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  مدخل الى علم النفس 

  

 ما ھو علم النفس؟ 

  الدراسة العلمیة للسلوك.خصائص 

  أھداف علم النفس 

 میادین وفروع علم النفس 

 أھمیة علم النفس 

 

  ما ھو علم النفس؟

المعتمدة والخلفیة  رعرف علم النفس باشكال مختلفة ونجد تعریفات متعددة بتعدد المصاد

  النظریة لھا , ومن ھذه التعریفات :

 .ھو علم  دراسة السلوك 

  للسلوك.ھو الدراسة العلمیة 

 .ھو الدراسة العلمیة للسلوك االنساني والحیواني 

 .ھو علم العملیات العقلیة والسلوك 

 .ھو الدراسة العلمیة للسلوك والعملیات العقلیة 

 .ھو الدراسة العلمیة للسلوك الظاھر والعملیات العقلیات الداخلیة 

  البیئة یكیفھا ویتكیف ھو العلم الذي یبحث في مختلف اوجھ نشاط الفرد وھو یتفاعل مع

 معھا .

 .ھو العلم الذي یبحث في الذات كما تكشف عن نفسھا في األداء والعمل والنشاط 

 

  ومن تحلیل نماذج التعریفات أعاله نالحظ ما یاتي :

 للظواھر التي تقع ضمن اختصاصھ. دراسة علمیةعلم النفس ھو  . 1

 بمختلف تجلیاتھ. السلوكوھو یدرس  . 2

ظاھري او داخلي ویمكن ان یصنف الى أشكال او أنماط مختلفة (والسلوك مفھوم عام  . 3

 بسیط الى معقد / إرادي وال إرادي / مكتسب وموروث / سوي وال سوي ). /

 بشكل خاص جوھر السلوك اإلنساني. الشخصیة بشكل عام والذاتتمثل  . 4

 

ن الفرد كل ما یصدر ع: بوصفھ موضوع االھتمام األساسي في علم النفس بأنھالسلوك ویعرف 

  من استجابات نتیجة تعرضھ لمنبھات مختلفة .

حركیة / لفظیة / وھي على انواع  :كل نشاط ناجم عن مثیر او منبھ باالستجابة :ویراد 

  فسیولوجیة  / انفعالیة / معرفیة /او الكف عن نشاط معین .



 

یثیر عضو من  المنبھ او المثیر فھو اي عامل داخلي او خارجي یثیر نشاط  الكائن الحي اواما 

  , وھو على أنواع : أعضائھ او یغیر ھذا النشاط او یكفھ

  اوال: منبھات خارجیة  وتقسم الى فئتین :
  : منبھات طبیعیة (فیزیقیة) :مثل األصوات او الروائح او الحرارة او الضوء...01  
 : منبھات اجتماعیة مثل رؤیة صدیق او صوت استغاثة او سماع محاضرة.02  
  

    منبھات داخلیة :وتقسم الى : ثانیا :
  : منبھات فسیولوجیة :مثل الشعور بالجوع او الصداع او الغثیان ..01 
  : منبھات نفسیة : مثل األفكار او المعتقدات او األوھام . 02  
  

  

  محددات السلوك

یخضع السلوك اإلنساني بوجھ خاص الى تأثیر العدید من العوامل لیتشكل في النھایة بمواصفات 

  محددة , وھذه العوامل ھي :

  نحن نرث من اآلباء واألجداد من قبلھم عددا من الخصائص الجسمیة والعقلیة الوراثة :

والتي یكون بعضھا ظاھرا للعیان (خصائص متغلبة)فیما بعضھا اآلخر غیر واضح 

والوراثة مسؤولة بشكل كبیر عن أحوالنا الصحیة والبدنیة (خصائص متنحیة )..

 والعقلیة.

 وتصنف البیئة  جمیع العوامل التي تحیط بالفرد وتؤثر في حالتھ الوراثیة:وتشمل  لبیئةا,

بأشكال مختلفة  : بیئات طبیعیة ,بیئات اجتماعیة ,وبیئات مشیدة (صناعیة).او تصنف 

 الى بیئة ما قبل الوالدة ,وبیئة أثناء الوالدة ,وبیئة ما بعد الوالدة.

العملة الواحدة في تأثیرھما على السلوك واإلنسان اذ ال یمكن والوراثة والبیئة یعمالن كوجھي 

الفصل بینھما وھما یتفاعالن معا في التأثیر على مختلف أوجھ نشاط الفرد وفعالیاتھ خالل 

  عملیة نموه وارتقائھ .

 اإلنسان وحدة عقلیة وجسمیة واحدة وال معنى الي كالم عن الفصل بین  العقل والجسم :

الة انفعال الفرح یشعر الفرد بالحبور والمرح والسعادة وجمال الحیاة االثنین ..ففي ح

وبھجة الدنیا (وھي مشاعر عقلیة) یصاحبھا سرعة خفقان القلب وتسارع التنفس وزیادة 

ضربات القلب وھذه عملیات جسمیة , كل ھذا یدلل على اتحاد العقل والجسم او النفس 

 والجسم.

 

 یحتاج اإلنسان في حیاتھ الى مھارات ومعارف (التعلم): الخبرات السیكولوجیة المتراكمة

مختلفة ومتنوعة تعینھ في عملیة العیش المناسب في بیئة معقدة ومتغیرة , ویتیح التعلم 

توفیر مثل ھذه المھارات والمعارف لینتقل الفرد من كونھ طفال عدیم الخبرة والتجربة 

تي  تتیح لھ إمكانیة ممارسة أنشطة الى راشد على قدر كبیر من المعارف والمھارات ال

وفعالیات  متعددة ومختلفة ومتباینة في صعوبتھا وأھدافھا وموضوعاتھا.إن حجر 



 

(اي تغیر في السلوك ..والذي یراد بھ  التعلمالزاویة في عملیة االنتقال ھذه ھي عملیة 

 ناجم عن الخبرة ویتصف بالدیمومة النسبیة).

  

  

  أھداف علم النفس 

  العلوم ومنھا علم النفس لتحقیق او بلوغ األھداف اآلتیة :تسعى جمیع 

  .وھو اإلجابة على سؤال :ماذا؟ أوال: الوصف

ویتمثل الوصف في وضع إطار معرفي  متماسك من الحقائق والمعلومات عن الظاھرة 

 المالحظة المباشرة, ویعتمد الوصف على المبحوثة وتحدید أبعادھا والسلوكیات الدالة علیھا 

عن طریق االستبیانات والمقابالت لجمع بیانات  المالحظة غیر المباشرةا امكن ذلك وعلى كلم

  عن خبرات سابقة او أحوال خاصة ال یمكن تغطیتھا بأسلوب المالحظة المباشرة.

  .وھو اإلجابة على سؤال : لماذا؟ ثانیا : التفسیر

لصورة وبھذه المواصفات .ویفسر التفسیر ھو محاولة فھم الظاھرة المبحوثة , ولماذا ھي بھذه ا

والفرضیة ھي محاولة مبدئیة لتفسیر . الباحث الظاھرة بوضع فرضیة او فرضیات واختبارھا

بین  العالقة االرتباطیة؟.والتفسیر قد یبحث في الظاھرة او ھي إجابة مقترحة لسؤال لماذا

  بینھما. العالقة السببیةالظاھرة المبحوثة وظواھر أخرى ,او یبحث في 

  .وھو اإلجابة على سؤال : متى ؟ ثالثا : التنبؤ

توقع  إمكانیة تكرار سلوك الظاھرة المبحوثة في مواقف أخرى مشابھة  لتلك التي نشأ التنبؤ ھو 

  والتنبؤ في العلوم الطبیعیة أكثر دقة منھ في العلوم اإلنسانیة .,  فیھا أصال

  

  كیف نفید من الظاھرة المبحوثة؟.وھو اإلجابة على سؤال  رابعا: السیطرة او الضبط

األبحاث والمعلومات الناجمة عنھا في مواقف  جالسیطرة او الضبط او التحكم ھو تطبیق لنتائ

,وتبدو العلوم اإلنسانیة  سلوكیة محددة بما یضمن تعدیل السلوك في االتجاه الذي یرغبھ الباحث

متخلفة بعض الشيء عن نظیرتھا الطبیعیة في اإلمكانیات التطبیقیة لھا وفي االرتقاء بالخدمات 

  المقدمة لإلنسان.    

 

  

  مراحل التطور التاریخي لعلم النفس



 

بتطورات متعددة من ناحیة طبیعة     psychology   علم النفس مصطلحمر         

استخدامھ ومضمونھ الداللي وبما یعكس مستوى التطور العلمي والفھم السائد لھ في الحقب 

 :التاریخیة المختلفة , ویمكن ایجاز تطور المصطلح عبر التاریخ كما یاتي 

 

  : أوال : مرحلة التأثیر الفلسفي 

ي ھذه المرحلة التأملیة ارتبط نمو علم النفس بالفلسفة وكانت مرحلة فلسفیة تأملیة الى حد بعید , وف 

بفضل المدرسة الفلسفیة الیونانیة التي مثلھا كل : سقراط , أفالطون , وأرسطو..والى ھذه المدرسة 

لوصف الجوانب الالبدنیة من السلوك البشري    Psycheیعزى الفضل في ابتكار مفھوم النفس 

أرسطو تحدیدا ھو األب الفلسفي لعلم النفس وأول من ابتكر المتمثل بالعقل او الروح , ویعتبر 

  . Soulكمفھوم یدرس الروح  PSYCHOLOGYمفھوم علم النفس 

سلوك اإلنساني من جھة أخرى فان الفلسفة الیونانیة عوقت من نمو المعرفة العلمیة والتجریبیة لل

وعطلت ظھور التیار العلمي التجریبي في العلم الطبیعي واإلنساني بوجھ عام بسبب تغلیب ھذه 

المدرسة للتأمل على التجریب , والمثالیات على الواقع , والمجردات على الوقائع ..وھو ما یفسر 

  تطور المعارف المتعلقة بالریاضیات وبخاصة الھندسة خالل تلك المدة.

