ)
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التعّلم من كما أفَّ " . ( ٔ)كما يقوؿ ىيلجارد موضعًا للخالؼ بينهم "  

األساسية يف رلاؿ علم النفس ، وبالرغم من ذلك فإنَّو ليس  ادلفاىيم
من السهل وضع تعريف زلدد دلفهـو التعّلم ، وذلك ألنَّو ليس 

 ديكن باإلمكاف مالحظة عملية التعّلم ذاهتا بشكل مباشر ، وال
 رُ ظَ نْ اعتبارىا وحدة منفصلة ، أو دراستها بشكل منعزؿ . فالتعّلم يػُ 

على أنَّو من العمليات االفًتاضية اليت يستدؿ عليها من مالحظة  إليو
على ، و ا يتصل بعلم النفس شل اً بعض منهانذكر سلذا  . (ٕ)السلوؾ " 

 النحو اآليت :
  نشاط من قبل الفرد يؤثر يف نشاطو ادلقبل(ٖ). 
  تطور وتعديل يف االجتاىات اليت تتحكم يف الوظائف

 .(ٗ)السيكولوجية 
   ّى إليها عملية تغَت ، أو تعديل يف سلوؾ الكائن احلي ، أد

قياـ الكائن احلي نفسو بنوع من النشاط حبيث يشًتط أالّ 
أو ، ل قد مّت نتيجة للنضج يكوف ىذا التغَت ، أو التعدي

                                                           

 . ٖٗ٘ادلرجع يف علم النفس ، سعد جالؿ ، ص  (ٔ)

 . ٙٗٔعلم النفس الًتبوي ، صاحل زلمد أبو جادو ، ص  (ٕ)

(ٖ)R. Woodworth ; A Study of Mental life p52  
 . ٕٚٔعلم النفس العاـ ، فرايز وآخراف ، ص  (ٗ)



 

 لتعلّ ا:  اخلامسالفصل 
    

 
 

95 
تة كالتعب والتخدير وما ت ادلؤقّ عات ادلوروثة ، أو احلاالالنز  

 .(ٔ) إىل ذلك
  تغَت يف السلوؾ ناتج عن استثارة(ٕ). 

 شروط التعّلم
Learning Conditions 

أوصى جانييو وآخروف بتصنيف أىداؼ التعّلم حسب سلرجات عملية 
التعّلم ، وىذا يعٍت ضرورة األخذ بعُت االعتبار النتائج ادلرغوب فيها . 

وفقًا جلانييو إىل رلموعة االسًتاتيجيات ادلستعملة يف ضبط ويشَت التعليم 
احلوادث أو الشروط كافة اليت ينطوي عليها الوضع التعليمي . كادلادة 

من ادلعّلم  الدراسية والكتاب ادلدرسي والنشاطات ادلتنوعة اليت يقـو هبا كلّ 
وادلتعّلم يف أثناء التعليم ، وحيدد جانييو نوعُت من الشروط اليت جيب 

 ضبطها ليكوف التعليم فّعااًل ، ومها : 
: وىي شروط خاصة بادلتعّلم ذاتو ، كالقدرات ،  شروط داخلية .ٔ

أو ادلهارات ادلتوافرة لديو ، ومستوى دافعيتو ، أو رغبتو يف التعليم 
. 

ىي شروط خاصة بالبيئة التعليمية : و  شروط خارجية .ٕ
اخلارجية ، أي الشروط ذات العالقة باالسًتاتيجيات 

                                                           

 . ٖٗ٘ادلرجع يف علم النفس ، سعد جالؿ ، ص ( ٔ)

(ٕ)J. Guilford : General Psyehology , p. 345 
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أو الوضع ادلثَتي ، واستعماؿ ، التعليمية كتقدمي ادلادة  

 . (ٔ)التغذية الراجعة 
 التعّلم والنضج

Learning  and maturation 
فالتعّلم ، ىناؾ عالقة بُت التعّلم والنضج ، فكالمها عبارة عن منو 

يعتمد كثَتًا على النضج العضلي والعقلي ، فال حيّبذ تعليم صغار األطفاؿ 
من األمور حيوؿ بينهم وبُت تعّلمو نقص يف القدرة العقلية ، أو احلركية  اً أمر 

خشية إصابتهم بالتأخر والشذوذ ؛ ألفَّ من العسَت على صغار األطفاؿ 
تعّلم ما يطلب منهم تعّلمو وىم يف ىذا السن ، واألمثاؿ يف ذلك كثَتة 

كوى من ومستمدة من خربتنا وحياتنا اليومية ، فكم من أب شكا مّر الش
غباء طفلو البالغ من العمر أربع سنوات ؛ ألنَّو ال يستطيع مجع األعداد 
البسيطة ، ولذلك فهو قلق عليو مشفق من غبائو ، وكم من أب يشكو من 

ًا رديئًا ال يقرأ ، وعند سؤالو عن عمره يتبُت أنَّو يف سن أفَّ ابنو يكتب خط
نضج ضج نوعاف : ال تسمح لو بالتحكم يف العضالت الدقيقة ، فالن

بيد أنَّو مع شيء من التحليل نستطيع توضيح  . ونضج عقلي،  جسماني
 االختالؼ بينهما يف اآلمور اآلتية :

  إفَّ التعّلم عبارة عن تغَت حيدث نتيجة لنشاط يقـو بو الكائن
احلي ، أما النضج فهو عملية طبيعية متتابعة ، تقّدمية ، حتدث 

                                                           

 . ٕٖٔالنفس الًتبوي ، صاحل زلمد أبو جادو ، ص علم  ينظر : (ٔ)
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أعضاء اجلسم يف حالة مخوؿ تاـ ،  يف احلاالت اليت تكوف فيها  

 كالنـو مثاًل .
  ىي عملية و إفَّ النضج عملية منو مستمر حتدث دوف إرادة ؛

تأيت من الداخل وتعتمد اعتمادًا نسبيًا على تأثَت شروط ادلثَت 
اخلارجي كالتدريب مثاًل . ومن األمثلة اليت توضح ذلك ظهور 

ذلك ادلشي عند الريش على الطيور مث طَتاهنا بعد ذلك ، وك
األطفاؿ . إفَّ أمثاؿ تلك القدرات اليت تظهر بشكل طبيعي 

 تلقائي لدى الطيور واألطفاؿ ، يلعب فيها التعّلم دوراً ثانوياً .
  إفَّ التعّلم يؤدي إىل ظهور استجابات معينة لدى الفرد دتّيزه

بينما يوجد النضج مبظاىره ادلختلفة عند مجيع األفراد عن غَته ، 
يُت من اجلنس اإلنساين ، كما أنَّو يظهر يف نفس العمر العاد

العاديُت ، على الرغم من اختالفهم وعلى ضلو شلاثل يف األطفاؿ 
 . (ٔ) يف الظروؼ اليت ينشؤوف فيها ويتأثروف هبا

 أنواع التعّلم
إفَّ اخلصائص النظرية ادلتعّددة لتفسَت عملية التعّلم ، وإف كانت 

 واحد من أنواع التعّلم وحتاوؿ يف الوقت نفسو أفْ حتاوؿ التأكيد على منط 
منيز  تضع مجيع األمناط األخرى حتت ىذا النمط الواحد ، فمن ادلناسب أفْ 

 بُت أمناط متعّددة من التعّلم . ومن ىذه األنواع :

                                                           

 . ٕٗػػ  ٖٕ( ينظر : سيكولوجية التعّلم ، مصطفى فهمي ، ص ٔ)
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 إفَّ احلديث عن الًتابط كأساس من أسس التعّلم  التعّلم الترابطي :
ويصل أقصى ما يستطيع أف يصلو لدى فالسفة  أرسطويبدأ مع 

االنكليز الًتابطيُت يف القرنُت الثامن والتاسع عشر . وقد كانت 
ا قوانُت الًتابط فقد كانت التجاور األفكار ىي ادلوضوع األساس . أمّ 

ذلك فلم يكن ىنالك من دراسات جتريبية والتشابو والتضاد . ومع 
وإفَّ النظريات الًتابطية احلديثة  بإمكاهنا دعم مثل ىذه ادلناقشة ،

 تستند على السلوؾ أكثر من استنادىا على األفكار .
 إفَّ دراسة االرتباط بُت ادلنبهات والرجاع ، والسيما  االشتراط :

تطوير ما يعرؼ بادلنبهات التعويضية ترجع إىل الدراسات اليت قاـ هبا 
 تويتمايرو،  Bekhterevبكتريفو،  Pavlovبافلوف

Twitmyer   ـ . وبصورة أساسية فإفَّ االشًتاط ٜٓٓٔيف حوايل
أحد  فَّ إيشتمل على عرض منبهُت متجاورين زمنياً إىل درجة كبَتة ، و 

ىذين ادلنبهُت لو قابلية طبيعية يف حصوؿ الرجع ادلعُت وادلنبو اآلخر 
ال يتصف هبذه الصفة . وبعرض ىذين ادلنبهُت سويًة بصورة مستمرة 

لذي ال قابلية لو على إحداث الرجع ادلطلوب مناسبًا يف يصبح ادلنبو ا
إحداث ذلك الرجع . أو كما ىي احلالة ادلعروفة باالشًتاط اإلجرائي 
، يعرض منبو ويقـو الكائن احلي باختيار عمل يكافأ عليو ) أو يعزز 

نبو بوسائل أخرى ( ، وبإعادة عرض ادلنبو غَت ادلناسب يصبح ىذا ادل
 سباً .غَت ادلناسب منا



 

 لتعلّ ا:  اخلامسالفصل 
    

 
 

99 
 

 إفَّ ما يقـو بو ادلتعّلم ىو اختيار :  التعلم بالمحاولة والخطأ
االستجابة الصحيحة من بُت العديد من االستجابات ادلمكنة ، وإفَّ 
جتارب صندوؽ احلَتة تقدـ لنا مثاًل جيدًا دلثل ىذا النوع من التعّلم 

بفعاليات متنوعة  يف ادلخترب السيكولوجي . يقـو الكائن احلي ادلستثار
وأخَتاً يقع على الرجع الصحيح الذي يؤدي إىل حصوؿ الكائن احلي 
على ادلكافأة . وبتكرر احملاوالت يقل مقدار اجلهد ادلبذوؿ غَت 
ادلناسب ونتيجة لذلك حتدث االجابات الصحيحة بسرعة أكرب ودقة 

 أكثر .
  ة على النقيض من معظم األمناط التعليمي :االستبصار والفهم

اقف يظهر فيها اآللية اليت تعّرضنا ذلا بعض التعّرض ، فإفَّ ىنالك مو 
، أو يكوف فيها الكائن  (حل ادلشكلة فجأة )من طريق االستبصار

احلي فامهًا للمشكلة مع عدـ اشًتاط وجود اخلربة السابقة أو وجود 
القليل منها حيدث االستبصار والفهم على أكثر من احتماؿ ،  

كوف ادلشاكل قابلة للحل وفق مبدأ عاـ ، أو إجياد ت كاحتماؿ أفْ 
عالقة أو طريقة ، أو عندما يقدـ ظرؼ جديد ودافع وطريقة حل ، 
أو عندما يكوف العمل ادلستعمل يف حل ادلشكلة واحدًا ، أو بسيطاً 

 . (ٔ)على األقل 
 
 

                                                           

 . ٕٕٚػػ ٕٕ٘ينظر : علم النفس العاـ ، فراير وآخراف ، ص  (ٔ)
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 نظريات التعّلم 

بذؿ علماء النفس جهدًا كبَتًا يف زلاوالهتم لتفسَت التعّلم عند  
الكائن احلي ، السيما اإلنساف ، وقد استقطبت قضايا التعّلم اىتماـ 

،  وإيفان بافلوف،  أدوارد ثورندايكمشاىَتىم يف القرف العشرين أمثاؿ : 
،  وكوهلر،  وكوفكا،  وبوريس سكنر،  وكالرك هيل،  وأدوين جثري

 وغَتىم . وديفيد أوزبل،  وجيروم برونر،  وجان بياجييه،  ت ليفينوكور 
وال بد من اإلشارة ىنا إىل أفَّ مفهـو النظرية يف العلـو الطبيعية  

صل مبوضوع ما . وتكوف ىذه إطار عاـ يشمل احلقائق والقوانُت اليت تتّ 
لنفس فيقصد احلقائق والقوانُت قابلة للتحقيق التجرييب ، أّما النظرية يف علم ا

تفسر  أو التكوينات االفًتاضية اليت يتوقع منها الباحث أفْ ، هبا ادلسّلمات 
الشروط ادلتنوعة يف ادلوقف التجرييب . وعلى ىذا األساس ستكوف النظريات 
اليت سنتحدث عنها عبارة عن وجهات نظر مؤدية بتجارب تساعد على 

شخصية اإلنساف قدرتو على ومن الصفات البارزة يف  .(ٔ)تفسَت التعّلم 
التعّلم واكتساب اخلربة ، مث االحتفاظ هبا واستخدامها يف ادلواقف ادلختلفة 

 كيفية حدوث ُتعند احلاجة إليها ، ويف أثناء تفسَت العلماء القدماء واحملدث
التعّلم ظهرت نظريات عديدة يف ىذا اجلانب أمهها وأبرزىا النظريات اآلتية 

: 
: صاحب  Conditioning Learningتعّلم الشرطي نظرية ال : أوالً 

النظرية األساسية يف ىذا النوع من التعّلم ىو العامل الروسي ايفاف بًتوفش 

                                                           

 . ٗٗٔػػ  ٘ٗٔينظر : علم النفس الًتبوي ، صاحل زلمد أبو جادو ، ص  (ٔ)
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وكاف  Evan Petrovich Pavlovـ( ٖٜٙٔػػ  ٜٗٛٔبافلوؼ ) 

/ الغدد اذلضمية ، وقد أجرى يف اذلضم  سلتصًا بعلم وظائف األعظاء
وديكن تلخيص  ـ .ٜٗٓٔجتارب علمية عديدة ناؿ عليها جائزة نوبل سنة 

اصطناعي مع منبو طبيعي  Stimulusإذا اقًتف منبو يتو بالقوؿ : )نظر 
يثَت عند ظهوره الفعل  دلدة كافية صار بإمكاف ادلنبو االصطناعي أفْ 

( ، وقد استخلص ىذا القانوف من بيعينعكاسي عند غياب ادلنبو الطاال
جتاربو العديدة اليت أجراىا على الكالب . فقد أخذ كلبًا ووضعو يف غرفة 

ة ال ينفذ إىل داخلها الصوت وتركو وحده مربوطًا بأربطة مرحية إىل خاصّ 
منضدة جتارب ، لكي ال يتأثر بصوت شخص أو منظره ، وكاف يدّؽ لو 

 ((مسحوؽ اللحم اجملفف))قّدـ لو الطعاـ وىو جرسًا بأوقات معينة قبل أف ي
ة طويلة حىت عرؼ الكلب أفَّ مساع ببضع ثواف . ودأب على ىذا العمل مدّ 

صوت اجلرس معناه حضور الطعاـ بعد ثواف قليلة . ودلا أمسع بافلوؼ 
ـ لو الطعاـ ساؿ لعاب الكلب  يقدّ  لكلب من دوف أفْ لصوت اجلرس 

االصطناعي وىو صوت اجلرس يثَت رد الفعل الطبيعي كادلعتاد وصار ادلنبو 
ى ىذا النوع وىو سيالف اللعاب عند غياب ادلنبو الطبيعي وىو الطعاـ فسمّ 

أو التعّلم الشرطي الشًتاط اقًتاف ادلنبهُت يف ، م االقًتاين من التعّلم بالتعلّ 
الظهور مّدة كافية . وقد أعاد بافلوؼ ىذه التجربة بأحواؿ سلتلفة ، 

أفَّ االرتباط  "ثانوية وفسرىا تفسَتًا فسيولوجيًا وىو اكتشف منها قوانُت و 
احلاصل بُت ادلنبو االصطناعي ورد الفعل وظيفة من وظائف الدماغ ، أو 
على األخص وظيفة من وظائف الطبقة السنجابية يف الدماغ ، ونصح 
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نبو بتجنب التفسَتات النفسية ذلذه الظاىرة ، وقد غَّت بافلوؼ ىذا ادل 

وجعل عوضو ضوء مصباح ، أو اللمس ، أو الرائحة فصار  )صوت اجلرس(
الكلب يسيل لعابو عند ظهور أحد ىذه ادلنبهات االصطناعية عند غياب 
ادلنبو الطبيعي وىو الطعاـ . واكتشف قوانُت ثانوية من أمهها : ) قانوف 

 .(ٔ) " االنطفاء ، وقانوف التعزيز (
تنسب :   Insight Learning: نظرية التعّلم باالستبصار  ثانياً 

األدلانية يف علم النفس  Gestaltنظرية االستبصار إىل مدرسة اجلشطالت 
، إذ كاف يعتقد أفَّ التعّلم  Kohler كيلر، وأبرز من قاـ بتجارهبا األستاذ 

ال يتم بطريقة تثبيت االستجابة الناجحة من دوف تفكَت ، ولكّنو يتم بإدراؾ 
مجيع ادلوقف الذي جيد اإلنساف أو احليواف نفسو فيو . وقد صّمم تبعاً 
لذلك بعض التجارب على القردة بصورة تبدو فيها العقدة ، أو ادلشكلة 

عوبتها تالئم مستوى القردة العقلي ، ومن ىنا واضحة . وافًتض فيها أفَّ ص
يتضح اعتقاد كيلر بأفَّ احليوانات تتعّلم مبا لديها من ذكاء ال مبحاوالت 

من ذىب إىل عشوائية تصل فيها إىل احلركة الصحيحة بادلصادفة كما ظنَّ 
نظرية التعّلم الشرطي ، وقد فشلت بعض قروده يف حل ادلشاكل ادلوضوعة 

ر ذلك كيلر مبقدار ما لكّل منها من ػػىا يف ذلك ، ففسّ ذلا وصلحت غَت 
 ذكاء .

                                                           

 . ٖ٘ػػ  ٕ٘حسن الرحيم ، ص  (ينظر : يف علم النفس ، أمحدٔ)
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، ىي : اذلدؼ  إفَّ ادلوقف يف جتارب كيلر مؤّلف من ثالثة عناصر  

يف الشكل رقم ىو واضح كما   ، مث الوسيلة ويتوسطهما العقبة ، أو العائق
 ( اآليت :ٕ)
 
   

 
 

 
 

 (2شكل رقم )                      
 عناصر ادلوقف عن كيلر           

يصل إىل ىدفو بالوسيلة على الرغم من وجود العائق  ومهمة القرد أفْ 
، وأفَّ االستبصار ، أي الوصوؿ إىل احلل حيدث نتيجة حملاولة حل ادلشكلة 
، وىو يأيت بصورة سريعة ، أو فجائية بعد إدراؾ عناصر أو أجزاء ادلوقف  
كّلها . وقد أجرى كيلر عدة جتارب على القردة امنازت بوضوح عقدهتا ، 

ص وعّلق لو موزة يف سقف ا بالصعوبة ، فقد وضع قرداً جائعاً يف قفوتدّرجه
وترؾ يف إحدى زوايا القفص صندوقًا خشبيًا ، ومل يكن بإمكاف القفص ، 

ىذا القرد نيل ادلوزة بيده لعلّو السقف ، فأخذ يدور يف القفص زلتارًا ، 
ايا القفص فتنّبو القرد إىل وجود العالقة بُت الصندوؽ ادلوضوع يف إحدى زو 

مث كّرر  ، والوصوؿ إىل ادلوزة فجذبو إىل أسفل ادلوزة مث صعد عليو وتناوذلا .

دـــاله
 ف

 عائق
 عائق

 عائق
 عائق

 وسيلة
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التجربة بعد استبداؿ الصندوؽ الكبَت بصندوقُت صغَتين ، فوضعت بعض  

القرود أحد الصندوقُت فوؽ اآلخر ونالت ادلوزة . بيد أفَّ بعض القرود مل 
اجلائع عصا داخل القفص  تستطع إدراؾ ذلك . وحدث مرة أْف وجد القرد

فاستعملها إلسقاط ادلوزة . وصّمم جتربة أصعب من سابقاهتا بوضع مشبانزي 
يف القفص ووضع طعامو خارج القفص ووضع داخل القفص عصا صغَتة ال 
ديكن تناوؿ الطعاـ هبا ، وكاف بالقرب من القفص عصًا أخرى فحار القرد 

اوؿ بلوغ الطعاـ بالعصا يف حل ادلشكلة مث تراءت لو بعض احللوؿ فح
القصَتة ادلوجودة داخل القفص فلم يستطع فتنّبو إىل وجود عصا طويلة 
خارج القفص فجذهبا بالعصا القصَتة ، مث استعمل العصا الطويلة يف جّر 
الطعاـ إليو . وقد صلحت يف إجياد ىذا احلل بعض القردة وعجز عن معرفتو 

ويف جتربة أخرى وضعت عصواف قصَتتاف يف طرؼ إحدامها  بعضها اآلخر .
ثقب ، ويف طرؼ العصا الثانية نتوء لكي تشكل منهما عصًا واحدًة طويلًة 
. وقد استخدـ كيلر ذلذه التجربة أكرب قروده وأذكاىا ، فلّما وجد القرد 

القصَتتُت ال تصالف إىل الفاكهة نفسو جائعًا يف قفصو ووجد أفَّ العصوين 
زلتارًا يائسًا ال يدري ما يعمل ، مث أخذ يلعب هبما فدخل طرؼ  قعد

إحدامها يف رأس العصا األخرى فتكّونت منهما عصا واحدة طويلة ، ويف 
احلاؿ أدرؾ فائدة العصا الطويلة يف إسقاط الفاكهة فقفز من مكانو 
وأسقطها . وىكذا يظهر من التجارب اليت قاـ هبا كيلر وغَته من علماء 

اجلشطالت أفَّ التعّلم يأيت من طريق االستبصار ، وىو التأمل يف  مدرسة
أجزاء ادلوقف بكاملو وإدراؾ ما بينها من عالقات وارتباطات مث ظهور احلل 
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بصورة سريعة أو فجائية . وقد مسيت ىذه النظرية باجلشطالت وىي كلمة  
أو  أدلانية معناىا الشكل أو اذليئة ؛ ألفَّ الشخص يدرس ىيئة ادلوقف

ادلشكلة كلها مث حياوؿ إجياد احلل ذلا ، وىذه النظرية تعارض يف نتائجها ما 
 . (ٔ) التعّلم الشرطيقررتو نظرية 

يعّد   : Ausubelوزبل (االتعّلم ذو المعنى ) دافيد  : نظرية ثالثاً 
من العلماء ذوي االسهامات اذلامة يف رلاؿ علم النفس الًتبوي ،  اوزبل

ظرية التعّلم القائم والعلـو النفسية وادلعرفية ويف رلاؿ التعليم ، وىو صاحب ن
واعتقد بأفَّ فهم ادلفاىيم  Jean Piaget. تأثّر جباف بياجيو على ادلعٌت 

ستداليل أو وادلباديء واألفكار ديكن حتقيقها من خالؿ التفكَت اال
االستنتاجي . تبُت نظرية اوزبل أفَّ التعّلم ديكن إنشاؤه من خالؿ البناء 
ادلعريف لدى ادلتعلمُت ، إذ حيتوي ىذا البناء ادلعريف على كم ىائل من 

يستخدمها ادلتعّلم يف  والقوانُت والتعليمات اليت ديكن أفْ  وادلبادئالقواعد 
رة احملورية يف نظرية التعّلم القائم على تطوير منوه ادلعريف وتشكيلو ىذه الفك

 ادلعٌت ، وقد قّسم اوزبل البناء ادلعريف إىل :
 التعّلم الثانوي Derivative , subsumption  
 والرئيس التعّلم ادلرّكبSuper ordinate and combinatorial Learning 

 التعّلم عند اوزبل
ىو : تغَت يف السلوؾ حيدث من خالؿ استخداـ  التعّلم عند اوزبل  

ادلتضمنة يف البناء ادلعريف للفرد ، واليت يتم اكتساهبا من  وادلبادئالقوانُت 

                                                           

 . ٔٙػػ ٛ٘ينظر : يف علم النفس ، أمحد حسن الرحيم ، ص  (ٔ)
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تعّلم معارف جديدة يعتقد اوزبل بأفَّ الؿ عملية النمو ادلعريف للفرد .خ 

، ىذه  يعتمد على ما هو موجود بالضرورة لدى المتعّلم من معارف
رفية اليت تبدأ مع مالحظات ادلعّلمُت ، وإدراؾ األحداث وادلواضيع األبنية ادلع

من خالؿ ادلفاىيم اليت ديتلكها ، فيتعّلم الطلبة من خالؿ بناء شبكة من 
ادلفاىيم وإضافتها إىل ما ديتلكو من بناء معريف ، وىو ما مسّاه اوزبل خريطة 

( ٖكل رقم )والشواليت طورىا اوزبل ونوفاؾ ،  Concept mapادلفاىيم 
  يوضح ذلك .

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 (3شكل رقم )          

 منوذج خريطة مفاىيم   

 حاسة النظر حاسة السمع للمسحاسة ا تذوقالحاسة  شمحاسة ال

 احلواس اخلمس

 العين
 نذاأل

 األنف
 لسانال

جلال
 د

 رؤية األشياء

السمع  وتمييز األلوان
وتمييز 
الشم  األصوات

 والتنفس

التذوق 
وتميز 
 األطعمة

اللمس 
والتمييز بين 

 الناعم
 والخشن
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وأفَّ األجهزة أو األدوات التعليمية اليت تستخدـ ىذه األبعاد من النظرية   

لتمثيل العالقات بُت  ثلىتسمح بتسهيل التعليم للمتعّلم ، إذ تعّد الطريقة ادل
األفكار والصور الذىنية والكلمات . كما أفَّ اوزبل رّكز أيضًا على أمهية 

، وأفَّ  اإلدراؾ أكثر من التعّلم باالكتشاؼ ، وادلعٌت أكثر من التعّلم الصمّ 
 .(ٔ)ق فقط يف ادلدارس إلدراؾ ودتيز التعّلم ىذه النظرية تطبّ 

 التطبيقات التربوية
يف ادلدارس ادلشهورة لعلم النفس بعد أف استعرضنا أىم نظريات التعّلم    

 نذكر بعضاً من التطبيقات الًتبوية ذلذه النظريات وعلى النحو اآليت :
 نظرية التعّلم الشرطي :

الطلبة مكانًا ىادئًا للدراسة ، وأف يضعوا فيو الروائح الطيبة اختيار  .ٔ
 الدراسة . والكراسي ادلرحية حبيث يقًتف ذلك مع

، أو دفاتر تلخيص ادلواد الدراسية على وفق فهم الطلبة يف أوراؽ  .ٕ
 ختصص لذلك واقًتانو عند القراءة وادلطالعة .

ل مثَتًا شرطيًا مقًتناً اختيار ادلكاف اذلادئ عند النـو ليشكّ   .ٖ
 باالسًتخاء .