  

  رحلة الثانیة : مرحلة تأثیر علم وظائف األعضاء والطب التجریبي :الم

وتمثلت بانفكاك علم النفس عن الفلسفة والالھوت وارتباطھ بدراسات وظائف األعضاء والطب 

التجریبي منذ منتصف القرن الثامن عشر , وھي مرحلة تقوم بشكل كبیر على المنھج التجریبي 

  دراك وقدمت في ھذه المرحلة دراسات نفسیة مھمة منھا وبخاصة في موضوعات اإلحساس واإل

 . دراسات اإلحساس أللمسي لفیبر 

 .كتاب أسس علم النفس الفسیولوجي لدراسة التفكیر او العقل لولیم فوند 

 

وساعدت ھذه المرحلة على زیادة رصیدنا من المعرفة العلمیة بالطبیعة البیولوجیة لإلنسان 

العملیات العضویة والعقلیة والتفاعل بین الجسم والنفس.اال ان من عیوب وبالعالقة الوثیقة بین 

ھذه المرحلة التأكید على عضویة او فسیولوجیا علم النفس وعزو العملیات النفسیة الى العوامل 

العضویة والفسلجیة مما خلق اتجاھا مضادا لدى علماء النفس ساعد على بلورة استقالل علم النفس 

 منھجا وموضوعا.

 

 

 

  



 

  : المرحلة الثالثة : مرحلة االستقالل العلمي 

فیھا استقل علم النفس في المنھج والموضوع ,وبدأ الباحثون یبتكرون مناھج علمیة وأسالیب و

بحث جدیدة فضال عن بلورة بعض الموضوعات المتنوعة والمعقدة في میدان علم النفس , ولعل 

  من أھم األحداث التي طبعت ھذه المرحلة :

  م على ید ولیم فوند.1879تأسیس أول معمل (مختبر) لعلم النفس في ألمانیا عام 

  إصدار ولیم فوند ألول مجلة متخصصة بالدراسات التجربیبة في علم النفس تحت مسمى

 م.1880(دراسات فلسفیة ) عام 

  م.1887إصدار عالم النفس األمیركي ستانلي ھول للمجلة األمیركیة لعلم النفس عام 

 وھو أول 1888ن جامعة بنسلفانیا ل(جیمس ماكین كاتیل ) كأستاذ لعلم النفس عام تعیی

 منصب لألستاذیة في علم النفس في العالم وكان عالم النفس  یعین قبلھا في أقسام الفلسفة.   

  م وفي أمیركا وحدھا حصل ما یأتي : 1895 – 1880وخالل المدة 

o  مختبر نفسي . 24تأسیس 

o  لعلم النفس .إصدار ثالث مجالت 

o  إنشاء الرابطة األمیركیة لعلم النفسAPA . 

o .تحدید ولیم مكدوجل لعلم النفس بانھ علم السلوك 

وھكذا مع مطلع القرن العشرین نجح علم النفس في ان یحقق استقاللھ عن الفلسفة ویطور معاملھ 

ق بحثھ ویعطي التي استخدم فیھا الطرق العلمیة ویشكل تنظیمھ األكادیمي ویحدد أدواتھ وطر

وخالل المدة الالحقة وبسبب من التوسع في الدراسات لنفسھ تعریفا رسمیا كعلم ھو علم السلوك .

النفسیة وتاسیس اقسام علم النفس في مختلف الجامعات في العالم وخاصة في الدول المتقدمة 

ة التخصصیة وتوسع النشر العلمي في المجالت النفسیة المتخصصة وعقد مئات المؤتمرات العلمی

في علم النفس , لكل ھذه العوامل ظھرت الكثیر من فروع علم النفس التي  یمكن دمجھا في 

 . التطبیقیةومیدان لفروع  النظریةمیدانین رئیسیین ھما میدان الفروع 

 

  

  میادین وفروع علم النفس

والموضوعات النفسیة أسھم البحث العلمي المتزاید في شتى حقول الحیاة ذات الصلة بالسلوك 

المختلفة الى ضرورة ان یتفرع علم النفس الى فروع متعددة ومتخصصة بما یناسب مجاالت 

ونظرا للتراث العلمي النفسي الضخم ظھر میدانان  تالحیاة المختلفة عند األفراد والجماعا

  رئیسیان وفي كل منھما عدد من الفروع المتخصصة وكما یأتي:

األساس لھا ھو إضافة المعرفة والكشف عن القوانین  ف:والھد النظریةأوال : میدان الفروع 

  العامة للسلوك كل في مجال تخصصھا وكما یأتي :

 تؤثر في  ي: ویھتم بالمظاھر األساسیة للسلوك والعملیات العامة الت علم النفس العام

ق التنشئة سلوك الفرد ,وھو یھدف الى الوصول الى القوانین العامة التي ال تتأثر بفرو



 

االجتماعیة كما في حالة القوانین العامة لإلدراك والتعلم والتذكر والدافعیة واالنفعال 

والشخصیة ...والتي تصدق على جمیع البشر بصرف النظر عن البیئة التي یعیشون 

 فیھا .

 ( االرتقائي / ألنمائي) ویھتم بالتعرف على القوانین العامة للنمو  علم النفس التكویني :

ي مختلف أشكالھ (البدني / العقلي / االنفعالي / االجتماعي / اللغوي ...)وللمراحل ف

النمائیة كافة (الطفولة / المراھقة / الشباب / الرشد / الشیخوخة)وھو یبحث كذلك في 

 العوامل الوراثیة والبیئیة المؤثرة بعملیات النمو المختلفة.

 حددات الفسیولوجیة والبیولوجیة للسلوك :ویھتم بالعوامل والم علم النفس الفسیولوجي

في حاالت الصحة والمرض  ااإلنساني مثل الجھاز العصبي والجھاز الغدي ومسؤولیتھ

 وبعض األنواع المحددة من األمراض النفسیة الجسمیة ( السیكوماتیك).

 ویھتم بدراسة التفاعل االجتماعي بین الفرد والمجتمع او بین علم النفس االجتماعي  :

اعة وأخرى والعوامل المؤثرة فیھ.ومن موضوعاتھ :القیادة وأنماطھا ,الرأي العام جم

 ,االتجاھات النفسیة,التعصب...

 ویھتم بدراسة األمراض النفسیة والعقلیة من ناحیة التصنیف و  علم النفس المرضي  :

 األسباب وأسالیب العالج المناسبة والوقایة منھا واألعراض الدالة علیھا .

  ویبحث في الخصائص الممیزة لألنماط السلوكیة للكائنات الحیة  النفس المقارنعلم :

المختلفة ومقارنتھا بالسلوك اإلنساني فضال عن السعي  للتعرف على ما ھو مشترك 

 وما ھو مختلف بین نوع حیواني وآخر في مجال السلوك والسمات او الخصائص ..

 بین األفراد في المجتمع الواحد وبین  : ویبحث الفروق الفردیة علم النفس الفارق

الجماعات المتعددة وھو یدرس أنواع الفروق ومداھا وانتشارھا مستعینا باإلحصاء 

 والقیاس النفسي .

 ویھتم علماءه بدراسة التعلیم والدوافع والموضوعات األخرى  علم النفس التربوي :

 خاصة بھذا المیدان.ذات العالقة بالعملیة التعلیمیة فضال عن وضع النظریات ال

 ویدرس العملیات المعرفیة (اللغة  علم النفس المعرفي :

 ,الذاكرة,اإلدراك,االنتباه.....)والعوامل المؤثرة فیھا ووسائل تنمیتھا.

 ویھتم باختبار الفرضیات والتحقق من البیانات باعتماد التجارب  علم النفس التجریبي :

 الى نتائج دقیقة وسببیة یمكن الركون الیھا. النفسیة داخل المختبر او خارجھ للتوصل 

 ویھتم بدراسة سمات الشخصیة والدوافع الخاصة لإلفراد  علم نفس الشخصیة :

 واستعداداتھم المزاجیة وأسالیبھم في المعرفة والتفكیر. 

 

 

: ویتألف من الفروع التي یعمل العلماء والباحثون فیھا على  ثانیا" : میدان الفروع التطبیقیة

الستفادة من نتائج األبحاث والدراسات في المیدان األول (الفروع النظریة)وتحویلھا إلى ا

تطبیقات وبرامج تدریبیة وعالجات ووسائل ومخترعات لتحسین الحیاة اإلنسانیة وحل مشكالتھا 

  المختلفة وتیسیر الصعوبات التي تعترض اإلنسان.ومن ھذه الفروع :



 

 بیق قوانین علم النفس األساسیة في میدان الصناعة : ویھتم بتط علم النفس الصناعي

بھدف رفع الكفایة اإلنتاجیة للعامل من خالل عملیات االختیار والتوجیھ المھني وتدریب 

العمال وتھیئة أجواء العمل المناسبة واستخدام أنظمة الحوافز المناسبة ورفع الروح 

 المھني للمعاقین.المعنویة للعمال وحل مشكالت العمل وحوادثھ.والتأھیل 

 ویھتم بإیجاد أفضل سبل التوافق بین اإلنسان واآللة .وھو یتطلب  علم النفس الھندسي :

 التعاون بین علماء النفس والمھندسین .

 ویھتم بتطبیق مبادئ علم النفس في مجال العالقات اإلنسانیة  علم النفس اإلداري :

جتماعیة,الثقافیة,اإلعالمیة ..) ویھتم داخل المنظمات (المؤسسات التعلیمیة ,الصحیة, اال

كذلك بإدارة تلك المنظمات وأسالیبھا ,فضال عن االھتمام بالسلوك الجمعي داخل تلك 

 المنظمات وسبل توجیھھ الوجھة المناسبة.

 ویھتم بالسلوك االستھالكي لألفراد وحاجاتھم واتجاھاتھم  علم النفس التجاري :

جاریة المقدمة لھم ومن وسائل ھذا الفرع :اإلعالنات واھتماماتھم بالسلع والخدمات الت

 التجاریة .

 ویستفید ھذا المیدان من مبادئ علم النفس وقوانینھ ویطبقھا في  علم النفس العسكري :

مجال القوات المسلحة من ناحیة توزیع الجنود على األصناف العسكریة المختلفة بما 

برامج التدریب العسكري والموائمة بین یناسب قدراتھم ومؤھالتھم ,كما یھتم بتحسین 

كذلك برفع الروح المعنویة للجنود والقادة  والحرب  مالجندي وظروف القتال.وھو یھت

 النفسیة وأسالیب تدریب القادة والتعامل مع اإلصابات النفسیة الناجمة عن المعارك ..

 ویھتم بأنواع الجرائم وأسبابھا الفردیة واالجتماعیة وشخصیة  علم النفس الجنائي:

المجرم وحالتھ النفسیة والعقلیة ودوافع ارتكابھ للجریمة..واقتراح السبل المناسبة 

 للتعامل مع الحاالت اإلجرامیة وسبل الوقایة منھا.