  : نظرية التعّلم باالستبصار
 بفهم الشعر أو ، النثر فهم ديكن ال:  مثالً  األدب موضوع يف .ٔ

 ادلعٌت نفهم مل ما ، اإلعراب من الكلمات مواقع ومعرفة ادلفردات

                                                           

 . ٕٛٓػػ ٕٙٓينظر : نظريات التعّلم ، عدناف يوسف العتـو وآخراف ، ص  (ٔ)
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 الذي الكامل وادلغزى ، الشعرية القصيدة أو ، النثرية للقطعة العاـ 

 . الشاعر أو الناثر إليو يرمي
دلّا كاف التعّلم عملية يقـو هبا الذكاء فالواجب أف تتدرّج ادلناىج  .ٕ

صعوبتها واتساعها لتالئم مراحل منو الذكاء عند الدراسية يف 
األطفاؿ ، فضاًل عن كوف وسائل التعليم مبّسطة توضح ما يراد منها 
، ال أف تكوف اخلرائط مثاًل مكتظة بالعديد من أمساء ادلدف واألهنار 
وسكك احلديد واجلباؿ وغَتىا فال يستطيع األطفاؿ معرفة األشياء 

 ادلهمة فيها.
 : المعنى يم ذنظرية التعلّ 

تتعلق بتنمية  وسلوكيةً ،  تعليميةً  اً تضمُت اخلطة التنفيذية للمعّلم أىداف .ٔ
ادلهارات ادلعرفية والعمل على حتقيقها مبا يتعّلق بالتعّرؼ واالسًتجاع 
وتركيز االنتباه واإلدراؾ اجليد مع مراعاة األسس النفسية ادلعرفية مثل 

 السعة ادلعرفية دلراحل الذاكرة واالنتباه .
الًتكيز على ادلفهـو التكاملي اذلرمي يف بناء ادلعرفة من خالؿ ربط  .ٕ

ادلادة احلالية بادلادة السابقة ؛ ألفَّ تذكر ادلادة السابقة يساعد على 
 فهم ادلادة احلالية .

استعماؿ اخلرائط الذىنية لتنظيم ادلعلومات لدى الطلبة ومساعدهتم  .ٖ
 .(ٔ)على الفهم والتفكَت 

                                                           

 . ٜٕٗػػ  ٕٛٗنظريات التعّلم ، عدناف يوسف العتـو وآخراف ، ص  (ٔ)
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 االنفعاالت 

 دام    ل ا دتي  يياتو لل  يعيش اإلنساف يف تقّلب مستمر وتغَّت 
وتَتة وايدة   أو لل  منط وايد   لاإلنساف يشعر باحلب أييانًا وبالكره 
 أيياناً أخرى   ويشعر باألمن والطمأنينة أيياناً وباخلوؼ أيياناً أخرى . 

ر كالصالقة   يتفجّ نا نعيش انفعاالت متعّددة بعيها لنيف قوي  إن  
ب   وذلذه   ويتشعّ لجأة دوف سابق إنذار   وبعيها يبدأ غاميًا مث يتيخّ 

زاىيًا برّاقاً االنفعاالت أثر كبَت يف يياتنا   له  اليت حتّدد نوع احلياة ولوهنا 
ل انفعاالت قيمة كبَتة يف تفال اتنا االجتمالية       أو يزيناً كئيباً . كما أف  

لدنا لل  له  اآلخرين والتعامل معه    وتسالد اآلخرين كما أهّنا تسا
يدركوا ويفهموا ما نرم  إليو وما نريد التعبَت لنو   وتزيد االنفعاالت  لل  أفْ 

من الشحنة الوجدانية اليت تسالد الفرد لل  مواجهة ادلواقف والتفالل معها 
  إذ تؤثر بعض  جيابية والسلبية أيياً ولل  دلعو إىل العمل   وذلا آثارىا اإل

االنفعاالت كالغيب يف تفكَت الفرد لتعّوقو لن مواصلتو بشكل سلي    بل 
كنو لوالفحص الدقيق   ر يف قدرتو الشخصية لل  النقد احلصيف تؤثّ 

األمور شلا ال يسالده لل  إصدار األيكاـ السليمة   لي ًا لن إسهامها 
ذات ادلنشأ النفس   يف إصابة الفرد ببعض األمراض واالضطرابات اجلسيمة

   مثل : قرية ادلعدة وارتفاع ضغط الدـ . 
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االنفعاالت يالة نفسية ميطربة توصف بأهّنا لعالية غَت إف       

 منسجمة مصحوبة دلنبو لل  تكامل مقبل .

 تعريف االنفعال

 ىناؾ تعريفات متعّددة ل انفعاؿ نذكر منها :

   يالة من التهّيج أو االضطراب   تتميز بشعور قوي وتؤّلف يف العادة
 . (ٔ)دالعاً حنو شكل زلّدد من أشكاؿ السلوؾ وأمناطو 

      يالة لامة تؤثر يف رتيع أوجو النشاط اليت يقـو هبا الكامن احل
سواء كانت أوجو نشاط نفسية أو لسيولوجية . بعبارة أدؽ ى  يالة 

 ولسيولوج  تدلع الكامن احل  إىل السلوؾ .لدـ اتزاف نفس  
  استجابة متكاملة يصدرىا الفرد تعتمد لل  إدراكو ألبعاد ومعاين

ادلثَتات الداخلية واخلارجية اليت يتعّرض ذلا   وتشتمل ىذه االستجابة 
لل  لدد من التغَتات الوجدانية ادلرّكبة   وتتيمن أييًا يدوث تغَتات 

 جلس  الداخلية .يف نشاطات سلتلف أجهزة ا

 خصائص االنفعال

 نعرضها لل  النحو اآليت : ل انفعاؿ لدة خصامص ديكن أفْ 

 االنفعاؿ يالة تغَّت مفاجئ تشمل الفرد كلو . .ٔ

                                                           

 . ٕ٘موسولة لل  النفس   أسعد رزوؽ   ص(ٔ)
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 االنفعاؿ ظاىرة نفسية ال حتدث لقط من رلرد تغَتات ليوية . .ٕ 

 . لكل انفعاؿ مظهر خارج  .ٖ
إاّل بواسطة االنفعاؿ يالة شعورية ال يستدؿ لل  جانبها الداخل   .ٗ

 التأمل الباطٍت .
 قد يكوف ل انفعاؿ مظهر داخل  وليوي . .٘

 التغريات الػسيولوجية املصاحبة لالنػعال
نفعاؿ : تلك التغَتات اليت يقصد بادلتغَتات الفسيولوجية ادلصايبة ل ا

واليت   جزاء اجلس  الداخلية واخلارجية أل ةختلفادلنشاطات الحتدث يف أثناء 
   أو يدث مثَت ل انفعاؿ .ما حتدث نتيجة التعّرض دلوقف   أو منّبو 

وليما يل  نعرض التغَتات اليت تطرأ لل  بعض أجزاء   ومكّونات 
 األجهزة الداخلية للجس  يف أثناء االنفعاؿ ولل  النحو اآليت :

 ـ وانتفاخ يف األغشية : يصايب االنفعاؿ يدوث ازترار وتورّ  المعدة
لية ادلوجودة داخل ادلعدة   كما تزداد انقباضات لي اهتا   الداخ

وترتفع نسبة اذليدروكلوريك ادلوجودة ليها   والذي يتيح يف شعور 
اإلنساف حبموضة ادلعدة يف ادلواقف ادلثَتة للتوتر . وإذا ما تطور 

ة إىل الشحوب     االنفعاؿ إىل االكتئاب لندىا ستميل أغشية ادلعد
ا وتنخفض نسبة اذليدروليك ليها   وتقل يركتها شلّ  ()اللوف األصفر



 

 الانفعاالت : رابعالالفصل 
    

 
 

76 
ينتج لنو صعوبات يف ىي  الطعاـ وانتفاخ البطن والشعور باألمل يف  

ادلعدة   واإلصابة بقرية ادلعدة   أو االثٌت لشر ويدوث اضطرابات 
يف لمليات اإلخراج مًتتبة لل  االضطرابات يف اذلي    مثل : 

   االصابة باإلسهاؿ واإلمساؾ .
 يرتفع ضغط الدـ يف اجلس  أثناء االنفعاؿ   وحيدث  ضغط الدم :

دتدد يف األولية الدموية شلا يزيد من كمية الدـ قرب سطح اجللد 
والذي يتسبب يف ازترار الوجو لند الشعور بالغيب   أو اخلجل   

 أو التوتّر .
 تنشط أثناء التعّرض ل انفعاؿ ادلناطق العصبية  الجهاز العصبي :

  إذ يتحّك  يف السلوؾ االنفعايل ادلسؤولة لن التحّك  يف االنفعاؿ 
          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب وىػػػػػػػػػػػػػػاز العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اجلهػػػػػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػػػػػػػػرد مناطػػػػػػػػػػػللف
 Limbic  اجلهاز النطق   Hypothalamusاذليبوث اموس)

System  الفصوص اجلبهية اليت تتيمن العديد من ادلراكز العصبية  
   (للعمليات العقلية العليا   ومنها االنتباه والتذّكر واإلدراؾ والتفكَت

إذ يقـو االنفعاؿ لل  إدراؾ الفرد ألبعاد ومعاين ادلواقف وادلثَتات 
  الداخلية واخلارجية اليت يتعّرض ذلا .

 ر يف لي ات اجلس  لند التعّرض : يزداد التوتّ  الجهاز العضلي
النفعاؿ الفرح   وينخفض يف ياالت احلزف   ولكن ال تعّد التغَتات 
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يف نشاطات اجلهاز العيل  من ادلؤشرات الدالّة لل  االنفعاالت  

الفعلية لدى الفرد   لهو يستطيع البكاء أو اليحك أثناء التمثيل   
تييات اجملاراة االجتمالية دوف أف يشعر بالفعل أو لل  ولق مق

بانفعاؿ احلزف   أو السرور كما حتدث تغَتات يف نشاطات لي ات 
العُت أثناء ادلشاجرات والغيب   وديكن رصد النشاط الكهربام  
لعي ات اجلس  وحتديد التغَتات اليت حتدث ليها مصايبة ل انفعاؿ 

م  لنشاط لي ات اجلس  من خ اؿ استخداـ جهاز الرساـ الكهربا
(Electromyogram (EMG  . 
 إذ : تتغَت قوة وسرلة ضربات القلب ولقًا لشّدة االنفعاؿ  القلب  

نبية يف الدقيقة لند  150سرلة ضربات القلب تصل إىل  تبُت أف  
التعّرض ل انفعاؿ   بينما يكوف لدد ىذه النبيات يف يالة اذلدوء 

نبية يف الدقيقة . وأوضحت نتامج الدراسات  80ــ  70يًتاوح بُت 
السيكولسيولوجية زيادة كمية الدـ ادلتدّلق يف القلب لدى الطلبة لند 
دخوؿ االمتحاف مبقدار لًتين يف الدقيقة بادلقارنة بكمية الدـ ادلتدّلق 

شَت إىل تأثَت االنفعاالت لل  يف القلب بعد االمتحاف لديه    شلا ي
 لقلب .غَتات يف نشاط االت
 يصايب التعرض ل انفعاؿ   أو للمشقة النفسية زيادة   تجّلط الدم :

كثالة الدـ   ويف جتّلطتو   وىو ما يسبب االصابة جبلطات القلب 
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وادلخ   وسلتلف أجزاء اجلس  لند التعّرض لدرجات مرتفعة من ادلشّقة  

النفسية أو االنفعاؿ . ورمبا يكوف لزيادة سرلة تكوين اجللطات يف 
الت التعّرض ل انفعاؿ وللمشقة النفسية وظيفة تكيفية ببقاء الفرد يا

  إذ تبُّت أّف اجلروح اليت يتعّرض ذلا ادلقاتلُت يف احلروب تتجّلط 
 بسرلة أكرب من اجلروح اليت تصيب األلراد يف احلياة ادلدنية .

 يؤثر االنفعاؿ لل  نشاط الكليتُت   وتتغَت نسبة ادلاء  لكليتانا :
ح يف اجلس  ولقًا للحالة االنفعالية اليت يكوف لليها الفرد   إذ واألم ا

يسالد التوتر لل  التقليل من إلرازات اجلس  للماء واألم اح والتقليل 
بالتايل من معّدؿ   وكمية التبّوؿ   وحيدث العكس أثناء االسًتخاء 

واألم اح   ومن مّث يكثر للماء الذي يسالد لل  زيادة إلراز اجلس  
 ّدؿ ومقدار التبّوؿ .مع
  ّتتغَت نشاطات بعض الغدد الصّ  يف اجلس  أثناء  الغدد الصم :

ف لوؽ الكليتُت   لعل  سبيل ادلثاؿ تنبسط الغّدتا التعرض ل انفعاؿ
لند التعّرض خلطر  Adrenalinاالدرينالُت ويزداد الرازمها ذلرموف 

االدرينالُت   ويف ياالت اخلوؼ والغيب   ويسالد ىرموف  مفاجئ
Adrenalin  ّر يف الدـ   وتسالد لل  تنشيط الكبد إللراز السك
يّد معُت  ل ر يف الدـ   ولكن بشرط أاّل تزيد لزيادة كمية السكّ 

لل  تعبئة اجلس  بالطاقة ال ازمة دلواجهة ادلواقف ادلثَتة للمشقة   
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وتغذية العي ات وزيادة نشاطها   ومن مّث زيادة قدرة الفرد لل   

 قاومة الشدامد وانتهاء آثار التعب بسرلة .م
 النظريات التي فّسرت االنفعال

ىناؾ تنّولت النظريات اليت لّسرت االنفعاؿ يف ميداف لل  النفس   و 
 : سنقـو بعرضها لل  النحو اآليتأربع نظريات تناولت مكونات االنفعاؿ 

نا نشعر : يتصور ولي  جيمس يف نظريتو أن   نظرية وليم جيمسأواًل : 
نا نتشاجر مع أيد   ونشعر باألس  ألننا نبك    ونشعر بالغيب ألن  

نا يزينوف   أو نيرب نا نبك  ألن  نا نرجتف ال كما يظن بأن  باخلوؼ ألن  
نا خامفوف   مبعٌت أّف احلالة االنفعالية ا غاضبوف   أو نرجتف ألن  أيدًا ألنن  

فق معو لامل النفس تسبقو . ويتّ  تل  السلوؾ ادلعرّب لن انفعالنا   ال أفْ 
 الدمنارك  كارؿ النج .

: يرى أّف ردود لعل اجلس  الفسيولوجية ال Cannonن نظرية كان  ثانيًا : 
ضربات القلب  تتمايز دتايزًا كاليًا الستثارة االنفعاالت ادلختلفة   مبعٌت أف  

ادلتسارلة ال تؤثر لل  اخلوؼ   أو الغيب   أو احلب . كما أّف التغَت يف 
سرلة ضربات القلب   أو التنفس   أو يرارة اجلس  تبدو بطيئة جدًا لتولد 
انفعااًل مفاجئًا   لليس ىناؾ لارؽ زمٍت بُت اخلربة االنفعالية   والتغَتات 

وايد منهما لل  اآلخر كما لعل جيمس الفسيولوجية ديكننا من أف نرّتب ال
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والنج   بل ك امها حيدث يف نفس الوقت   ويفسراف ذلك بكوف ادلثَت  

االنفعايل يتوجو حنو القشرة الدماغية مسببًا الول  الذايت باخلربة االنفعالية   
ويف نفس اللحظة يتوجو حنو اجلهاز العصيب السمبثاوي متسببًا يف االستثارة 

ولوجية مبعٌت قلبك يبدأ بالدؽ بنفس اللحظة اليت حتس ليها اجلسمية الفسي
 يكوف أيدمها سبباً واآلخر نتيجة . باخلوؼ دوف أفْ 

ذتّة مكونُت مها :  : الًتضت ىذه النظرية أف   نظرية العاملين لشاشترثالثاً : 
االثارة اجلسمية واخلربة ادلعرلية مثل : أنا خامف   لهو يؤيد نظرية جيمس ػػ 

من جهة خربتنا االنفعالية ادلتنامية مع ولينا باالستثارة اجلسدية   النج 
االنفعاالت مهما تنولت له   من ييث أف   Cannonن ويؤيد نظرية كانُ 

اخلربة االنفعالية تتطلب  متشاهبة يف مكوناهتا الفسيولوجية   ويرى أف  
تثارة اليت نفكر يف يالة االس تفسَتات والية حلالة االستثارة   أي جيب أفْ 

لدـ ولينا   أي تفكَتنا بعض األيياف    أو أف   اً منر هبا لك  نعطيها تفسَت 
 العمليات ادلعرلية مل تت  . ال يعٍت أف  

: لّدؿ جوزيف لودو النظرية ادلعرلية لندما  نظرية جوزيف لودورابعًا : 
ىناؾ أنظمة دماغية سلتلفة ل انفعاالت ادلختلفة بعض ىذه  أللن أف  

األنظمة تعمل كما تعمل باخلربة االنفعالية اخلاصة باأللعاؿ ادلنعكسة 
مستقلة لن التفكَت والتفسَت   بينما تعتمد األنظمة األخرى لل  التفكَت 
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 ًا يعتمد لل  نشاط األميجداال )مركز ضبط والتفسَت   لاخلوؼ مث 

( دومنا ياجة إىل التفسَتات ادلعرلية ولكن الشعور بالذنب تاالنفعاال
أو ادلواقف ادلاضية   ريف وذكريات األيداث ػػػػػيعتمد لل  التفسَت ادلع

يو لإّف االنفعاالت اليت نشعر هبا يف أية حلظة نتيجة خليط من لادلشاهبة   ول
 ة بادلوقف . ردود ألعاؿ الدماغ واجلسد   والتفسَتات والذكريات ذات الع اق

 أهمية االنفعاالت

إف  ل انفعاالت لوامد ووظامف متنولة   له  تثَتنا وتسالدنا لل  
ا توي  لآلخرين بنوع االنفعاؿ  تنظي  خرباتنا وحتالظ لليها   لي ًا لن أهن 

 تقـو بو . وديكن بياف أمهية االنفعاؿ لل  النحو اآليت : الذي حيتمل أفْ 

: إذ تدلعنا االنفعاالت إىل العمل   وى  مبثابة إشارة إىل أف   ثارةاإل .ٔ
شيئًا مهّمًا سوؼ حيدث   لاحليواف الذي يصبح خامفًا لندما يرى 
لدّوًا قادمًا يصبح أكثر استعدادًا ل استجابة والدلاع لن نفسو   

 وبالتايل ايتماالت بقامو لل  قيد احلياة أكثر .
لل  اخت الها وتياّدىا    ما  وزخ قوة  االنفعاالت للسلوؾ  تعطي .ٕ

مثل : الغيب   والفرح   وحتّرؾ نظاـ الطوارئ يف اجلس    لف  
يالة الطفل   لإف  االنفعاؿ يتكّوف من لّدة مكّونات يف يالة 

 اإلثارة ولل  الًتاتبية اآلتية :
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 . إدراؾ ادلوقف االنفعايل 
 . تغَتات لسيولوجية داخلية 
 . تغَتات جسمية خارجية 
 . خربة شعورية 
 . تكّيف للموقف االنفعايل 

: إذ تسالدنا يف تنظي  خرباتنا لحاالتنا االنفعالية ى  اليت  التنظيم .ٖ
كاف   تشّكل إدراكنا لذاتنا   وإدراكنا لآلخرين   لإذا والق أفْ 

مدّرسك يف يالة غيب   لإن و قد ال يكوف من ادلناسب أف تطلب 
 وقت آخر متأخر لن منو السماح لك بتسلي  واجب مدرس  يف

ادلولد ادلقّرر لذلك   وقد يكوف غيب ادلدرس ناشئًا من خ اؼ 
يوؿ مشكلة أسرية يف اليـو السابق   أو بسبب انزلاجو من ززتة 
السَت يف طريقو للعمل   وىذه االنفعاالت مع اخت اؼ مصادرىا 

دتتد إىل أمور أخرى تقع يف زليط ادلدرس  وأسباهبا من احملتمل أفْ 
ف  إلك يصبح سلوكو غَت لادي ومن ىنا ديكن القوؿ وبذ

 االنفعاالت تنظ  شعورنا جتاه األشياء .
 : إف  احليواف اذلامج ديكن أفْ  توجيه السلوك والمحافظة عليه  .ٗ

يهرب يف احلاؿ   بينما  يهاج    والشخص اخلامف ديكن أفْ 
االنفعاالت ى   الشخص ادلبتهج دييل إىل العمل والنشاط ؛ ألف  
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ا حتالظ لل  هات للسلوؾ   وذلا أدوار تكيفية . كما أهن  موجّ  

استمرارية السلوؾ   لعندما نأكل أطعمة يلوة ادلذاؽ يدلعنا شعور 
 حنو البحث لن أطعمة أخرى يلوة ادلذاؽ لنأكلها .  

: إف  معظ  احليوانات طّورت ألنفسها أنظمة زلدودة    التواصل .٘
شادات لتسالدىا يف التعبَت لن مشالرىا لالتعبَتات ولّعالة من االر 

الوجهية اليت تظهرىا يوجد هبا رتيعًا دالالت لل  سلوكها احملتمل 
يقوؿ  جتاه احليوانات   أو سللوقات أخرى   لالكلب ال يستطيع أفْ 

من ليلك ابتعد   ولذلك لهو ينبح   وى  أليل رسالة إىل 
َتات االنفعالية مثل نغمة الصوت الشخص ادلار من أمامو . إف  التعب

ها تنقل لآلخرين رسامل ما بُت السطور   وأوضاع اجلسد كلّ 
لالشخص يعرب لك بشكل لغوي أنو معجب حبديثك ومتمتع بو   

و خ الًا دلا ولكن ظهور ل امات التثاؤب لل  وجهو تشَت إىل أن  
 يقوؿ لهو ضجر من ذلك .

ساف   وىو انفعاؿ إنساين ىو رّد لعل لاـ حيدث لند اإلن :القلق  .ٙ
ر بتهديد ىّ  ؼ بأن و انفعاؿ غَت سار   وشعور مكدّ أساس  يعرّ 

وخوؼ دام  ال  ر وشدّ مقي  مع لدـ استقرار وراية وإيساس بالتوتّ 
ق ىذا اخلوؼ يف ادلستقبل مربر لو من النايية ادلوضولية   ويتعلّ 

خطراً  اجملهوؿ كما يتيمن القلق استجابة مفرطة دلواقف ال تعٍت
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يقيقيًا   واليت قد ال خترج من الواقع لن إطار احلياة العادية . بيد  

أف  الفرد الذي يعاين من القلق يستجيب ذلا غالبًا وىو ما يسم  
سويًا طبيعيًا   والقلق  بالقلق ادلرض    وىناؾ نوع من القلق يعدّ 

السوي استجابة طبيعية دلواقف تسبب القلق لدى معظ  الناس   
مثَتاتو مواقف االمتحاف وما يشعر بو الطلبة من قلق قبل  ومن

االمتحاف   وقلق األـ دلرض أمّل بابنها   وقلق ادلريض الذي ينتظر 
حتاليل طبية   أو لملية جرايية   وديكن التفريق بُت نول  القلق من 
ا  خ اؿ نولية ادلواقف ادلسببة لو . وىذه االنفعاالت الياغطة مع أهن 

و الفرد لوجود أمر غَت سلي    أو صحيح يتطلب ا تنبّ لإهن  غَت سارة 
 التصرؼ واجملاهبة .

  Fearالخوف 

اخلوؼ انفعاؿ قوي يشعر بو الفرد لند مواجهتو خطرًا يقيقيًا   أو 
ومهيًا   ولو ل امات خاّصة تظهر لل  وجو اخلامف وبدنو   وى  شبيهة مبا 
يظهر لل  وجو الغيباف وبدنو من ل امات الغيب يىت ليصعب التفريق 

 . ( ٔ)بينهما 

                                                           

 . ٓ٘ٔ(يف لل  النفس   أزتد يسنت الريي    ص ٔ)
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ّل جتربة لردية   بُّت العلماء أف  ىناؾ خولًا غريزيًا متقّدمًا لل  ك 

ويف يالة اخلوؼ يزداد الراز غدة   ( ٔ)وخولًا كسبيًا متولدًا من التجربة 
د اخلامف بطاقة لك  يزوّ  Adrenalinالكظر من ىرموف االدرينالُت 

اضالية تسالده يف التفكَت   أو اذلرب   ما خ ا انفعاؿ اخلوؼ الشديد لإن و 
سهلة أماـ خصمو . كما أف  يشل تفكَت اإلنساف ويركتو ويقع لريسة 

  لقد أجرى األستاذ كاُنن  لل  األيشاء الداخلية اً مير  اً للخوؼ تأثَت 
Cannon  جتربة لل  قطة إذ وضعها يف جهاز أشعة لبدت منو معدهتا

وأمعاؤىا بواسطة اجلهاز ادلذكور وى  تقـو بعملية اذلي  بصورة التيادية   
طة لتوقفت يركة ادلعدة لن اذلي  مّث أظهر أمامها كلبًا ختشاه تلك الق

 . (ٕ)وبدت لليها ل ام  اخلوؼ 

  Fuddle  القلق

خيتلف القلق لن اخلوؼ يف أف  للخوؼ سببًا معرولًا   أو أسباباً 
معرولًة   ومصادر زلّددة ديكن معرلتها . لالذي خياؼ الثعابُت لنده سبب 

يالة القلق لهناؾ خوؼ معقوؿ خلولو   وديكن التنبؤ هبذا اخلوؼ . أّما يف 
 ولكن لسبب رلهوؿ   بل قد ال يوجد ذتّة سبب لل  اإلط اؽ .

                                                           

 . ٕٙ٘رتيل صليبا   ص  لل  النفس   (ٔ)

 . ٕٙ٘لل  النفس   رتيل صليبا   ص  (ٕ)
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وقد اختلفت اآلراء يف تعليل أسباب القلق ؛ لمدرسة التحليل  

النفس  الفرويدية تربط بُت القلق وخربات الطفولة   السيما لقدة اخلوؼ 
اجلنسية .  من لقداف العيو التناسل  والشعور بالذنب الذي حييط بالرغبات

إىل لقدة ادلي اد . إذ يف رأيو أف  لملية الوالدة لملية  Rankويعزوه رانك 
قاسية بالنسبة للطفل وليها ينفصل الطفل لن أّمو ويًتؾ لادلًا كّلو أمن 
وطمأنينة ويدخل لادلًا مليئًا باليجة واليوضاء   لتوضع بذور القلق أثناء 

جلديد يرجع أسباب القلق إىل خربات لملية الوالدة . واالجتاه التحليل  ا
 الطفولة يف ل اقة الطفل االجتمالية بوالديو يُت كاف الطفل معتمدًا كلّ 
االلتماد لل  الكبار يف سّد ياجاتو وإشباع رغباتو   ولندما يتعّرض 
الطفل للحرماف واإلمهاؿ ولقداف احلب وغَتىا من العوامل اليت تثَت الشعور 

  والقلق احلقيق  ىو اخلوؼ من لقداف لو الطفل بفقداف األمن الذي خيا
 األمن .