 توافق : ویھدف لمساعدة األفراد العادیین في مواجھة مشكالت سوء ال اإلرشاد النفسي

 التي تعترض حیاتھم مثل مشكالت المھنة والدراسة والعالقات الزوجیة واإلنسانیة .

 ویھتم بتفھم العالقة القائمة بین اإلنسان وبیئتھ (المنزل,  علم النفس البیئي :

 المدرسة,مكتب العمل,المتجر.....) والعمل على حل المشكالت القائمة في ھذا المیدان .

 ویھتم بالوقایة من الصراعات األسریة وتطویر برامج عالج  علم النفس األسري :

 المشكالت األسریة.

 ویھتم بتطبیقات علم النفس األكادیمي في مجال اضطرابات  علم النفس اإلكلینیكي :

 السلوك تشخیصا وعالجا .

 ویوظف االختبارات والمقاییس النفسیة لتشخیص األحوال السویة  القیاس النفسي :

)(غباري 2008لألفراد والجماعات المبحوثة .(داود: دت)(الریماوي  وغیر السویة

 ).1985).(إبراھیم 2008وآخرون 

 

 

 

  



 

  أھمیة علم النفس

  تبدوا أھمیة علم النفس من طبیعة المھام الملقاة على عاتق علماء النفس ومن ذلك :

 . لماذا وكیف تتصرف الكائنات الحیة ومنھا اإلنسانیھتم علماء النفس بفھم   -أ

كیف تنمو وتتغیر الكائنات الحیة ,فمع النمو یتغیر اإلنسان :نفسیا وھم یھتمون بمعرفة   -ب

 . وعقلیا واجتماعیا وانفعالیا ولغویا وبدنیا وصحیا

بكیفیة تعلم الكائنات الحیة وأسباب اختالف أفراد النوع الواحد عن ویھتمون كذلك   -ت

 بعضھم (الفروق الفردیة ).

التي تسبب وقوع اإلنسان في المشكالت وتحولھ إلى  بالعواملوھم یھتمون أیضا   -ث

 . شخص مضطرب

بالطرق واألسالیب التي تساعد اإلنسان في التغلب على مشكالتھ كما أنھم یھتمون   -ج

 .النفسیة (العالج النفسي) ومنعھ من الوقوع فیھا (الوقایة منھا )

(الذي یھتم  النفسي الطبیبأوسع من مھام وواجبات  اختصاصي علم النفسان مھام وواجبات 

اذ تتراوح من الدراسة المختبریة للسلوك البسیط بتقدیم الفھم والرعایة للمرضى نفسیا وعقلیا) 

  .للحیوانات الى دراسة السلوك المعقد لإلنسان في تفاعالتھ الواقعیة وبیئتھ االجتماعیة

  

  

  

 مدارس علم النفس

  

  سیجموند فروید: الذي أسسھ الطبیب النفسي النمساوي المعروف  أوال : االتجاه التحلیلي النفسي

Freud  وكان لجھوده وجھود یونجJung   وادلرAdler  ان ما وآخرون الفضل في اكتشاف

وھي قوى داخلیة ال منطقیة وغرائز بدائیة  یحكم السلوك الظاھري للفرد ھو دوافعھ الالشعوریة

( جنسیة وعدوانیة على وجھ التحدید) تساھم في توجیھ السلوك البشري والشخصیة اإلنسانیة 

أحالم .والن ھذه الدوافع ال شعوریة ومكبوتة منذ الصغر فانھ ال یمكن االطالع علیھا اال من خالل 

الذي  بمنھج التداعي الحرفضال عن الكشف عنھا  األخطاء الال مقصودةو وتخیالتھ الفردیة الفرد

یساعد على العودة بالشخص الى المراحل المبكرة من الطفولة حیث یمكن للفرد ان یطلع على 

  األسباب الدفینة والقدیمة التي تجعلھ یتصرف على ھذا النحو او ذاك في الصحة او المرض.

صادر السلوك والشخصیة ھي ال شعوریة وعلى الرغم من اتفاق علماء التحلیل النفسي على ان م

وان خبرات الطفولة تلعب دورا حاسما في تشكیل الشخصیة فیما بعد , فانھم اختلفوا اختالفات 

شاسعة أثارت فیما بینھم كثیرا من المشاحنات والخصومات (الفكریة) الى حد استقالل معظمھم 

تحلیلي . علم النفس الفردي .النظریة عن فروید وتأسیس توجھات نظریة مستقلة عنھ (علم النفس ال



 

النفسیة االجتماعیة .النظریة النفسیة االجتماعیة التاریخیة . التحلیل النفسي الجدید ......)(إبراھیم 

  )55-54ص 1985

  

  : وینظر للتحلیل النفسي بوصفھ

 . نظریة في الشخصیة 

 . نظریة في النمو النفسي 

  واضطرابات الشخصیةطریقة في عالج األمراض النفسیة . 

وھو ما یجعل من التحلیل النفسي واحدة من ابرز مدارس علم النفس التي حددت بقوة شكل علم 

  النفس الحدیث.

  اآلتیة :  المفاھیم األساسیةویشمل البناء النظري للتحلیل النفسي 

 وتتألف من : الھو  بنیة الشخصیة id   األنا , ego     األنا األعلى ,super ego . 

 او العقل ویتألف من : الشعور , ما قبل الشعور , الالشعور . بنیة الوعي 

 القلق العصابي . 

 مثل :الكبت , اإلسقاط  , التبریر , رد الفعل العكسي ,اإلزاحة   اآللیات الدفاعیة النفسیة

 , التعویض , النكوص , اإلعالء  .

 النمو النفسي الجنسي  

 

 

: وھو اتجاه یرى ان السلوك اإلنساني محكوم من الخارج اي من البیئة ثانیا : االتجاه السلوكي  

,ویمثل ھذا االتجاه كل من واتسن , سكنر, باندورا ..ووسیلة ھذا االتجاه ھي البحث العلمي 

(مؤسس  1958-1878الموضوعي والتجارب العلمیة المحكمة والمضبوطة . وندد واتسن 

ام الطریقة االستبطانیة وبتحلیل الخبرة كأدوات بحث في المدرسة السلوكیة في امیركا ) باستخد

علم النفس كما ھو معمول بھ  في التحلیل النفسي (وقبلھا المدرسة البنیویة والمدرسة الوظیفیة ) 

  وذھب الى ان الموضوع المالئم لعلم النفس ھو  السلوك الذي یمكن مالحظتھ. 

 االستجابة –العالقة بین المثیر رستھا الى لقد اختزلت المدرسة السلوكیة الموضوعات التي د

دور العوامل البیئیة في تشكیل السلوك وتغییره وفي طبع الشخصیة بسمات وھي تؤكد على 

.ویقول واتسن محددة من خالل عملیة التعلم المستمرة والدائمة ما دام الكائن الحي سلیما وحیا .

  طفال األصحاء افعل بھم ما شئت ....) .في ھذا المعنى قولتھ المعروفة (أعطني دستة من األ

  ویؤمن علماء النفس السلوكیون بالفكار اآلتیة :

  ضرورة دراسة األحداث البیئیة (المثیرات ) والسلوك المالحظ (االستجابات). 01

الخبرة تؤثر في السلوك والقدرات والسمات أكثر من تأثیر الوراثة لذا یعد موضوع التعلم  02

  للبحث العلمي .موضوعا ھاما 



 

یجب التخلي عن االستبطان وإفساح المجال الستخدام الطرق الموضوعیة مثل التجریب ,  03

  المالحظة العلمیة , والقیاس .

یجب على علماء السلوك وصف السلوك وتفسیره والتنبؤ بھ وضبطھ كما یجب علیھم القیام 04

  والمعلمین ورجال األعمال. بالمھام العملیة التطبیقیة مثل نصح الوالدین والمربین 

یجب بحث سلوك الحیوانات البسیطة الى جانب سلوك اإلنسان ألنھا أیسر في دراستھا  05

  . وفھمھا من الكائنات المعقدة

  

: وھو اتجاه رائده العالم السویسري المعروف جان بیاجیھ  ثالثا : االتجاه المعرفي في علم النفس

Jean Piaget   بوصفھا جوانب من  العملیات المعرفیةیرى ان عالم النفس علیھ ان یھتم ب الذي

السلوك ال یمكن ان تخضع للمالحظة المباشرة مع انھا تلعب دورا واضحا ومھما في توجیھ 

السلوك والشخصیة والتعلم ..مثل التفكیر والذكاء والوعي والقیم والتوقع وھي موضوعات یرى 

للعالم والبیئة من دون ان یعني ذلك ان البیئة والعالم الخارجي یلعبان بیاجیھ إنھا تحكم إدراكنا 

دورا سلبیا في نمو وعي اإلنسان , وھو وعي یمر بمراحل ارتقائیة مختلفة ,ولھذا یتغیر إدراك 

  البیئة لدى الشخص بتغیره ونموه ونضجھ .

وغیره من العلماء في  لقد ساعدت المدرسة المعرفیة في علم النفس التي بدأت بإسھامات بیاجیھ

على  نتخطي النظر لإلنسان وكأنھ صندوق اسود والذي میز منظور السلوكیین لھ وھم یؤكدو

أھمیة النظر الى ما بداخل ھذا الصندوق وفھمھ (العملیات العقلیة) وتطویر أسالیب البحث المناسبة 

  لھ , وعلیھ یمكن القول ان علماء النفس المعرفیین یؤمنون باألفكار االتیة :

حل  ضرورة دراسة  العملیات العقلیة المختلفة مثل :التفكیر , االدراك , الذاكرة , االنتباه ,  01

  المشكالت , اللغة .

أھمیة السعي  الى اكتساب معلومات دقیقة عن كیفیة عمل تلك العملیات وكیفیة تطبیقھا في  02

  الحیاة الیومیة .

یجب استخدام االستبطان غیر الشكلي وبصفة خاصة لتنمیة الشعور الحدسي فضال عن  03

  ). 48ص  1983دافیدوف .( استخدام الطرق الموضوعیة لتعزیز وتأكید مثل ھذا الشعور

  

:  تبلور االتجاه اإلنساني في علم النفس خالل الربع  رابعا : االتجاه اإلنساني في علم النفس

األخیر من القرن العشرین كقوة ثالثة فاعلة بعد التحلیل النفسي (القوة األولى ) و( السلوكیة ) القوة 

واریك  Rogersوكارل روجرز  Maslowلو الثانیة , ویمثل االتجاه اإلنساني كل من أبراھام ماس

ان اإلنسان مدفوع بطبیعتھ لفعل الخیر وھو .والمنطلق األساسي لھذا التوجھ  Frommفروم 

, وعلیھ تكون الوظیفة األساسیة  ینطوي على دافع رئیسي للنمو واالرتقاء واإلبداع وتحقیق الذات



 

كانیاتھ الحقیقیة وإعانتھ على تحقیقھا لعالم النفس ھو مساعدة البشر على ان یكتشف كل منھم إم

  ).59ص 1985من خالل التوجیھ واإلرشاد .(ابراھیم 

  ویؤكد علماء ھذا االتجاه على االفكار االتیة :

على علماء النفس جمع المعلومات على ان یكون ھدفھم الرئیس ھو تقدیم الخدمات بالوصول  01

  بالناس إلى حدھم األقصى وإثراء حیاتھم .

  علماء النفس دراسة اإلنسان ككل بدال من تقسیمھ وظیفیا الى فئات او أجزاء . على 02

یجب ان توجھ األبحاث  النفسیة نحو مشكالت اإلنسان الھامة  مثل : المسؤولیة الشخصیة  03

  ,أھداف الحیاة , االلتزام , تحقیق الذات , االبتكاریة , التلقائیة , القیم .....الخ.

اء النفس على الوعي الذاتي والخبرة الذاتیة كأساس لكل األنشطة یجب ان یركز علم 04

  اإلنسانیة .

على علماء النفس السعي لفھم األفراد العادیین وغیر العادیین , واألسویاء وغیر األسویاء  05

  ,بمعنى التأكید على التفرد والفردیة ولیس القوانین العامة للسلوك .

وعات الدراسة أكثر من االھتمام بأسالیب دراستھا , لذا على علماء النفس االھتمام بموض 06

فان أسالیب البحث المستخدمة في المدرسة اإلنسانیة تشمل : الطرق الموضوعیة , دراسة 

  ). 38ص  1983. (دافیدوف الحالة , االستبطان وتحلیل األعمال األدبیة 

 

  

  مناھج البحث في علم النفس

  . منھج البحث الوصفي .1
  البحث التاریخي .. منھج 2
  . منھج البحث التجریبي.3
  .  منھج البحث العیادي.4
  
  
 

  أوال : منھج البحث الوصفي

وھو أكثر أسالیب البحث استخداما في العلوم السلوكیة بعامة وعلم النفس بخاصة. وھو یھدف 

الستقصاء ظاھرة من الظواھر النفسیة كما ھي قائمة فعال في الوقت الحاضر او كما حصلت 

سابقا بقصد تشخیصھا وكشف جوانبھا وتحدید العالقات بین عناصرھا او بینھا وبین ظواھر نفسیة 

  او اجتماعیة اخرى .



 

  ثانیا : منھج البحث التاریخي 

وھو منھج یستنطق التاریخ ویستقرا سیر األحداث السابقة ویبحث في الوثائق وسیر األشخاص 

:كتب التاریخ ,ًسیر الحیاة والتراجم , الوثائق الرسمیة  المؤثرین ,لذا فان مصادر بیاناتھ ھي كل من

من عقود وسجالت ومعاھدات , النتاجات األدبیة والفكریة ,األشخاص المعاصرون لبعض 

  األحداث.

ان المھمة األساسیة للباحث التاریخي ھي ان یفرز  المعلومات الصحیحة من بین كم ھائل من 

رة او غیر دقیقة ,وھذه مھمة أساسیة بل وشرط من شروط البیانات التي قد تكون محرفة او مزو

  البحث التاریخي.

  

  ثالثا : منھج البحث التجریبي 

المنھج التجریبي ھو المنھج األساس في العلوم الطبیعیة والذي ساعد على تقدمھا وساعد       

أیضا على استقالل علم النفس عن الفلسفة وتوصلھ إلى الكشف عن القوانین العامة التي تفسر 

السلوك ,من جھة أخرى یعد المنھج التجریبي من أدق المناھج البحثیة في التوصل الى المعرفة 

لعلمیة ذلك الن التجربة ھي مالحظة منظمة ودقیقة یتحكم خاللھا الباحث بالظروف المحیطة ا

بالظاھرة وبمتغیراتھا المتعددة فیستطیع تعدیل بعض العوامل وتغییر بعض الظروف فضال عن 

تائج التي توصل إمكانیتھ إعادة التجربة ضمن نفس الظروف السابقة للتجربة للتحقق من دقة الن

  .)لھا.(

  ومن المھم عند إجراء التجارب في علم النفس ان تراعى االعتبارات االتیة :

 . (او ما یسمى بالمتغیرات) تحدید الظروف او الشروط التي تجري فیھا التجربة 

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

لتي أخضعت للتجربة وتلك التي  لم تخضع التجربة علیھا للمقارنة بین نتائج الجماعة ا

 لھا .(المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة)

  في بعض التجارب تقسم عینة الدراسة الى مجموعات صغیرة بحیث یمكن إخضاع كل

منھا  لظروف مختلفة عن ظروف المجموعات األخرى للتعرف على اثر كل ھذه 

ان یراعى تكافؤ تلك المجموعات في  الظروف على تلك المجموعات كل بمفردھا على

 بقیة العوامل التي یحتمل ان تؤثر على التجربة وھو ما یعى ب(الضبط التجریبي)(

 

  رابعا : منھج البحث العیادي   

ویفید ھذا المنھج في دراسة من یواجھون مواقف صعبة تسبب لھم المشكالت (سوء التوافق         

واالضطرابات السلوكیة ) فضال عن دراسة األشخاص االعتیادیین او المتفوقین عقلیا والمبدعین 

  ).والمقابلة. (Case Study,وھو یعتمد أساسا على أداتین ھما دراسة الحالة 

   



 

  نفعاالت الدوافع واال

  اوال : الدوافع 

 مقدمة وتعریفات واھمیة الموضوع 

 تصنیف علماء النفس للدوافع 

 نظریات الدوافع 

 قیاس الدوافع 

 مالحظات ختامیة 

  مقدمة      

سلوك یقدم علیھ الفرد او   اي ندراسة الدوافع موضوع أساسي من موضوعات علم النفس ذلك أ

الجماعة ,سواء كان ذو غرض واضح او غیر واضح , ایجابي ام سلبي , ھو سلوك مدفوع بمعنى 

  ان دافعا ما او مجموعة من الدوافع ھي المسؤولة عنھ.

ھو : مفھوم افتراضي یشیر الى القوة التي تدفع الفرد الى سلوك محدد في وقت  ؛والدافع      

  ك القوة استمرار السلوك الى ان یحقق الفرد غایتھ ویصل الى ھدفھ .محدد وتسبب تل

حالة داخلیة نفسیة او جسمیة تثیر السلوك في ظروف معینة وتحدده وتواصلھ   وھو ایضا   

حتى تحقیق غایة محددة , وھو حالة من االستثارة والتوتر الداخلي وفقد التوازن بھدف ارضاء 

  .)114ص  2010الكائن الحي باالحباط اذا لم یرض الدافع .(ربیع  الدافع  وازالة التوتر ویصاب

  وتؤكد التعریفات المختلفة للدوافع على وظیفتین أساسیتین للدافعیة :

: فالدوافع تحفز السلوك بصیغة نشاط ما وقد یكون بدنیا او نفسیا او معرفیا  الوظیفة التنشیطیة 01

الفئران ان حرمانھا من الطعام یزید من نشاطھا البدني او اجتماعیا .....الخ وتبین  دراسات على 

  ساعات الحرمان تلك. دبطریقة متسقة مع ازدیا

: وتعني ان النشاط اإلنساني الواعي ھو نشاط موجھ نحو ھدف محدد فال  الوظیفة التوجیھیة 02

  ) .112ص 1978دافعیة من دون ھدف یوجھ السلوك وجھة معینة  (منصور وآخرون 

ألنھ محرك للسلوك ,  لعلماء النفسة الدوافع مسالة مھمة للعدید من األفراد , فھو مھم ودراس    

في اي مجال ومستوى  للمعلمینوالسلوك ھو موضوع اھتمامھم .كما ان دراستھ موضوع مھم 

تعلیمي او تدریبي الن ال تعلم من دون دافع . وھو مھم كذلك للطبیب لیتعرف سبب عدم مراجعة 

لطبیب او تسترھم على مرضھم او ربما على العكس یكثرون من الشكوى بعض المرضى ل

رجل القانون المستمرة من أعراض مرضیة قد ال یكون لھا وجود حقیقي اال في أذھانھم . وعلى 

ان یفھم دوافع بعض المجرمین الخطرین الرتكابھم سلوك إجرامي یبدو غیر معقول مثل إشعال 

دیة . من جھة اخرى فان فھم دوافع المستمعین والمشاھدین الحرائق او السرقة دون حاجة ما

لكي یحسنوا التخطیط والتنفیذ والتوقیت للبرامج  للعاملین في المجال اإلعالميمسالة مھمة 

 الصناعیة والتجاریة للعاملین في المجاالتاإلعالمیة واإلعالنات . و دراسة الدوافع مسالة مھمة 

 لآلباءن للسلع الصناعیة الخدمات التجاریة .وھو موضوع حیوي لتلبیة رغبات وأذواق المستھلكی



 

لفھم دوافع أبنائھم في مختلف الموضوعات لیحسنوا التكیف معھم.   .وقبل ھذا وذاك یكون فھم 

ذاتھ لیتعرف على نفسھ بصورة أفضل وعلى أسباب سلوك اآلخرین  للفردالدوافع موضوع مھم 

  على حسن التكیف النفسي والتوافق االجتماعي لھ. بصورة أكثر دقة وموضوعیة وبما یساعد

وخالصة القول ترتبط الدوافع بسببیة السلوك , وھي تساعد في تفسیر لماذا یتصرف الشخص    

.(داود في موقف ما بطریقة معینة , وینشط عندما تستثار دوافعھ , ثم یھدأ عندما تشبع دوافعھ

  )   128.د ت ص

        

  للدوافعتصنیف علماء النفس 

  صنف علماء النفس الدوافع بأشكال متعددة ,فمنھم من صنفھا الى :

 أ / دوافع أولیة                     ب / دوافع ثانویة   . 1

 أ / دوافع شعوریة                 ب / دوافع ال شعوریة   . 2

  أ / دوافع فطریة                   ب / دوافع مكتسبة  . 3

ویالحظ من التصنیفات أعاله ان الدوافع األولیة ھي ذاتھا الدوافع الفطریة  وقد یقال لھا أیضا 

الحوافز األساسیة , فیما الدوافع الثانویة ھي ذاتھا الدوافع المكتسبة وقد یقال لھا الدوافع النفسیة 

 االجتماعیة .  