يتعرض الطفل يف مرايل منّوه إىل كثَت من ادلواقف واخلربات اليت 
تستثَت ليو اخلوؼ وتعّزز ليو بذور القلق . لالقيود اليت تفرض لليو حبك  
ضعفو وياجتو للغَت تشعره هبذا اليعف وىذه احلاجة   والنتيجة احلتمية 

أف  اخلوؼ ى  شعوره هبذه القيود   وشعوره بأن و ليس يرّا يف نفسو . كما 
من العقاب ليما لو خرج لن ىذه القيود يستثَت القلق ويكوف دالعاً 
لتحاش  ىذا العقاب . وقد يكوف يف الشعور بالعزلة   أو لقداف ادلاؿ أو 



 

 الانفعاالت : رابعالالفصل 
    

 
 

87 
ر الناج  لن ذلك يستثَت القلق كدالع   والتوتّ  ادلركز أو لقداف الصحة كلّ  

جينبو ذلك . كما أف  ذلك يدلع الفرد إلزالتو من طريق تيمُت سلوكو ما 
الدين بإنذاره بالعقاب يعّد من العوامل اليت تستثَت القلق . بيد أف  القلق 
الزامد لن يّده مير بصحة الفرد العقلية وميعف لقدرتو لل  التكّيف 

    .(ٔ)تكّيفاً سليماً 

 ANGERالغضب 

الغيب ىو االنفعاؿ النفساين ادلقارف لغريزة الكفاح وادلقاتلة   وىو 
 (ٕ)ادلظهر االجيايب لغريزة الدلاع لن النفس   أو لغريزة يفظ البقاء الفردي 

. ديثل الغيب صورة جلية من االنفعاالت القوية اليت تدلع الفرد وتزّوده 
جهية وبدنية خاّصة بكثَت من الطاقة والشعور بو يكوف مصحوبًا بتعبَتات و 

  كإظهار األسناف واتساع يدقة العُت وحتريك اليدين والرأس وللو الصوت 
وخشونتو وغَت ذلك   وى  ػػ لل  رأي داروف ػػ بقايا شلا كاف يظهره اإلنساف 

 . (ٖ)القدمي يف صرالو إلرلاب خصمو من الناس   أو احليوانات 

                                                           

 . ٖٕٚػػ  ٕٕٚادلرجع يف لل  النفس   سعد ي اؿ   ص : ينظر  (ٔ)

 . ٕٚ٘لل  النفس   رتيل صليبا   ص ( ٕ)
 . ٚٗٔينظر يف لل  النفس   أزتد يسن الريي    ص  (ٖ)
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ولوؽ ذلك  للغيب درجات متنولة أدناىا العتب وادلوجدة   

ب   والفوراف     لالتلهّ  (ٕ) ـ  مث التيرّ  (ٔ) السخط   مث الغيظ   لالتلظ 
مل  وأخَتًا اذليجاف الشديد   وإذا استوىل الغيب لل  اإلنساف ولار لامره

تؤثر الًتبية وااللتبارات االجتمالية يف إيقالو لند يّده   وضبط نفسو   
واحلك  لليها . بل قد تزوؿ الرزتة من قلبو   وتغل  ليو مراجل العداوة   

وشّلا ورد  .(ٖ)وتلتهب نار البغياء   ويظل  لقلو   ويفقد الشعور بالعدؿ 
غيب قولو لعبد اهلل بن يف ال لليهما الس اـلن اإلماـ لل  بن أيب طالب 

الن اَس بوجِهَك  َسعِ لند استخ الو إيّاه لل  البصرة :  رض  اهلل لنو العباس
 .  (ٗ)ورَلِلِسَك وُيكِمَك   وإيّاَؾ والغيَب لإن و َطَتٌة ِمَن الشيطاِف 

 هانتائجو  هاأسباب

تشًتؾ األسباب والنتامج يف جوانب   وتفًتؽ يف جوانب أخرى   
أو داخلية يقـو الفرد   له  تشًتؾ يف كوهنا ردود لعل دلسببات خارجية 

مثل  بالتخلص من يالة التوتر ادلصايبة ذلا يىت يشعر بالراية واالطمئناف  

                                                           

ينظر ادلنجد يف اللغة العربية ادلعاصرة   نعمو لظ  : لظ  : توق د وتلّهب   واشتدت يرارتو .  (ٔ)
 . ٕٙٛٔوآخروف   ص 

ضـر : للّ  ل اٌف   واضطـر غيبًا   وتيرـ  لل   : تغي ب . ينظر أساس الب اغة   للزسلشري    (ٕ)
 . ٖٚٚص 

 . ٕٛ٘ػػ  ٕٚ٘( ينظر لل  النفس   رتيل صليبا   ص ٖ)

 . ٕٕٙص هنج الب اغة   حتقيق قيس هبجت العطار    (ٗ)
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ا معُت الستمرار   الشعور باجلوع   والعطش   أو ادلرض   واخلطر .  كما أهن 

نشاط الفرد واتقاد جذوة طموياتو وحتقيق ذاتو واثبات وجوده ليما لو  
مثل يب احلياة وحتقيق األىداؼ ادلتنولة   كانت يف يدودىا الطبيعية 

وتفًتؽ يف  لل  اخت اؼ مسايتها الزمانية يف إشباع الرغبات ادلتنولة  
كما حيصل لبعض  داخل  وخارج  .انعكاساهتا وما يًتّتب لليها من أثٍر 

األجهزة يف جس  الفرد من تغَت يف أداء وظامفها االلتيادية سلبًا   وإجيابًا   
أو ما ينعكس يف اخلارج من تغَت الفرد يف زلطات التقيي  رقيًا   وتدنيًا ؛ 

ىذا للمريلة العمرية   والنيج واإلدراؾ والبيئة األثر الكبَت ليما  ويف كلّ 
  . أرض الواقع يتجسد لل 
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 الشخصيةمعنى  

: لفظة مشتقة من كلمة التينية  Personalityالشخصية 
Persona  أو الوجه ادلستعار الذي يتلّبسه ادلمثل . ، تعٍت القناع

والعاطفية ، ، اجلسمية منها  الفردخصائص  ةوالشخصية كناية عن رلموع
وتعكس منط سلوكه ، ل حياة صاحبها والعقلية ، اليت دتثّ ، والنزوعية 

ادلتكيف مع البيئة . فهي لفظة جيري استخدامها على عدة معاٍف ، شعبية 
التنظيم ادلتسق والدينامي لصفات  وا معناها األمشل فهوسيكولوجية . أمّ 

الفرد اجلسمية والعقلية واألخالقية واالجتماعية ، حبسب جتليها لآلخرين يف 
 . (1)رلاؿ األخذ والعطاء داخل احلياة االجتماعية 

 كانت يف الواقع مالزمة لصاحبها دائمًا ، فهي تعّب   خصية وإف  والش
، ألفَّ يف التفاعل تتجسد عن نفسها فقط عندما يتفاعل الفرد مع اآلخرين 

وعندما نتحدث عن الشخصية  سلوكيات الفرد إزاء ادلواقف اليت يواجهها ،
ا أكنا نتحدث عن بعض اخلصائص اليت ينمفإنَّ  ثر أمهية از هبا الفرد على أَّنَّ

 من بعض اخلصائص األخرى . ومع ذلك فإفَّ الدراسة الكاملة جيب أف  
ف الشخصية ػػػػػػع العوامل وادلعايَت اليت نصػػػػػػة رتيػػتشتمل على دراس

  .(2)بواسطتها 

 
                                                           

 . 161موسوعة علم النفس ، أسعد رزوؽ ، ص  (1)

 . 262ينظر : علم النفس العاـ ، فراير وآخراف ، ص  (2)
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 رة في الشخصيةالعوامل المؤث   

ها على الرغم من كثرة عناصرها إفَّ الشخصية كثَتة العناصر ، ولكنّ 
الذات ؛ ألفَّ النفس ليست مركبة من أجزاء منفصلة بعضها عن  فهي واحدة
ر يف ا هي حقيقة واحدة ذات وجو  تختلفة . وهناؾ عوامل تثّّ بعض ، وإمنَّ 

 ث عنها على النحو اآليت :نتحدّ  الشخصية ديكن أف  

 إفَّ فكرة الشخصية مبنية  عامل اإلحساسات أو األساس العضوي :
على تصورنا جلسدنا ، أي على اإلحساسات اليت نطلع هبا عليه ،  
كإحساس البصر ، واإلحساس العضلي ، واحلس ادلشًتؾ وما يشتمل 
عليه من اإلحساسات العضوية . إفَّ لطبيعة اجلسم أّرًا يف تكوين 

لقصر قد الشخصية ، فالطوؿ قد يكسب صاحبه سلطانًا واعتزازًا ، وا
يضطر صاحبه إىل احلذر واالنقياد ، وللقوة البدنية وصحة اجلسد 
ونشاطه أّر يف تكوين الشخصية ، حىت لقد أّبت العلماء أفَّ للغدد 

فراز إالصّم أّرًا فيما يطرأ على الشخصية من تبّدؿ وتغَت ، فإذا ازداد 
ة ط الغدّ األدرينالُت مثاًل أصبح الشخص سريع االنفعاؿ ، وإذا ازداد نشا
 الدرقية أصبح الشخص قوياً شجاعاً كثَت االحتماؿ والنشاط . 

  الذكريات من مقومات  :عامل الذكريات أو تصور الماضي
وال ، وال شخصية ، الشخصية ، ولوال الذاكرة دلا كاف لإلنساف عقل 

شعور . إفَّ اإلنساف يعيش يف ادلاضي كما يعيش يف احلاضر وادلستقبل . 
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 اً أحد منا تارخي ضر مثقل بادلاضي . ومن الطبيعي أفَّ لكلّ وقد قيل احلا 

، فتصبح هذ  اليت مّر هبا ، أو مرت به وقائع اليكتبه بأعماله ، مّث يتذكر 
الذكريات ادلنطبعة يف النفس مرآة لكل ما قاـ به من األعماؿ على شكل 
من األشكاؿ ، وقد يقتنع البعض بأقل من ذلك ، فيفتخر بأنَّه من 

ة أحد األبطاؿ الذين بنوا ادلمالك أو هّدموا العروش ، أو دتّيزوا بأمر سالل
من األمور .إفَّ هذا التاريخ ديّيز شخصيتنا من شخصيات اآلخرين . 
وليست الذكريات الغامضة أقل تأَّتًا يف الشخصية من هذ  الذكريات 

الب الواضحة ، ولقد دّؿ علم النفس على أفَّ أمراض الذاكرة توّلد يف الغ
خلاًل يف الشخصية ، فيما لو انقطعت طائفة من الذكريات عن 
الشخصية الطبيعية ، فألّفت شخصية ّانية تنوب يف بعض األحياف عن 

 تلك الشخصية البًتاء .
  إفَّ للعامل االجتماعي تأَّتاً   :تصور الحاضر أو العامل االجتماعي

كبَتًا يف تكّوف الشخصية ؛ ألفَّ ادلرء ال يفكر يف نفسه فحسب ، بل 
قة الناس به ،  يفّكر يف أسرته ، ومهنته ، ووطنه ، وامسه ، وشهرته ، ّو
روته ، وهلّم جرّا .  ومنزلته وسلطانه ، ومنط معيشته ، وأصدقائه ، ّو

يعيش يف وسط اجتماعي ينظم فيه  واإلنساف ال يعيش منفردًا ، بل
( : إفَّ يف كّل دوركهايموسائله وغاياته ، حىت قاؿ ) بُت ائمنشاطه ، ويو 

فرد منا عنصراً ال شخصياً . وليس هذا العنصر الالشخصي بأقل خطورة 
من العنصر الفردي ؛ ألفَّ العقل وهو أساس الشخصية ، ليس فرديًا ، 
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البيت أّر يف شخصيته ، فعالقته بأفراد وإمنا هو كلي . وحلياة الطفل يف  

أسرته ، وصلته هبم تثدي إىل اتصافه بصفات خاّصة تصحبه حىت الكب 
، وللمدرسة أّرها العميق يف شخصيته ، فهي عامل جديد خيتلف عن 
عامل األسرة فيها جيد أنداداً أكثر منه ذكاء ، وأقوى جسداً ، أو العكس 

ر يف شخصيته . كما أفَّ  ، وكلّ  ، فيتأرجح بُت ادلباراة واخلضوع  ذلك يّث
  الذي ال يعلنه يف شخصيته ، كما هو احلاؿ لسرّ  اً لظاهر الفرد تأَّت 

حالة لبوسًا ،  ف حبسب األحواؿ والظروؼ ، ويلبس لكلّ دائمًا ، فيتلوّ 
 يـو أكثر من مرة يدؿ على خفايا نفسه . وهذا الثوب الذي يبدله كلّ 

  اإلنساف يعيش يف ادلستقبل كما يعيش يف  :عامل تصور المستقبل
ادلاضي ؛ ألنَّه يتصور للحياة مثاًل أعلى ، مث يبدؿ الواقع حبسب أحالمه 

شيء ممكنًا ، جلهله  ظنَّ كلّ وإراداته ، فإذا كاف شابًا يف مقتبل العمر 
يكوف قائدًا كبَتًا ، وعادلًا حنريرًا ، وشاعرًا فذًا ،  بادلصاعب . فيطمح أف  

، وال ختفى على بصَتته خلفية .  شيءعاً عظيماً ال يقف يف طريقه وتخًت 
فإذا مّرت األعواـ إّر األعواـ وجد نفسه عاجزًا عن حتقيق رتيع هذ  

ه إذا ما أّقلت األياـ  األحالـ ، فيقنع بتحقيق حلم واحد منها ، لكنّ 
كاهله أقبل على مهنته يريد النبوغ فيها ، فتدركه الشيخوخة ، وهو ال 