  الدوافع حسب موضوعھا الى : 1983دافیدوف وتصنف 

 ساسیة الحوافز األ 

   الدوافع االجتماعیة 

   دوافع االستثارة الحسیة 

   دوافع النمو 

 432ص  1983. (دافیدوف  األفكار كدوافع  .( 

  

وھي دوافع تنشط السلوك بھدف إشباع الحاجات ذات األصول .  أوال : الحوافز األساسیة

ین , الماء , الطعام الفسیولوجیة المرتبطة بالبقاء على قید الحیاة وھي تتمثل بالحاجة لألوكسج

, الجنس , وتفادي األلم . وتعمل ھذه الحاجات على حفظ جسم الكائن الحي بحالة اتزان بدني 

  ( المصدر السابق ).وتعني نزعة الجسم إلى التنظیم الذاتي .  homeostasisاو

  وتبدأ الحوافز األساسیة منذ المیالد وعلیھا یتوقف وجود واستمرار الفرد ومن صفاتھا :

  ترتبط بالتكوین الفسلجي للكائن الحي , فالجوع على سبیل المثال یرتبط

 بتقلصات وانقباضات المعدة . ویرتبط العطش بنقص  الماء في الدم ..الخ.

 . تكون مشتركة بین أفراد البشر جمیعا والحیوانات العلیا 

 .تتطلب اإلشباع بصورة مباشرة 



 

 و تعدیلھا وان كان التعلم االجتماعي تتصف أھدافھا بالثبات , فال یمكن تغییرھا ا

 .یؤثر فیھا من ناحیة المنبھات وطرق اإلشباع وتوقیتاتھ

  وتصنف الحوافز األساسیة إلى :

: وھي الحاجات التي یؤدي إشباعھا الى الحفاظ على  الحاجات الفزیزلوجیة األساسیة للحیاة01

اوكسید الكربون والحاجة للماء حیاة الفرد مثل الحاجة لألوكسجین والحاجة للتخلص من ثاني 

  والحاجة للطعام والحاجة للتخلص من الفضالت عن طریق التنفس والتعرق ...

: وھي حاجات فطریة یؤدي عدم إشباعھا الى فناء  الحاجات المتعلقة بالحفاظ على النوع 02

  النوع الذي ال یمارس أفراده ذلك اإلشباع وھي الحاجة للجنس واألمومة .

  

.ال یمكن ان یفسر السلوك اإلنساني على أساس حاجاتھ الفطریة  الدوافع االجتماعیةثانیا : 

وحوافزه األساسیة فقط ذلك ان اإلنسان بحكم اضطراره للعیش في المجتمع ال بد وان یتكیف على 

وفق ما یفرضھ المجتمع مما یجعل السلوك موجھا نحو إشباع دوافع اجتماعیة مختلفة تلك التي 

عھا على االتصال باآلخرین والتفاعل معھم مثل مشاعر الحب , القبول , االستحسان , یعتمد إشبا

واالحترام وھي موضوعات مھمة في النمو النفسي السلیم لألفراد ویتضح تأثیرھا في حالة فقدان 

الفرد لالتصال باآلخرین والتواصل معھم  كما في حالة فقدان الطفل لمن یرعاه او في حالة النبذ 

تماعي او العزلة االجتماعیة .وقد وجد في بعض الدراسات على أفراد معزولین او منعزلین االج

ألسباب اجتماعیة او جغرافیة إنھم ال یستطیعون النوم ویمیلون لالنفجار المفاجئ في البكاء 

وال مبالین , وبمجرد انتفاء عزلتھم  فویھملون صحتھم الشخصیة وروتینھم الیومي ویبدون بال ھد

  ).433ص  1983اصلھم مع اآلخرین تختفي تلك األعراض .(دافیدوف وتو

ویكتسب بعض ھذه الدوافع كل شخص مھما اختلفت بیئتھ االجتماعیة مثل الدافع لالنتماء , في 

حین ال یكتسب بعضھا اال في بیئات وثقافات معینة مثل دافع المقاتلة ( العدوان ) والسیطرة 

  ) 142صوالتملك و االنجاز .(داود :دت 

إن من أھم دوافع السلوك التي یتعلمھا الفرد ویكتسبھا من الحیاة االجتماعیة وتتبلور على شكل 

  حاجات نفسیة واجتماعیة مؤثرة في السلوك ما یاتي :

  الحاجة للتحصیل او  دافعیة االنجازAchievement. 

  الحاجة لالنتماءAffiliation. 

  الحاجة للقوة او السیطرةPower . 

   ونوجز القول في أدناه في واحدة منھا وھي دافعیة االنجاز.    

  

دافعیة االنجاز : ھو سعي الفرد للنجاح الدائم والتفوق على اآلخرین في منافسات الحیاة        

  والتغلب على الصعوبات .



 

ھذا  واھتم بدراسة ھذا الدافع كل من (ماك لیالند) و(اتكنسون ) وأشارت دراساتھما الى ان     

الدافع یؤثر على العدید من سلوكیات الفرد فیجعلھا في وضع الجاھزیة النفسیة . ومن خصائص 

  السلوك المتسم بدافعیة االنجاز ما یأتي :

: حیث یتفوق األفراد ذوو الدافعیة العالیة في االنجاز على األفراد ذوو الدافعیة  األداء الممتاز 01

  مت بالسھولة او الصعوبة .الواطئة في أداء األعمال سواء اتس

: بینت الدراسات ان ثمة ارتباطا قویا بین ارتفاع دافعیة االنجاز وبین  االلتزام والتكامل 02

االلتزام والتكامل في أداء األعمال , وقد یتصف ذوو الدافعیة العالیة لالنجاز باألنانیة ویكون الفشل 

فردیة لكي یبدوا انجازھم  الشخصي واضحا , بالنسبة لھم خبرة كارثیة , وھم یمیلون لألعمال ال

كما إنھم یتسمون بالمبادأة والسلوك الریادي وتحسین األداء واإلنتاج في األعمال التي توكل لھم .  

  ).124-123ص  2010(ربیع 

  ویمكن النظر لدافعیة االنجاز  بطریفتین :

  تھ .انھ دافع نمو ان كان الفرد مھتما بإشباع إمكانیاتھ وإظھار قدرا  -أ
  . انھ دافع اجتماعي ان كان الفرد مھتما بالتنافس مع اآلخرین  -ب

  وتتأثر دافعیة االنجاز بعدد من العوامل ھي :

 . اآلثار الناجمة عن االنجازات ان كانت سلبیة او ایجابیة , مباشرة او غیر مباشرة 
 .الذكریات التي نحملھا عن األداء السابق واالنفعاالت المرتبطة بھ 
  النجاح والفشل في األداء .توقعات 
  , مدى تأكید البیئة االجتماعیة واألسریة على االنجاز الفردي المرتفع وتعزیزھا لھ

ویبدو التأثیر االجتماعي في مجال التمییز بین الجنسین فیما یتوقع أداؤه منھما في ذات 
 1983. (دافیدوف  المجتمع . كما یبدو في تباین ھذه الدافعیة بتباین المجتمعات

 ) 471-466ص
  

والحیوانات األخرى الى االستثارة  ونحن غالبا  یحتاج اإلنسانثالثا : دوافع االستثارة الحسیة : 
من خالل أحالم الیقظة , التصفیر و الدندنة . ووجد بعض علماء النفس  ةما نزود أنفسنا باالستثار

قبل قلیل) تصبح األعمال الیومیة  ان الفرد عندما یكف عن أنشطة االستثارة الذاتیة (التي مرت بنا
الروتینیة مثیرة للضجر ومسببة لإلجھاد وتزید من الشعور بالتوتر واالكتئاب والشعور بان الفرد 

  كاآللة وفي الوقت ذاتھ تتناقص األعمال االبتكاریة التلقائیة . 

ة والمخ وعند منتصف القرن  العشرین جمع علماء النفس ذخیرة علمیة مھمة في موضوع اإلثار
)إلى ما اسماه مستوى اإلثارة األمثل والذي یعني مستوى 1985-1940وتوصل دونالد ھب (

اإلثارة المعتدل بمعنى ان اإلنسان یكون في أفضل حاالتھ عندما یكون مستوى اإلثارة التي یواجھھا 
حالین الى معتدال بین اإلفراط (اإلثارة العالیة ) والتفریط (الحرمان الحسي ) حیث یؤدي كال ال

  )124ص  2010تدني مستوى اإلنتاجیة واالھتمام . (ربیع 

وأظھرت بعض الدراسات ان حرمان األفراد من الخبرات الحسیة لفترات زمنیة طویلة او 
تعرضھم لبیئة دائمة الثبات و او في حالة ممارسة أنشطة محددة مثل قیادة السیارة لمسافات طویلة 

  ھي عملیة استثارة مضادة لحالة ألالستثارة .وكأن الھلوسة  یھلوسونیجعلھم 



 

  زوكرمانویتباین األفراد في كمیة النشاط المولد لالستثارة الذي یفضلونھ , ووضع عالم النفس 
مقیاسا لتحدید مستوى االستثارة التي ینشدھا اإلنسان وتوصل الى ان األفراد الذین صنفوا على 

  ثارة یتصفون بالصفات اآلتیة :انھم ممن یسعون الى درجة عالیة من  االست

الرغبة في البحث عن االستثارة في أنشطة تتسم بالمخاطرة المقبولة اجتماعیا . ( مثل  . 1
 القفز بالمظلة , الغطس , القیادة السریعة ....).

الرغبة في السعي نحو خبرات عقلیة وحسیة غیر عادیة والحیاة بأسلوب غیر نمطي  . 2
. 

 المقامرة , وشرب الخمور , والمغامرات الجنسیة .المیل الى إقامة الحفالت  و  . 3
 وجود درجة منخفضة من التحمل للخبرات الثابتة والمتكررة. . 4

)  والذي یسمى بحب االستطالعومن المحتمل ان یرتبط الدافع الى استكشاف ومعالجة البیئة ( 
نات. ویبدوا ان بالحاجة الى االستثارة الحسیة , وھو دافع یوجد لدى اإلنسان وكثیر من الحیوا

اإلنسان وبدرجة ما الحیوان كذلك ینجذب الى كل ما ھو جدید , ویحاول تقصي األشیاء الجدیدة 
   واألحداث الجدیدة في محاولة  لفھمھا وإعطائھا معنى ما وتوظیفھا في عملیة الحفاظ على حیاتھا.(

یعملون للوصول الى مستوى وھي الدوافع التي تفسر سلوك األفراد الذین رابعا : دوافع النمو . 
التمكن واالمتیاز او لصقل موھبة ما في مواقف ال یحتمل فیھا وجود تقدیر لذلك . ویفترض علماء 
النفس وجود حاجات أساسیة لنمو الكفاءة وتحقیق االستعدادات الكامنة , وھي تثیر دوافع النمو 

  یة والتمكن منھا .وترتبط بدوافع االستثارة الحسیة واالستكشاف والمعالجة البیئ

وتأید ھذا االفتراض من مجموع المالحظات التي تشیر الى ان الصغار في كل  أنحاء العالم الذین 
في نفس العمر تقریبا یسعون لتحقیق التآزر بین الحركات الجسمیة , وإقامة العالقات مع اآلخرین 

از على انھ احد دوافع , والتفكیر بصرف النظر عن ظروفھم الخاصة , وینظر الى دافع االنج
  )436ص 1983النمو.(دافیدوف 

  

: تشیر المالحظات الغیر منتظمة الى ان األفكار یمكن ان تثیر الدافعیة  خامسا : األفكار كدوافع
بصورة قویة , بل انھا قد تتفوق في ذلك على حوافز أساسیة جدا (السلوك  المرتبط باإلیمان الدیني 

  على سبیل المثال ).

الحاجة لالتساق المعرفي سلوك اي منا في األحوال التي تتصارع او تتناقض فیھا الجوانب وتستثیر 
المعرفیة لدى الفرد مثل (المعلومات , األفكار , المدركات , المعتقدات )مع بعضھا مسببة ما 
یدعى ب( التنافر المعرفي ) او القلق الناجم عن ذلك التعارض ..وعندھا یبحث األفراد عن 

جدیدة او یغیرون سلوكھم او یبدلون اتجاھاتھم للوصول الى حالة االتساق او االنسجام  معلومات
  الذھني .

  

  

  

  

  



 

  االنفعاالت
 مقدمة وتعریفات 
 خصائص االنفعال 
  مكونات االنفعال 
 العالقة بین الدوافع واالنفعال 
  االنفعاالت بین االیجابیات والسلبیات 
 نظریات االنفعال 
  وظائف االنفعال 
 العوامل المؤثرة في نمو االنفعاالت 
 قیاس االنفعاالت 
  النضج االنفعالي 
 مفاھیم اخرى ذات صلة باالنفعاالت  

  
  

  مقدمة
من ناحیة تعقیده وتنوعھ وشمولھ احد اھم الخصائص التي  EMOTIONربما كان االنفعال      

ل الحیاة اإلنسانیة تمیز اإلنسان عن الحیوان فضال عن ان االنفعاالت من الموضوعات التي تجع
تتخیل حیاة انسانیة وعالقات اجتماعیة وروابط أسریة خالیة من  ان ولكاكثر حیویة وحرارة , 

الحب والكره و والضحك والبكاء , والغضب والدھشة , والسعادة والحزن .. انھا حیاة اقرب ما 
تكون للمیكانیكیة ..فاالنفعاالت والمشاعر المرتبطة بھا ھي ملح الحیاة الیومیة وتوابلھا ,  وبوساطة 

 .تسب حیاة اإلنسان معناھا وداللتھاتلك االنفعاالت تك
  

واالنفعاالت من اكثر موضوعات علم النفس استعصاءا على الدراسة والفھم العتبارت ذاتیة      
  وموضوعیة تتمثل في :

  
: ھناك صعوبة تواجھ اي محاولة لتعریف او شرح ایة خبرة ذاتیة استبطانیة على شاكلة أوال

مثال ما یصاحب السرور او الكدر من أحوال جسمیة او مظاھر االنفعال , فنحن نستطیع ان نصف 
سلوكیة ولكن ان أردنا ان نعرف السرور او الكدر كخبرتین  ذاتیتین فلن نستطیع ان نصف 

  أحداھما اال بأنھا عكس األخرى.
: ھناك تداخل في استخدام التعابیر المتعلقة بخبراتنا الذاتیة مما یتوجب التوقف لمراجعة  ثانیا

  ضھا لغرض االتفاق على قواعد للغة المشتركة بشانھا . بع
  

وتوصف االنفعاالت بانھا طاقة الفكر وموجھة النشاط المعرفي والنافذة المطلة على العقل ,      
وھي الوسط الذي تجري فیھ ومن خاللھ التبادالت االجتماعیة ,  وتتشكل بواسطتھ أواصر العالقات 

براتنا ظاللھا وألوانھا , وتعطي لحیاتنا عمقھا ومعناھا , او على باآلخرین ,  وھي التي تمنح خ
  ).72ص 2004العكس قد تكزن مصدر للفوضى والوھم والخدیعة .( النعمة والعجیلي 

  
بمعنى انھا لدینا قبل تعلمنا اللغة , ما یجعل اللغة قادرة او غیر  لفظیة  -ظاھرة قبل واالنفعال      

االنفعالیة , ومن جھة اخرى یكون االنفعال صفة مصاحبة للدافع ولیس  قادرة على مواكبة الظاھرة
الدافع بذاتھ , فالدافع للعدوان یثیر انفعاالت من قبیل الحسد , الغضب , الخوف , ونشوة االنتصار 
على الغریم . بینما یثیر الدافع  الجنسي انفعاالت الحب , الغیرة , الولھ , الھیام .(المصدر السابق 

  .)75ص 



 

  
واالنفعاالت ھي : حاالت داخلیة تتصف بجوانب معرفیة خاصة وإحساسات وردود أفعال      

(دافیدوف  فسیولوجیة , وسلوك تعبیري معین , وھي تنزع  للظھور فجأة ویصعب التحكم فیھا
  ).480ص 1983

  
 حالة نفسیة تنشأ نتیجة مثیر مفاجئ وتضطرب خاللھاویعرف االنفعال أیضا بوصفھ :      

شخصیة اإلنسان بكاملھا ثم ال تلبث ان تضعف وتزول بسرعة . وتبدو حالة االضطراب ھذه في 
بنیة الشخص المعرفیة وخبراتھ الشعوریة وردود أفعالھ الفیزیولوجیة وتعبیراتھ الخارجیة 
وتصرفاتھ المختلفة , وتشكل ھذه االستجابات المتنوعة استجابات متكاملة تعبر عن نوع الحالة 

  . عالیة التي حدثت للشخصاالنف
  

خبرة او حالة ذات صبغة وجدانیة , نفسیة األصل , وتتكشف في تعریف ثالث ھو :  لواالنفعا     
  .في السلوك والوظائف الفسیولوجیة 

  
إلى جوانب اإلحساس باللذة او السرور او األلم التي   Affectiveوتشیر كلمة (وجدانیة)      

  .تقترن بالحاالت االنفعالیة 
  

 االستجابة الفسیولوجیة والنفسیة المؤثرة على اإلدراك والتعلم واألداءویعرفھا تشایلد بانھا :      
.  

  
  : خصائص االنفعال

  
  لالنفعال خصائص متعددة منھا : 

 . ھو استجابة مركبة عند اإلنسان 
 . وھو خبرة ذاتیة 
 . وھو مصحوب بتغیرات على األصعدة النفسیة والفسیولوجیة 
 .وھو یسبب خلخلة في قدرة اإلنسان على حفظ توازنھ 
 . قد تكون لالنفعاالت اثار سلبیة وقد تكون لھا نتائج ایجابیة 
  152ص 2010بعض االنفعاالت سطحیة وبعضھا اآلخر عمیقة .(ربیع( 

  واالنفعال كذلك عنصر مھم في الشخصیة وفي العالقات والتفاعالت  القائمة بین األفراد
 . 

  
  

  مكونات االنفعاالت :
  

بینت الدراسات ان تحلیل  اي حالة انفعالیة یوصل الى  ثالثة مكونات تتكامل معا وتحدد نوع تلك 
الفسیولوجیة والمكونات المكونات الذاتیة والمكونات الحالة وشدتھا وھذه المكونات ھي : 

  : الخارجیة التعبیریة
  

: وتتألف من الخبرات الشعوریة والعناصر المعرفیة . ویقصد بالخبرة  المكونات الذاتیة 01
الشعوریة تلك المشاعر التي یشعر بھا الشخص المنفعل ویستطیع التعبیر عنھا بعد تأملھا او 



 

یصف  ا وانبالدفء والتھیج واالنشراح ,  استبطانھا من قبیل ان یصف حالتھ في اثناء الفرح
  حالتھ أثناء الغضب بالتوتر والرغبة في تحطیم األشیاء ..

اما العناصر المعرفیة فھي مجمل تلك األفكار عند الشخص المنفعل والمتصلة بالموضوع الذي 
التي یشعر اثار انفعالھ الى جانب إدراكھ للتغیرات المختلفة التي تحدث لھ وتحلیلھ لتلك المشاعر 

 ).168بھا وفھمھ لھا .(مراد :د ت ص
ویعتقد كثیر من علماء النفس ان تفسیر األفراد للموقف المباشر الذي یتعرضون لھ ھو المحدد 
السم االنفعال الذي یطلقونھ على ما یشعرون بھ مع مالحظة ان ردود أفعال الجھاز العصبي 

ي  حاالت : الغضب بسبب االھانة او الخوف السمبثاوي تكون متشابھة تماما لدى كل منھم كما ف
والقلق بسبب الموقف االمتحاني او الحب بسبب مقابلة او رؤیة شخص عزیز او محب   وردود 

) 487ص 1983األفعال تلك ھي : خفقان القلب , إفراز الید للعرق , وتورد الوجھ .(دافیدوف 
  وھو ما یدخل ضمن المكونات الفزیولوجیة .