زاؿ يف منتصف الطريق مل يصبح بعد أوؿ خطيب ، وال أوؿ طبيب ، ي
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فيفكر يف أوالد  ، ويعلل نفسه باألمل والرجاء ، وهكذا يعيش الشيخ يف  

 . (1)ادلستقبل كما يعيش يف ادلاضي 
 خصائص الشخصية

 نعرضها على النحو اآليت : للشخصية عدة خصائص ديكن أف  
 تعّد الوحدة من أوؿ خصائص الشخصية ، ومعٌت  الوحدة :

الوحدة : أفَّ العوامل اليت تتألف منها الشخصية ال تضاؼ بعضها 
إىل بعض ، حبيث يكوف لكّل عامل منها استقالؿ عن غَت  ، بل 

ف كاًل واحدًا ال يتجزأ . وكّل عمل يقـو به جتتمع وختتلط وتثلّ 
صدر عن اجلوانب العقلية اإلنساف ، وكّل فعل من أفعاله إمّنا ي

اختلفت  واالنفعالية والنزوعية من نفسه . فالنفس واحدة وإف  
 . ((أنا  ))ظواهرها ، واإلنساف يعرؼ نفسه ويعب عنها بقوله 

  ذلك أفَّ اإلنساف ينسب أفعاله ادلاضية إىل ذات مشتملة  :الهوية
ه ال عليها اشتماؿ اجلوهر على األعراض . فيعرؼ أنَّه هو هو ، وأنَّ 

 أفعاله وأحواله يزاؿ اليـو كما كاف يف األمس ، على الرغم من تغَّت 
. فإنٍت أعرؼ نفسي احلاضرة ، وأعرؼ أين ال أزاؿ ذلك الشخص 

حفظ يف ا، وفرح ، وسعد ، و  الذي مرض يومًا ما ، وأحّب وشقي  
وأعّد نفسي نفسي ذكرى ما فعلت ، وأمّسى باالسم نفسه ، 

من الذنوب ، وأحتّمل رتيع النتائج النارتة عن مسثواًل عّما اقًتفت 
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 أفعايل ، ومع ذلك فإفَّ هوييت ليست مطلقة ؛ ألنٍت أتغَت يف كلّ  

حلظة . فالصحة وادلرض وطبيعة العمل الذي أقـو به ، والبلد الذي 
أعيش فيه ، والدار اليت أسكنها ، وادلالبس اليت أرتديها ، كّل ذلك 

ر يف نفسي ويبّدؿ هوييت .  يّث
  ع يف كّل وقت نطاؽ وهي أنَّنا نوسّ  :الفاعلية والتلقائية

، وال   شخصيتنا مبشاعر وعواطف جديدة ، ال ندري كيف تنبثق
 تعػػػػػػػاىل هػػػػػػػػػػي قولػػػػنا النفسية القددية ، وفػػػػػػػػػلاكيف نرجعها إىل أحو 

چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ېئۈئ  ۈئ  ېئچ
إشارة  (1)

ضمنية واضحة لعملية التجّدد واالنبثاؽ اليت تنّم عن االستمرارية 
والدديومة ، وهذا التجديد شامل من حيث اجلسد والشخصية . 
ولوال هذا التجديد والتغَت ادلستمر النكسر اإلنساف ، ووهن ، 

 ، ولذا هو بأمسّ وخارت آماله ، وضمرت رغباته وميوله واجتاهاته 
طات وتنوعها وكثرهتا ، وقيل : أحيسب اإلنساف أنَّه احلاجة ذلذ  احمل

 .  (2)جـر صغَت وفيه انطوى العامل األكب 
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 أنواع الشخصية 

 للشخصية يف علم النفس عدة أنواع هي : 
 يوصف الشخص الذي يعاين من هذ   الشخصية الفصامية :

الشخصية بأنَّه دييل إىل الوحدة والعزلة ، واالبتعاد عن اآلخرين ، 
اية ل هذ  الشخصية بداـ بادلهاـ بشكل منفرد ، وقد حتموالقي

( والذي يعاين فيه اإلصابة مبرض فصاـ الشخصية )شيزوفرينيا
نساف ادلصاب من ازدواج ، أو ّنائية الشخصية ، ويستمد اإل

 الفصامي قراراته وفقاً دلا دتليه عليه شخصيته من آراء .
   وهي الشخصية اليت تعيش الشك ، وتبٍت  اكةالشخصية الشك :

على شّكها على حالة من الظّن ، وال تعتمد على حقيقة ّابتة ، 
ويظل تفكَتها غَت مستقر ، فتنعدـ ّقتها باألشخاص احمليطُت 

خص دوف التأكد من أنَّه تجّنب التواصل مع أي شت، و  هبا
وؽ فيه ، ودتتاز بكثرة التوتّ  ر والقلق ، وهي دائمة البحث مّو

 حوؿ ادلواضيع اليت تثَت الشكوؾ .
 هذ  الشخصية بعدـ  : ويشعر صاحب الشخصية الهستيرية

سيما عندما جيد اآلخرين من حوله ال يهتموف له ، االرتياح ، ال
طريقة ممكنة ، ويسعى إىل  لذلك يعتمد على لفت االنتبا  بأيّ 

احلصوؿ على إعجاب الناس مهما كّلفه ذلك من ذتن ، ويعّد ذو 
 مشاعر سطحية ، وال يتأّر باألشخاص احمليطُت فيه بسهولة .
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 هي الشخصية اليت يكوف صاحبها ذا  الشخصية الحدي ة :
تفكَت واحد ، أي متطّرؼ برأيه ، وال يقبل اآلراء األخرى ؛ 

ت الفكرية اليت يعيش فيها ، ويتصف بالتقّلب حيث تتنوع احلاال
ادلزاجي بُت مّدة وأخرى ، كما قد تصدر منه قرارات فجائية ، 

 ويّتسم بعدـ استقرار مشاعر  ، وانفعاالته .
 هي الشخصية اليت يتسم صاحبها حبب  الشخصية النرجسية :

ذاته ، أو ما يسمى حبب الذات ، والشعور بأنَّه أهم من غَت  ، 
ه ذو عظمة ، وينماز بأنَّه استغاليل يستغّل األشخاص من وأنَّ 

حوله للوصوؿ إىل األشياء اليت يريدها ، وهتّمه مصلحته 
 الشخصية بشكل رئيس .

 يوصف صاحب هذ  الشخصية بأنَّه   الشخصية الوسواسية :
ا دتت بشكل   كثَت االنشغاؿ باألشياء من حوله ، ويتأّكد من أَّنَّ

لتأكد من غسل اليدين بشكل مستمر ، كامل أكثر من مرة ؛ كا
أو التأّكد أكثر من مرة من إغالؽ باب ادلنزؿ عند اخلروج منه ، 
وال يعتمد الشخص الذي يتصف هبذ  الشخصية على غَت  يف 

نفسه حىت يتأّكد من أَّّنا قد األعماؿ ، بل يفّضل أف ينجزها ب
 بشكل كامل .  دّتت
 لشخصية بأنَّه : يتصف صاحب هذ  ا الشخصية االعتمادية

يعتمد على غَت  للقياـ باألعماؿ اخلاّصة به ، كما أنَّه حيافظ 
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على اكتساب األشخاص الذين يقوموف بعمله عنه ، وال يعارض  

أي قرار يتخذونه حىت حيافظ عليهم ، لذلك يصعب عليه بدء 
 عمل بشكل فردي .أّي 
 وصاحبها يتصف بالعيش حبزف شديد  الشخصية االكتئابية :

ة وجود إحدى ادلسببات اليت أّدت إىل إصابته باالكتئاب ؛ نتيج
فينعزؿ عن األشخاص اآلخرين ، ويفّضل التواجد وحد  بشكل 

 دائم . 
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 واإلدراك واالنتباهحساس اإل 

بدأ علماء النفس يدركوف أفَّ ربديد نظاـ متكامل دلعاجلة ادلعلومات 
يقتضي إدخاؿ عمليات اإلحساس ، واالنتباه ، واإلدراؾ ، والتفكَت ، 
وغَتىا إىل ىذا النظاـ الشامل الذي يستطيع تفسَت العمليات الداخلية ما 

االستجابة . وبذلك فقد اعترب علماء النفس بُت حدوث ادلثَت إىل حدوث 
ادلعريف أفَّ اذباه معاجلة ادلعلومات ينطوي على ثالث عمليات معرفية ربدث 

رقم حة يف الشكل بشكل متسلسل ىي اإلحساس واالنتباه واإلدراؾ ادلوض  
  ( اآليت :4)

  

 

 
 (4شكل رقم )  

 العمليات ادلعرفية الثالث يف منوذج معاجلة ادلعلومات

 Sensation اإلحساسمعنى 

الشعورية البسيطة اليت تنشأ عن تأثر األطراؼ العصبية دبنب و ىو احلالة 
 . (1)ما حيث ينتقل ىذا ادلنب و إىل مراكز احلس يف الدماغ 

                                                           

 . 14أسعد رزوؽ ، ص موسوعة علم النفس ،  (1)

 مثيرات

 البيئة
 االستجابة اإلدراك االنتباه اإلحساس
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احلس كالعُت ، أو  حيدث اإلحساس عندما يستقبل أي جزء من أعضاء 

األذف ، أو األنف ، أو اللساف ، أو اجللد مثَتًا منبهًا مشَتًا إىل حدوث 
شيء ما يف البيئة اخلارجية احمليطة باإلنساف . فادلوجات الصوتية مثاًل 
موجودة حولنا بصورة شبو دائمة إما من ادلصادر اليت نتحكم هبا كصوت 

اخلارجة عن سيطرتنا كصوت أطفاؿ  التلفاز ، أو ادلذياع ، أو من ادلصادر
اجلَتاف ، أو عماؿ البناء يف ادلبٌت اجملاور وغَتىم . ىذه ادلوجات تنتقل يف 
الفضاء إىل أف ترتطم يف صيواف األذف مث تدخل إىل القناة السمعية عرب 
الطبلة إىل األذف الوسطى فاألذف الداخلية حيث ربوؿ إىل نبضات عصبية 

كبقية   عن أفَّ األذف العصب السمعي ، شلا يدؿ  وتبعث إىل الدماغ عرب 
ثانية  ما يصل إليها من مثَتات عديدة ربدث كل   احلواس ، تنقل فعليًا كل  

 من حياتنا وتغرؽ الدماغ هبذا الكم اذلائل من ادلثَتات السمعية ، وديكن أف  
 .(1)نتوقع حدوث الشيء نفسو مع احلواس األخرى 

 لإلحساساألسس النفسية والعصبية 

األسس النفسية والعصبية لإلحساس ثالثة : فيزيائية ، وفيسيولوجية ، 
د د عالقة اإلحساس بادلؤثر ، والفيسيولوجية ربد  ونفسية . فالفيزيائية ربد  

د عالقة اإلحساس بغَته من ا النفسية فتحد  عالقتو بالظواىر العضوية ، أم  
 الظواىر النفسية .
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 ال حيدث ادلؤثر إحساسًا إال  إذا بلغ درجة معينة  : األسس الفيزيائية
من الشد ة ، فنحن ال نسمع صوت طَتاف الذبابة ، وال نرى ضوء 

اً أصغر . مثاؿ  الشمعة البعيدة ؛ ألفَّ لكل   اً أكرب ، وحد  إحساس حد 
موجة يف الثانية ،  16ذلك : أف أصغر مدرؾ حلاسة السمع ىو 

ترليوف موجة يف الثانية ، وىي  760وأكرب مدرؾ حلاسبة البصر ىو 
اً  األمواج البنفسجية العالية . وىذا شأف إحساس اللمس ، فإفَّ لو حد 
أصغر كغَته من اإلحساسات ، فاحلواس ال تدرؾ إذف صبيع ادلؤثرات 

 بل تدرؾ منها ما ىو زلصور بُت حد ين .
  وىي اليت تبُت عالقة اإلحساس بالتبدالت  :األسس الفيسيولوجية

وية ، مثل القدرة النوعية ، أو زبصص احلواس ببعض ادلؤثرات ، العض
: إذا تغَت ادلؤثر ومل تتغَت احلاسة مل يتغَت اإلحساس ، كالتيار  يعنيو

ها يف العُت ، الكهربائي ، واللطمة على العُت ، وأمواج النور تؤثر كل  
فال ربدث إال  إحساسًا بصريًا . كذلك إذا تغَتت احلاسة ومل يتغَت 
ادلؤثر تغَت اإلحساس ، كالتيار الكهربائي إذا أث ر يف العُت أحدث 
إحساسًا بصريًا ، وإذا أث ر يف العصب السمعي أحدث صوتًا ، وإذا 

د طعمًا . وىذا يعٍت أفَّ اإلحساس تابع أث ر يف عصب الذوؽ ول  
ألعصاب احلس ال ادلؤثر ، وأفَّ اختالؼ األمور احملسوسة ليس ناشئاً 

صفات األشياء اخلارجية ، وإمنا ىو ناشئ عن اختالؼ  عن اختالؼ
 طبيعة األعصاب .
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    : تبُت عالقة اإلحساس بغَته من الظواىر األسس النفسية
تؤثر  إحساسات متقارنةوتتفرع إىل : ،  النفسية السابقة ، أو ادلقارنة

بعضها يف بعض ، فاألصوات الشديدة تضعف اإلحساس بادلنبهات 
الضوئية ادلقارنة ذلا ، مث تقويو ، فإذا استغرؽ ادلفكر يف تأمالتو نسي 
الضجة احمليطة بو ، فشدة اإلحساس تابعة إذف جلميع األحواؿ 

، فتؤثر بعضها يف  اإلحساسات المتتابعةالنفسية ادلقارنة ذلا . وأما 
وشدة اإلحساس الالحق تابعة لشدة اإلحساس السابق ، بعض ، 