  
: ویقصد بھا التغیرات الفزیولوجیة التي تحدث خالل الحالة االنفعالیة  الفزیولوجیةالمكونات  02 

ویمكن الكشف عنھا بوساطة أجھزة معینة مثل أجھزة ضغط الدم , معدل ضربات القلب , توصیلة 
الجلد , معدل التنفس حرارة الجسم , التغیرات الكیمیائیة في الدم , التوتر العضلي . ویمكن 

 نفعل ان یشعر ببعضھا مثل خفقان القلب او جفاف الفم او التعرق وتوتر الجسم .   للشخص الم
ان التغیرات الفزیولوجیة الحاصلة أثناء  Cannonوتوصل عالم الفسلجة األمیركي كانون 

االنفعاالت الشدیدة مثل الغضب الشدید والخوف الشدید والتي تحدث نتیجة لزیادة إفراز ھرمون 
م في تكوین استجابات لدى الكائن الحي تھیئھ لمواجھة المواقف الطارئة وتساعده األدرینالین تسھ

على القیام بأعمال ال یستطیع القیام بھا اثناء الحاالت العادیة وھي تحمیھ من االذى من خالل 
  )170القتال او الھروب (داود دت ص

  
واإلیماءات واإلشارات غیر : وھي مختلف التعبیرات الوجھیة  المكونات الخارجیة التعبیریة 03

اللفظیة التي تبدو على وجوه األشخاص أثناء انفعالھم فضال عن الحركات واألوضاع البدنیة 
 واأللفاظ التي تصدر عنھم .

وتشیر المالحظات الیومیة والدراسات التي أجریت في ھذا المجال ان الوجھ ككل وبخاصة 
والیدین ونغمة الصوت عناصر مھمة في التعبیر تعبیرات الفم والجبھة والعینین ووضعیة الجسد 

االنفعالي وتشخیص نوع االنفعال على الرغم من ان االستجابات االنفعالیة تتأثر باإلطار الثقافي 
  )171للمجتمع (داود دت ص

ویبدو ان بعض التعبیرات االنفعالیة وبخاصة تلك الشائعة بین البشر ( مثل التعبیر عن السعادة 
تسام او الضحك , والتعبیر عن الحزن بالفم المقلوب الى اسفل , والتعبیر عن والسرور باالب

الغضب باحمرار الوجھ ..) وھي تعبیرات تحدث تلقائیا لدى األطفال الصغار كما یعبر العمیان 
والصم (منذ والدتھم) عن مشاعرھم بنفس العالمات والمظاھر , یبدو ان تلك التعبیرات االنفعالیة 

) مع عدم إغفال دور 489ص 1983داخل األفراد بوساطة مورثاتھم (دافیدوف  تكون مبرمجة
الخبرة والتعلم في صیاغة بعض التعبیرات االنفعالیة التي تقترن بثقافات محددة دون غیرھا (داود 

  )173دت ص
  
  

 

  
  
  



 

  
  العالقة بین الدوافع واالنفعاالت 

المفھومین بسبب التداخل الشدید بینھما وأشار دأب بعض علماء النفس على دراسة العالقة بین 
عالم النفس ولیم مكدوجل الى عالقة وثیقة بینھما عندما قال ( ان قلب الغریزة او قلب الدافع ھو 

  الھیجان االنفعالي ).
  ویمكن تبین العالقة بین الدوافع واالنفعاالت من خالل ما یاتي :

 فع فجأة وعلى غیر انتظار او بصورة یحدث االنفعال حین یرضى او یشبع احدى الدوا
 غیر متوقعة كما في حالة الفوز بجائزة یانصیب .

  یحدث االنفعال حین یعاق الدافع عن اإلشباع كما في حالة الغضب عند األطفال عندما
 یمنعون  من اللعب .

 . تعد كل من الدوافع  واالنفعاالت قوى محركة للسلوك وموجھة لھ 
 الت فطریة في األساس ولكن طریقة التعبیر عنھا وتصریفھما یتم كل من الدوافع واالنفعا

 اكتسابھما من البیئة اإلنسانیة .
  یرتبط كل من الدوافع واالنفعاالت بمبدأ حفظ التوازن , فعدم إشباع الدافع یسبب اختالل

 في توازن الفرد فیما االنفعاالت المتطرفة تسبب الحالة ذاتھا .
 نفعاالت عالقة دائریة اي یؤدي احدھما الى اآلخر , فإشباع دافع العالقة بین الدوافع واال

یسبب انفعال ایجابي فیما إعاقة إشباع دافع ما یؤدي لظھور االنفعال  السلبي .(منصور 
 )155ص2010) (ربیع 144ص 1978وآخرون 

  وتلعب مناطق التكوینات تحت القشریة في المخ دورا أساسیا بالنسبة للدوافع واالنفعاالت
 )493ص 1983(دافیدوف 

  
  

  االنفعاالت بین االیجابیات والسلبیات 
یعد االنفعال مظھرا من مظاھر فقد التوازن بین اإلنسان والبیئة ,   ھو من جھة أخرى  یؤدي 
بالفرد الى ممارسة السلوك الذي یؤدي بھ الى استعادة ذلك التوازن وعلیھ یمكن القول ان السلوك 

  مظاھره االیجابیة والسلبیة وعلى النحو اآلتي :االنفعالي لإلنسان لھ 
  

  , وھي على النحو اآلتي : المظاھر االیجابیة لالنفعال
 اذ إنھا تؤدي الى اتخاذ اإلنسان أوضاع  الحمایة كما في حالة الخوف التي ترفع  الحمایة .

 من استعداده للھرب او القتال .
 كما في حالة الغضب الذي یؤدي باإلنسان الى تحطیم العائق وبلوغ  غایتھ او  الدفاع .

 تحضیره ألوضاع القتال والدفاع عن النفس .
 بعض االنفعاالت مثل البكاء تخفف من حالة التوتر وتجعلھ بقدر مناسب من  التنفیس .

 الراحة النفسیة.
 ال المزید من اإلصرار والعمل . تحفز الشحنة االنفعالیة المصاحبة لالنفع االصراریة

 والجھد لتحقیق األھداف التي یتطلع لھا .
 لالنفعال قیمة اجتماعیة كبیرة تزید من تقارب األفراد وتفھمھم لبعضھم كما  التواصل .

 في حاالت التعاطف الوجداني .
 اذ تكون االنفعاالت السارة مصادر للشعور بالسعادة والفرح ومحطات  للترویح  السرور .

 ن النفس .ع
  

  فتكون على النحو االتي : المظاھر السلبیة لالنفعالاما 



 

 وتؤدي االنفعاالت الحادة مثل الحزن الشدید او الغضب الشدید الى  الضرر الجسمي .
 إیقاع األذى باألجھزة الجسمیة مثل الجھاز الدموي الدوري .

 السلیمة  تعلى اتخاذ القرارا ة. یقود االنفعال الشدید الفرد الى عدم القدر القرارات الخاطئة
واالفتقاد للتحلیل المنطقي والحكم الموضوعي , فالغاضب ال یرى في خصمھ اال مجموعة 

 مجموعة من المزایا . محبوب االعیوب والمحب ال یرى في 
 ھناك من یرى ان االنفعاالت الشدیدة تساھم مع عوامل  األمراض النفسیة الجسمیة .

ض النفسیة الجسمیة (األمراض السیكوسوماتیة ) وھي أمراض أخرى في اإلصابة باألمرا
 )155-153ص 2010جسمیة نفسیة المنشأ.(ربیع 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

  محاضرات االسبوع الثالث عشر

  
  

 وظائف االنفعال 
  یفید االنفعال  في تحقیق عدد من الوظائف لعل أھمھا :    

 تعمل الكثیر من ردود الفعل االنفعالیة المبكرة كرسائل  االنفعال بوصفھ وسیلة اتصال :
لآلخرین , فسیماء الوجھ انبساطا او انقباضا تبین لآلخرین نوع انفعال الفرد .كما ان بكاء 

 الفرد وسیلة تعبیریة مناسبة في غیاب القدرة اللغویة لھ .
 طة باالنفعال الكائن : تزود االستجابات الفزیولوجیة المرتب االنفعال بوصفھ مصدر طاقة

 الحي بالطاقة لمواجھة الطوارئ والتحدیات التي یتعرض لھا .
 تساعد بعض االنفعاالت في إثارة دوافع الفرد وتنشیط سلوكھ  االنفعال كمنشط للدوافع :

في ان واحد , فمشاعر الغضب تولد الرغبة في إیذاء اآلخر .والتصرف بعدوانیة . 
لجنسي , ویبدو ان سبب ارتباط االنفعاالت بالدوافع یعود ومشاعر الحب تستثیر الدافع ا

الى ارتباطھما معا بمناطق التكوینات تحت القشریة في المخ , اي ان األساس الفسلجي 
 لھما واحد .

  
  العوامل المؤثرة في نمو االنفعاالت 

وتصل الى صیغ انفعالیة وأنواع  تتتضافر بعض العوامل في ظھور وتطور ونمو االنفعاال     
  مختلفة , ھذه العوامل ھي :

. تبدأ انفعاالت الطفل بحالة انفعالیة تدعى ( االھتیاج العام ) ثم  اوال : النمو الطبیعي او النضج
تتمیز بعد شھور قلیلة الى االبتھاج  والضیق بسبب العوامل الوراثیة ولیس التعلم وبداللة انھ 

باختالف المستویات الحضاریة والبیئیة , فضال عن ان السلوك االنفعالي   یحصل لجمیع األطفال
یبدأ في سن معینة رغم اختالف البیئات ودون توفر الفرصة الكافیة لتعلمھ , وتظھر التعبیرات 

  االنفعالیة لدى جمیع األطفال سلیمي الحواس وفاقدي السمع والبصر في عمر واحد .
. وتتمثل بتأثیرات الجھاز العصبي المحیطي بقسمیھ (السمبثاوي )  ثانیا : العوامل الفزیولوجیة

الذي یحفز أنماط السلوك المرتبطة بحاالت الطوارئ كما في حاالت االنفعال , والباراسمبثاوي 
والذي یتعلق بأنماط السلوك المرتبطة باألحوال االعتیادیة مثل الظروف التي ال تستدعي 

  )148ص1978االنفعاالت (منصور واخرون 
. ویؤثر في السلوك االنفعالي من ناحیة مثیرات االنفعال وطرق التعبیر المناسبة  ثالثا : التعلم

عنھ ودرجة السیطرة علیھ .ویتعلم الطفل خالل مراحل نموه لماذا ومتى واین وكیف ینفعل ,  
داود دت ویكون لعملیات التنشئة االجتماعیة والخبرة الفردیة دورھا المھم في ھذا الجانب (

  )178ص
  

ویمكن تحدید ثالث طرق یتم بھا تعلم االستجابة االنفعالیة لمواقف معینة باعثة على االستثارة 
  وھي : 