،  %40ومثاؿ ذلك لو وضعت يدؾ اليمٌت يف ماء درجة حرارتو 
ويدؾ اليسرى يف ماء درجة حرارتو قريبة من الصفر ، مث أغمس 

ربس بيدؾ اليمٌت أفَّ ىذا  %20يديك معًا يف ماء درجة حرارتو 
 . (1)ادلاء بارد ، وبيدؾ اليسرى أنو حار 
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 الحواس الخمس 

، فهي تعمل على  الكائنات احلية لدى اإلدراؾ ساليبأىي 
. تتداخل  مهيتهاأؼ على األشياء وتصنيفها إلدراؾ مساعدهتا يف التعر  
ن الناحية النظرية يف رلاالت البحث والدراسة جملموعة ادلفاىيم للحواس م

علم النفس  ، علم األعصاب ماسي  ، وال متنوعة من التخصصات
رلاؿ مفاىيم سلتلفة  فلكل   . وفلسفة اإلدراؾ ، ادلعريف أو السلوكي  اإلدراكي
بالنسبة لعدد احلواس  األعصاب ال يوجد اتفاؽ ثابت بُت أطباءو   .للحواس

احلواس اخلمس و .  بسبب اختالؼ ادلفاىيم دلسببات الشعور )اإلحساس(
ويعود  ، واللمس ، والتذوؽ،  والشم ،  والسمع ،  البصر : التقليدية ىي

 .أرسطو ىذا التصنيف إىل
لديهم ما ال يقل عن ستة أحاسيس إضافية )رلموعها أحد  فراداألإفَّ 

 ، التوازف ؛ األمل : ( كمشاعرةخلياعشر دبا فيها احاسيس مشاعرىم الد
 باالذباهالشعور  ؛ الشعور بالوقت ، الشعور بتسارع األشياء،  إدراؾ احلركة

 .اجملاؿ ادلغناطيسي درة على إدراؾ التحوؿ يفالق، 
 ىوديكن القوؿ : كتعريف مقبوؿ على نطاؽ واسع دلصطلح احلواس 

التي تستجيب ألنواع  الخاليا الحسية الذي يتكون من مجموعة النظام
، وىذا يتطابق مع مجموعة معينة من  دة من الظواىر الماديةمحد  

وتفسيرىا القادرة على استقبال تلك المؤثرات  المخ المناطق داخل
 . إلدراك معين
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ق اخلالفات حوؿ عدد من احلواس عادة ما تنشأ فيما يتعل  إفَّ  

 .، ورسم خرائط دلناطق الدماغ بتصنيف سلتلف ألنواع اخلاليا
 الحواس الخمس التقليدية

ىي دبثابة النوافذ الطبيعية بينو  اإلنساف احلواس اخلمس اليت ديتلكها
، وضعها  وبُت العامل اخلارجي اليت تربط الوجود اخلارجي بذىنية اإلنساف

  وىي : أرسطو يف ما قبل ادليالد
 قدرة الدماغ والعين على كشف الموجة ىي : الرؤية أو البصر

ترى  لعُتفا. الكهرومغناطيسية للضوء لتفسير صورة األفق المنظور
، لذا  الظالـ عن النور واألشكاؿ وتكشف ، األلواف زادلوجودات لتمي  

الصور  انعكاسيؤدي ذلك إىل  عدسة العُت عندما دير الضوء من
اليت تقـو بدورىا بنقل الصورة للدماغ القادر  شبكية العُت ادلنظورة على
 .والعمى حاسة البصر ىي ادلعيار بُت القدرة على الرؤيةو .  على إدراكها

 ةادلنتقل ادلوجات الصوتية على التقاط ترددات األذف قدرة ىو:  السمع 
ز األصوات لتعرؼ صوت الصديق عن سبي   فاألذف ، عرب اذلواء وإدراكها

وحفيف الشجر  ، ادلاء كخرير ، الطبيعية بُت أصوات ز أيضاً غَته ولتمي  
 األفعى وفحيح،  األسد وزئَت،  اخليل كصهيل، احليوانات وأصوات، 
واآلالت ، وكذلك سبيز بُت أصوات ادلكائن ، وزقزقة العصافَت  ، 

وبُت ، عن الطائرات ادلدنية  الطائرات احلربية وبُت أصوات، ادليكانيكية 
، لذا فحاسة السمع ىي ادلعيار  أزير الرصاص وصوت القذائف وىكذا

 .الصمم بُت القدرة على سبييز األصوات وبُت
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 ادلتنوعة، فحُت استنشاؽ  الروائح على سبييز األنف قدرة وى:  الشم
رائحة ما يقـو االنف بتمرير اجلزيئات ادلختلفة لتلك الروائح اليت تثَت 

يوصل للدماغ  اً معين اً كيميائي  بدورىا مستقبالت الشم لتحدث تفاعالً 
نوع تلك الرائحة وبالتايل يتمكن الدماغ من سبيز الروائح ادلختلفة 

الروائح ، فيميز العطور اجلميلة عن  وادلختلطة ليدرؾ نوع تلك الروائح
، ز العطور اجلميلة ذاهتا يف درجة الًتكيز ديي  بل ، كاف ادلصدر   الكريهة أياً 

من أجزاء اجلهاز  اً ىام اً تعد حاسة الشم جزء .أو اخلفة حسب ادلصادر
يف تصميمو األساسي شلاثل ألجهزة احلواس  جهاز الشم وأفَّ  يالتنفس

، وخاليا عصبية  ، فهناؾ خاليا قادرة على استقباؿ احملفزات األخرى
، وأجزاء  ا استقبلت زلفزات مثل ىذهّنَّ إتقـو بنقل الرسائل اليت تقوؿ 

من الدماغ تقـو دبعاجلة ادلعلومات الواردة إليو وربويلها إىل إحساس 
ا من ف حاسة الشم على أّنَّ ؛ كما تصن   وأفكار مرتبطة بذلك اإلحساس

لألعصاب من أوردة  ؛ كما حيتوي األنف على ّنايات احلواس الكيميائية
، وحيتوي األنف أيضا على الشعر دلنع  وشرايُت تعمل على تدفئة اذلواء

دخوؿ األتربة والغبار، وحيتوي على السائل ادلخاطي وذلك لًتطيب 
 .اجلو
 على سبييز الطعم والذوؽ للمواد ادلختلفة، فعند  اللساف قدرة وى: التذوق

يستطيع اللساف سبييز تلك األذواؽ ادلختلفة  الفم سبرير األطعمة عرب
ت الدماغ من مستقبال اً كيميائي  بواسطة براعم اللساف لتحدث تفاعالً 

لتصل اإلشارات احلسية ألجزاء سلتلفة منو تستطيع من خالذلا سبييز 
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، لذا فحاسة التذوؽ  ن الباردمواحلار  ، ادلر   نم احللو الطعم مي زالطعم لي 

ترتبط حاسة .ىي ادلعيار بُت احساس التذوؽ وفقداف احلس على التذوؽ
،  رائحتومن  الشيء، حيث نستطيع إدراؾ طعم  التذوؽ حباسة الشم

وتنتشر على اللساف حلمات التذوؽ سلتلفة  ومن طعم الشيءومنيز 
، ادلر  ، ادلاحل والشكل واحلجم وربتوى على خاليا حسية سبيز بُت )احلل

، على ىيئة نبضات عصبية إىل  ، وينتقل احلس بالتذوؽ واحلامض(، 
 .القشرة ادلخية حيث يتم إدراؾ الطعم

 على على سبييز مسات األشياء والتعرؼ  األطراؼ قدرة وى:  اللمس
بوظيفة  اجللد ما يقـو يئاً المس األطراؼ شت ما، فعند خصائصها

ت سماالونقل ، اليت تقـو بدورىا باالستجابة  للنهايات العصبية ادلوصل
والصفات احملسوسات إىل الدماغ ليقـو بتفسَتىا وإدراكها. فيميز ، 

الباردة وىكذا. لذا  ناخلشن عن الناعم كما دييز االسطح الساخنة ع
 .ر ىو فقداف القدرة على اإلحساس باللمسفاخلدر أو التخد  

ىذه احلواس ذلا مدى زلدود ال تستطيع   دراسة احلواس ندرؾ بأفَّ يف
احلواس اخلمس  فَّ أ ، إذلواقع العملي أثبت ىذه ادلسألة تتجاوزه وا أف  

، دة زلدودة حبدود معينة وبقدرات معينة ال ديكن ذباوزىا بأجهزهتا ادلعق  
 ألفَّ  بغداد ؛نرى ماذا جيري حاليا يف شوارع  فمثال وببساطة ال ديكن أف  

 كما ال ديكن أف نرى ماذا جيري يف،  أعيننا قاصرة عن ربقيق ىذا اذلدؼ 
 ألفَّ  ة ما جيري ؛الشارع اجملاور لنا وحىت خلف جدراف غرفتنا ال نستطيع رؤي

، ذلا  . وحاسة األذف كذلك عن قدرة العُت الباصرةالرؤيا اجلدار حيجب 
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أو ، ذبذبات معينة تتمكن أف تسمع فيها فلو زادت عن ىذا احلد الطبيعي  

ال نستطيع مساع  النمل مثالً  ، ففي عامل نقصت مل نستطع مساع شيء ما
نا ندرس عن ىذه ادلملكة الرغم من أنَّ على  ، النمل احلوار الدائر بُت أفراد

ذلك ألف قدرة استيعاب األذف لذبذبات الصوت  ، كل   شها ونظامهاوجيو 
وما ينطبق على حاسة السمع ينطبق كذلك على حاسة ، قدرة زلدودة 

  .ىذه احلواس زلدودة القدرة والقابلية أي أفَّ ، واللمس ، الشم 
 معنى االنتباه

حوؿ عر ؼ العلماء االنتباه بقوذلم : : ىو أف تتجمع الفاعلية النفسية 
ظاىرة من الظواىر لتجعلها تام ة الوضوح . فإذا شبهنا الشعور بأشعة النور 
ادلرسلة إىل غرفة مظلمة ، فاالنتباه لشيء ىو توجيو ىذه األشعة إليو ، 
حبيث يصبح يف مركز الشعور ادلنَت ، فإذا كانت ىذه الظاىرة خارجية كاف 

أمليًا . دبعٌت أنٍت لو االنتباه حسيًا ، وإذا كانت داخلية كاف االنتباه ت
جلست يف مكتيب أفكر يف أحد ادلوضوعات الفلسفية ، وجدتٍت قبل 
االبتداء بالتفكَت زلاطًا بكثَت من ادلؤثرات احلسية ، فأمسع دقات الساعة ، 
وجلبة الطريق ، وأشم رائحة الزىر ، وأشعر بدرجة احلرارة ، وبتأثَت مالبسي 

َت ذلك من اإلحساسات الكثَتة ، فإذا يف  ، ودبقاومة الكرسي جلسدي ، وغ
فكرت يف أحد ىذه ادلوضوعات ، واستغرقت يف التأمل ، ضعف تأثَت ىذه 

ؿ شعوري هبا كما يتضاءؿ صوت السيارة ادلتباعد ءاإلحساسات يف  ، وتضا
ها عت أفكاري اآلف كل  عٍت . لقد كنت قبل االنتباه مشتت الفكر ، فتجم  
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مع األفكار حىت يبلغ درجة عالية ، ينسى فيها يف مركز واحد . وقد يزداد ذب 

 . (1)لشديد اى ىذا باالنتباه ما حييط بو من األشياء ، ويسم   اإلنساف كل  

 العوامل المؤثرة في االنتباه

د بعوامل فيزيولوجية ونفسية تؤثر فيو بشكل واضح االنتباه مقي  
 وملموس ، وسوؼ نعرض ىذه العوامل على النحو اآليت :

 إفَّ االنتباه مصحوب بعوامل فسيولوجية كثَتة  الفسيولوجية : العوامل
 منها :

: فاالنتباه مصحوب بالظواىر احلركية ، كتقل ص  حركات األعضاء .1
العضالت ، أو سبد دىا ، أو وقف حركتها ، وتبد ؿ حركات الرأس 

 والوجو واحلواس ، يف سبيل مؤالفة الشيء اخلارجي ومطابقتو .
: فاالنتباه مصحوب بتبد ؿ الدورة الدموية ؛  يةتبد ل الدورة الدمو  .2

ألفَّ الدـ يف حالة االنتباه يًتؾ أطراؼ اجلسم ويتجمع يف ادلراكز . 
حىت أنَّو لشدة ذبم عو قد حيدث احتقانًا يف ادلراكز العصبية العاملة . 
فما بالك إذا كاف كل عضو من األعضاء ديتص كمية من الدـ 

 تساعده على التجد د .
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: االنتباه مصحوب أيضًا بتبد ؿ يف التنفس ، فيقصر  ل النػََّفستبد   .3 

الزفَت ويطوؿ الشهيق ، ويزيد يف ضربات القلب . إفَّ التنفس يف 
 االنتباه الشديد شبيو باللهاث يف التعب واإلعياء .

 إذا نظرنا لالنتباه من الوجهة النفسية رأيناه يغَت  : العوامل النفسية
فاعلية النفس . أما تغَت تركيب الشعور ، فقد  تركيب الشعور ، ويبد ؿ

( االنتباه بقولو : إنَّو يضيق رلاؿ الشعور ويقلب ظواىره ريبووصف )
ا إفَّ عناصر الشعور يف حالة االنتباه أفقر شل   ادلختلفة إىل فكرة واحدة .

ىي عليو يف احلالة الطبيعة ؛ ألفَّ التصورات كلها تنقلب إىل تصور 
 وعلى اإلنساف أف ينتبو لشيئُت معًا يف وقت واحد وىواحد ، ويتعذر 

يلم بأطرافهما على حد سواء . وأم ا تبدؿ فاعلية النفس ، فإذا ما 
حللنا االنتباه بالنسبة إىل فاعلية النفس تبُت أنَّو توقف آين يف تيار 
االحساسات ، والتصورات ، والعواطف ، واألفكار . فلو كنت 

باب غرفيت ، وقفت  ع  رقًا يف تأماليت ، وقر  مستسلمًا ألحالمي ، مستغ
سلسلة أحالمي ، وانقطع تيار أفكاري ، ونظرت من فوري إىل الباب 

ف . إفَّ ألعلم من الطارؽ ، حىت أفَّ اجلسد نفسو ليشًتؾ يف ىذا التوق  
االنتباه لصورة من الصور النفسية يلهيٍت عن الصور األخرى ، ويوقف 

بيد أفَّ ىذا التوقف ليس سكونًا مطلقًا ، وال تيار أفكاري عن احلركة . 
تعطاًل ذاتيًا ؛ ألفَّ النفس عند وقوفها ، تتجو إىل الشيء وتطلب منو 
ا تبغي بذلك كشف احلجاب عن اجملهوؿ ، فاالذباه  زيادة وضوح ، كأّنَّ
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بال حبث ، أو تفحص ، ليس انتباىًا حقيقيًا ، وإمنا ىو فكرة ثابتة  

فاعلية ، كالطفل الذي يتبع بعينيو حركة  تسيطر على النفس دوف
الشمعة ، فينقاد ذلا دوف تفحص وال فاعلية ، خللو نفسو من كل فكرة 

  .(1)أما االنتباه احلقيقي ، فهو اذباه وتفحص وحبث  .

 أنواع االنتباه

خيتلف االنتباه باختالؼ موضوعو ، وباختالؼ السبب الباعث على 
 حدوثو .

 إذا اذبو االنتباه إىل شيء خارجي مسي  اختالفو بحسب الموضوع :
 واالنتباه الخارجيخارجيًا ، وإذا اذبو إىل حياتنا الداخلية مسي داخليًا . 

يطلق على ذبمع فاعلية  فاالنتباه الحسيينقسم إىل حسي ، وحركي ، 
احلواس حوؿ شيء معُت ، كانتباه عامل احليواف حلشرة من احلشرات ، 

فهو تنظيم حركاتنا وترتيبها حىت تصبح مطابقة  االنتباه الحركيا أم  
، وترتيب احلركات الضرورية لألشياء اخلارجية ، كانتباه العامل لعملو 

وىو  االنتباه الداخليا إلصلازه وفقًا دلا تقتضيو شرائطو ادلختلفة . أم  
ا أف يكوف ىذا االنتباه عماًل ذىنياً لها ، فإم  نظرنا حلياتنا الداخلية ، وتأم  

ل اإلنساف أفكاره ، اًل عميقًا ، فقد يتأم  يكوف تأم   ا أف  سيطًا ، وإم  ب
 وذكرياتو ، وتصوراتو .
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 ينقسم االنتباه حبسب العلة اليت تولده  اختالفو بحسب السبب :
إىل ثالثة أقساـ وىي : االنتباه اآليل ، واالنتباه التلقائي ، واالنتباه 

مؤثر خارجي مباشر تولدًا آلياً د من : يتول   فاالنتباه اآللياإلرادي . 
مستقاًل عن اإلرادة واالىتماـ ، كانتباه اإلنساف حلركة مفاجئة ، أو 

عن قوة ادلؤثر ال عن اذباه النفس  ناشئصوت انفجار . إفَّ ىذا االنتباه 
: فيتولد من اىتمامنا  االنتباه التلقائيا إىل الشيء أو ميلها إليو .أم  

بالشيء وميلنا إليو ، وضلن ال ّنتم باألشياء كل ها على حد سواء ، بل 
بعض مياًل تلقائياً من غَت جهد فكري ، وال تعب المنيل إىل بعضها دوف 

عند اخلوؼ من اخلطر ، أو اإلحساس نفسي . إفَّ احليواف ال ينتبو إال  
لو يف احلصوؿ عليو ، وينتبو للمنايف  رغبةً لو بادلنفعة ، فهو ينتبو للمالئم 

: فينشأ عن ذبمع فاعلية النفس االنتباه اإلرادي ا بو . أم  يف ذبن   رغبةً 
حوؿ شيء من األشياء اليت ال منيل إليها بفطرتنا ، كانتباه التلميذ مثاًل 

ثك بأمر لدرس القراءة ، أو احلساب ، أو انتباىك إىل صديقك وىو حيد  
تبذؿ جهدًا إراديًا يف صبع فاعلية نفسك يف مركز  من األمور ، فأنت

( اآليت يوضح 5واحد ىو االستماع حلديث صديقك ، والشكل رقم )
  . (1)أنواع االنتباه 
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 (5شكل رقم )                                          

 اهػػػػػػػػػػػػػأنواع االنتب                           

 االنتباه تاتمشت  

 ات االنتباه وسنامو ، وىي اليت حيصل فيهتعد  األحالـ ذروة تشت  
التشتت التاـ لالنتباه ، إذ يستسلم ادلرء للصور اليت تساوره ، فيتبعها وتتبعو 

فكر انتقادي ، وديسي مًتاخي الشعور ، ال يفضل حالة على  ، ويفقد كل  
حالة أخرى ، بل تتوارد الصور والذكريات عليو ، فتنضم بعضها إىل بعض . 

 .، أو طموح  ف تبعاً دلا يشعر بو من حزف أو سرور ، أو حبوتتأل  

ت : ىو احلالة اليت تتفرؽ فيها عناصر حياتنا إفَّ االنتباه ادلشت  
ت ، فال يتميز فيها إحساس عن إحساس ، وال إدراؾ عن الداخلية ، وتتشت  

 بحسب

 الموضوع

 بحسب

 السبب

 داخلي خارجي

 إرادي

 تلقائي آلي

 االنتباه
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إدراؾ ، بل تبقى اإلحساسات واإلدراكات ، والعواطف ، واألفكار كل ها  

على ذلك حالة على منط واحد من حيث شد هتا ووضوحها . وأحسن مثاؿ 
الطفل ، أو حالة الراشد ادلتعب الفكر ، ادلستسلم لألحالـ . فقد يستسلم 
الراشد للصور اليت سبر بو فتغويو ، وتقوده ، وتستويل عليو ، كأنَّو ال فرؽ بينو 

( عُت تلك كوندياكوبُت األشياء اليت ينظر إليها ، أو كأنَّو كما قاؿ )
سو ، حىت لقد قيل : ال فرؽ يف ىذه احلاؿ األشياء اليت تنطبع آثارىا يف نف

 .  (1)ت ال خيتلف عن حالة الذىوؿ إال  قلياًل بُت األنا والالأنا ، وىذا التشت  

 معنى اإلدراك
 ؾدر  ؛ يشاىد هبا ما بو ي   ل حقيقة الشيء عند ادلدر ؾىو عبارة عن سبث  

 ؛ حيدث منو مزيد كشف على ما ، فهو عبارة عن كماؿ حاصل يف النفس
ل بالربىاف أو اخلرب، وىذا حيصل يف النفس من الشيء ادلعلـو من جهة التعق  

واحدة من احلواس ىو ادلسمى  الكماؿ الزائد على ما حصل يف النفس بكل  
 .  إدراكاً 

 ف  أفهو ال يستطيع ، ىو الوسيلة اليت يتصل هبا اإلنساف مع بيئتو و 
ة ما يؤكل موجود يف بيئتو ، وال يستطيع شب   فَّ أذا أدرؾ بطريقة ما إ يأكل إال  

إذا أدرؾ وجود األخطار  يستمر يف الوجود إال   ف  أو ، حيافظ على حياتو  ف  أ
إذا  يعيش مطمئنا إال   د حياتو من عدـ وجودىا . وال يستطيع أف  اليت هتد  

خوانو األوفياء من أصحاب السوء ادلاكرين الضامرين لو أيعرؼ  ف  أاستطاع 
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وىذه العملية ال تقتصر على اإلنساف دوف احليواف . ولكن  ، أسوء الشر 

لبشري على منهما . وىي عامة لدى صبيع أفراد اجلنس ا يشًتؾ فيها كل  
اهلل سبحانو وتعاىل  أفَّ  بيدهتم الثقافية والتعليمية . سلتلف أعمارىم ومستويا

أال  ز هبا على احليوافة يتمي  دراكية أخرى ىام  إاإلنساف بوظيفة  قد خص  
األشياء  لىيعلو بإدراكو ع وىي العقل ، الذي بو يستطيع اإلنساف أف  

دة كاخلَت والشر . والفضيلة والرذيلة واحلق ر يف ادلعاين اجملر  احملسوسة ، فيفك  
يستدؿ على وجود اخلالق وقدرتو  يستطيع اإلنساف أف   والباطل فبالعقل مثالً 

و ال يدرؾ األشياء احمليطة من  بأنَّ ز اإلدراؾ اإلنساينويتمي  ،   سبحانو وتعاىل
نا اخلمس من مسع ولكنو يضفي معٌت عليها . فحواس  ، حولو كما ىي 

من اإلحساسات نقـو  سلتلفةً  اً وبصر وشم ودلس وتذوؽ . تنقل إلينا أنواع
وتلك العملية ىي ما ، أو إعطاء تفسَتات ذلا ، بعد ذلك خبلع معٌت عليها 

بل ىي ، عملية اإلدراؾ ليست حسية فقط  فَّ نسميو باإلدراؾ . ولذلك فإ
أي ليست ، ة وليست بسيطة دوعقلية وانفعالية ، وىي معق  ، عملية حسية 

 . اء احلس ادلختلفةضرلرد استثارة أع
 األسس النفسية والعصبية لإلدراك

يتعر ض اإلنساف للمثَتات الفيزيائية كالصوت والضوء وغَتمها ، ولكنَّ 
تصل إىل درجة من  يستجيب ذلما صبيعًا ، إذ ال بد  أف  ىذا اإلنساف ال 

( حىت تؤث ر فيو فتستقبلها أجهزتو الشد ة )ارتفاع الصوت ، تصاعد الضوء
احلسية ويغَتىا جهازه العصيب ، فتصدر عنو االستجابة ذلا . واالستجابات 
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عملية سيكولوجية ال تسَت دائمًا جنبًا إىل جنب مع األحداث الفيزيائية يف  

 العامل . 
 الفرق بين اإلحساس واإلدراك

ا مرك بة ، أم  اإلحساس غَت اإلدراؾ ؛ ألفَّ اإلدراؾ ظاىرة نفسية 
منها  اإلحساس فهو ظاىرة أولية بسيطة ، أنظر إىل األشياء ، إنَّك ذبد لكل  

زلاًل يف العامل اخلارجي ، وذبد لكل  منها حجمًا خيتلف عن حجم اآلخر ، 
وتدرؾ لكل  شيء معٌت ، فإذا نظرت إىل األفق عند ادلساء ، ورأيت قرصاً 

ب من سطح البحر ، قلت ىذا غروب من النور أصفر اللوف ، مث  رأيتو يقًت 
الشمس ، مث  إنَّك تشعر بأفَّ ىذا الشيء مستقل عن شخصك ، وأفَّ لو 
حقيقة خارجية . وليست ىذه العناصر ادلقومة لإلدراؾ متولدة مباشرة من 
اإلحساس ؛ ألفَّ اإلدراؾ يقتضي اإلحساس بالشيء ويقتضي شيئاً آخر غَت 

ذاكرة واحلكم ، وغَت ذلك من األفعاؿ اإلحساس مستمدًا من التجربة وال
الذىنية ، فرؤية قرص النور فوؽ البحر ذبعلٍت أدرؾ معٌت غروب الشمس ، 
أم ا الطفل فقد يرى ما أرى ، ولكن من غَت أف يدرؾ ما أدرؾ . 

بة تقتضي عماًل ذىنياً فاإلحساس حدس بسيط ، واإلدراؾ ظاىرة نفسية مرك  
 . (1)معقداً 
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 أىمية اإلدراك 

نا ادلتنوعة و حبواس  ا ضلس   أمهية اإلدراؾ من خالؿ ما يتم تفسَته شل  تأيت
؛ ألنَّنا ال نقـو دبجرد السمع ، أو البصر ، أو الذوؽ ، أو الشم ، فحينما 
نسمع صوت سيارة أو رجل أو امرأة ، أو حينما نبصر فنرى كتابًا ، أو 
رجاًل ، أو شجرًة ، وىكذا يف كل اإلحساسات ، فإنَّنا نقـو بتفسَت ذلذه 

يو أمساء اإلحساسات وربديد للشيء الذي تنبعث منو ادلؤثرات ، فنعط
ونستجيب لو بشكل يتفق وتفسَتنا وربديدنا . فاإلدراؾ عملية تتضمن 
التأثَت على األعضاء احلسية دبؤثرات معينة ، إذ يقـو الفرد بإعطاء تفسَت 
وربديد ذلذه ادلؤثرات شلا انطبع يف ذاكرتو من إحساسات ول دت لديو 

سوسات مدركات تصبح فيما بعد معايَت للتقومي وربديد وتصنيف احمل
اجلديدة على وفق ىذه ادلدركات ، ولوال اإلدراؾ الختلت حياة الفرد وكانت 
من الصعوبة حبيث ذبعلو تائهًا مشتتًا خائر القوى دلا يعيشو من تناقضات 

ل اإلحساس اجلزء األكرب منو ، ة يف مواجهة آالؼ األحداث اليت يشك  حاد  
حساسات حىت ينغمس يف يقـو بتفسَت وتصنيف ىذه اإل وبالتايل عليو أف  

 اجملتمع الذي يعيش فيو ويعد  أحد أفراده األسوياء .
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