. من السھل مالحظة ان األطفال الصغار في سن سنتین یلجأون الى تقلید  المحاكاة والتقلید 01
طریقة استجابة الكبار لھا . والحقا سلوك الكبار المحیطین بھم واالستجابة للمواقف االنفعالیة بنفس 

 یقلد بعض النماذج السلوكیة التي یراھا في برامج التلفاز.
. وفیھا یربط الطفل بین مثیر محاید بمثیر آخر لدیھ قوة استدعاء االنفعال  االقتران الشرطي 02

الشرطي . وتجربة قدرة استدعاء نفس االستجابة االنفعالیة بعد عملیة االقتران  دلیكون للمثیر المحای
واتسن الشھیرة في جعل احد األطفال ممن ال یخافون من الفأر األبیض (یتعلمون) الخوف منھ 

 )203ص  1983ھي نموذج لتأثیر عملیة االقتران الشرطي في تعلم االنفعاالت (دافیدوف 



 

ا كما . فنحن نخاف من بعض المنبھات اذا فھمنا وجھ الضرر او الخطورة الكامنة فیھ الفھم 03
في الخوف من األسالك الكھربائیة او الحیوانات المفترسة او األسلحة الناریة .(منصور وآخرون 

 )151ص1978
  
  

  بعض نماذج االنفعاالت 
 

  القلق  
  الغضب  
  العدوان  
  الخوف  
  الغیرة  
 الخجل  
 الفرح اوالبھجة     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

محاضرات االسبوع الرابع عشر 

 الفصل الخامس 
 الذكاء والقدرات العقلیة 

 مقدمة 
 معنى الذكاء 

 نظریات الذكاء 
 الذكاء موضوع مثیر للجدل 
 العمر العقلي ومعامل الذكاء 

 فئات الذكاء 
 التخلف العقلي 
 التفوق العقلي

 

 مقدمة  

یتفاوت الناس في ذكائھم الذي غالبا ما یظھر في قدرتھم على التعلم وفي القدرة على التوافق مع 

المواقف الجدیدة , ویظھر تفاوت الناس في الذكاء في مواقف متعددة خاصة في مجال التعلم او 

 التحصیل الدراسي والمھن واالعمال المختلفة .

وتتفاوت الحیوانات ایضا في مستویات ذكاء كل نوع منھا , فبعضھا اقدر على التعلم وحل المشكالت 

والتوافق للمواقف الجدیدة مقارنة بأنواع اخرى , فالقردة اكثر ذكاءا من الفئران , واالخیرة اعلى 

ذكاءا من الدجاج . وقد اظھرت تجارب التعلم على الحیوانات فروقا كبیرة بینھا من حیث قدرتھا 

 على التعلم وحل المشكالت .

ویعد الفرنسي بینیھ وزمیلھ سیمون من الرواد الذین مھدوا لقیام حركة القیاس العقلي بدایات القرن 

العشرین والتي تطورت فیما بعد على ید آخرین وطبقت في العدید من المجاالت : التربویة , 

 العسكریة ,الصناعیة وفي میدان  االرشاد والعالج النفسي .

وصاحب اھتمام علماء النفس بقیاس الذكاء اھتمامھم بقیاس القدرات العقلیة المختلفة التي یتكون منھا 

الذكاء والفروق الذكائیة بین االفراد او بین الجنسین او السالالت البشریة المختلفة , ونمو الذكاء 

 واثر كل من الوراثة والبیئة فیھ .

 معنى الذكاء

 التي ابتكرھا  Intelligentia الذكاء من الكلمة الالتینیة Intelligenceاشتقت الكلمة االنجلیزیة 

 المفكر الروماني والخطیب المشھور شیشرون وتعني الذھن , الفھم ,الحكمة .

 ویستخدم علماء النفس مصطلح الذكاء بمعان كثیرة مختلفة منھا :

 كما في تعریف شترن للذكاء بوصفھ تكیف الفرد او توافقھ مع البیئةنوع اول یؤكد على  .١

   (ھو القدرة على التكیف العقلي لمشكالت الحیاة وظروفھا الجدیدة ).
  نظریات الذكاء 



 

  اوال : نظریة سبیرمان (العامل العام )

اراد سبیرمان مؤسس مدرسة تحلیل العوامل ان یتحقق  عن طریق التجربة واالختبار من صحة 

الفرض الذي یقولھ عامة الناس وھو ان الذكاء قدرة عامة یبدو اثرھا في نواح شتى , فالناس 

ذكیا في میدان التجارة او االقتصاد او یعتقدون ان الذكي في الناحیة السیاسیة ال بد ان یكون 

الخدمة االجتماعیة او في میدان البحث العلمي او في معالجة مشكالت اطفالھ . وقد اجرى سبیرمان 

عددا كبیرا من االختبارات ىالعقلیة واالختبارات الدراسیة على مجموعة كبیرة من االفراد ثم قدر 

االختبارات , وقد توصل لنتائج قادتھ لصیاغة نظریة معامالت االرتباط بین كل واحد منھا وبقیة 

  في الكاء یمكن ایجازھا باالتي :

الذكاء عامل عام او قدرة عامة تؤثر في جمیع العملیات العقلیة بنسب مختلفة وتشترك  . 1

معھ عوامل نوعیة تختلف باختالف العملیة , بمعنى ان الذكاء ھو جوھر النشاط 

ع تصرفات الفرد واوجھ نشاطھ المختلفة , مع وجود العقلي كلھ , فھو یظھر في جمی

 استعدادات نوعیة الى جانبھ .

ان الفروق في الذكاء بین الناس تبدو في اختالف قدرتھم على استنباط العالقات  . 2

والمتعلقات .فكلما استطاع الفرد استنباط عالقات اكثر تعقیدا وتجریدا كان مستوى 

 ره ھو ادراك للعالقات الصعبة او الدقیقة .ذكائھ رفیعا . اي ان الذكاء في جوھ

ان خیر االختبارات لقیاس الذكاء ما كان مشبعا بالعامل العام , اي ما تضمن استنباط  . 3

العالقات واطرافھا , اي العالقات والمتعلقات الجدیدة غیر المالوفة , وھذا یبدو 

ن كتاب اصول ) م399واضحا في اسئلة اختبار الذكاء لالستاذ اسماعیل قباني (ص 

 علم النفس لراجح.

  ثانیا : نظریة ثرستون ( القدرات المتعددة )

یرى ثیرستون ان ما یسمیھ سبیرمان بالذكاء او العامل العام یمكن تحلیلھ الى عدد من القدرات او  

العوامل االولیة . فقد طبق ثیرستون عددا ضخما من االختبارات اللفظیة والعملیة المنوعة على 

  من طلبة المدارس الثانویة والكلیات , واظھر تحلیل البیانات ما یاتي : عدد ضخم

ان اختبارات الذكاء ال تقیس قدرة عامة واحدة بل سبع من القدرات العقلیة او العوامل االولیة  )1

ھي :  أ .القدرة على فھم معاني االلفاظ . ب. الطالقة اللفظیة ,اي سھولة استرجاع االلفاظ او 

ت من حروف معینة .ت .القدرة العددیة والمتمثلة باجراء العملیات الحسابیة تالیف الكلما

االربعة . ث.القدرة على التصور البصري المكاني .ویتمثل بتصور العالقات المكانیة 

واالشكال والحكم علیھا بدقة .ج.سرعة االدراك من خالل التعرف على اوجھ الشبھ واالختالف 

ى التذكر االصم باسترجاع اوالتعرف المباشر على كلمات او بین عدة اشیاء .ح.القدرة عل

رسوم او ارقام .خ.القدرة على االستقراء والكشف عن مبدأ عام او قانون او نظام خاص في 

 سلسلة من االشیاء .

ان ھذه القدرات مستقلةعن بعضھا استقالال نسبیا ال مطلقا , بمعنى ان الرابطة بین القدرة  )2

لفظیة ضعیف مقارنة بالقدرة على الجمع وعالقتھا بالقدرة على الضرب او  العددیة والقدرة ال

 الطرح او  القسمة .



 

تتضافر القدرات اعاله في االنتاج العقلي خاصة المعقد منھ اذ یندر ان یقوم شخص بانتاج  )3

 معقد ال تؤثر فیھ ھذه القدرات جمیعا بنسب متفاوتة .

ن بضع قدرات اولیة بنسب معینةمثلما ھو الضوء ان الذكاء عند ثیرستون ھو  مركب یتالف م

  االبیض یتالف من اضواء اولیة بنسب معینة .

  :    الذكاء موضوع مثیر للجدل

اختلف االختصاصیون في موضوع الذكاء في امور متعددة بشأنھ , من ذلك ھل ھو قدرة عامة 

ا یقول ثیرستون . وھل كما یقول سبیرمان ام  انھ قدرات متعددة وعوامل مستقلة عن بعضھا كم

الذكاء ناجم عن الوراثة لوحدھا او  البیئة بمفردھا , ام ھو نتاج تفاعل متغیرات االثنین . وھل 

  الذكاء قدرة معرفیة بحتة ام ان للدافعیة اعتبار ما في التعرف علیھ .

فید في التمییز لقد نحیت الخالفات النظریة جانبا الن المھم عند العلماء ھو ابتكار المقاییس التي ت

بین المستویات المختلفة من الذكاء بما یضمن حسن التوزیع على المراحل الدراسیة المناسبة , 

والذكاء  ( الذكاء ھو ما تقیسھ اختبارات الذكاء )وھو االمر الذي قاد الى التعریف االجرائي 

  ھارات المكتسبة ).( ھو االداء في موقف اختباري معین باالعتماد على االنجازات والمالمقاس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  محاضرات االسبوع الخامس عشر

   IQالعمر العقلي و معامل الذكاء 

من جامعة  1956-1877یعود مفھوم معامل الذكاء  الى عالم النفس االمیركي لویس تیرمان 

  ستانفورد , ویراد بھ :

بین اداء فرد واداء آخرین  (دلیل رقمي یصف االداء النسبي في اختبار ما بما یساعد في المقارنة

  من نفس العمر )

  ویستخرج معامل الذكاء كما یاتي :

یعطى المفحوص عددا محددا من الشھور بالنسبة لكل اجابة صحیحة وتحسب النقاط المتجمعة  01

  . MA. ویسمى مجموعھا العمر العقلي 

  .100الناتج في  یقسم العمر العقلي على العمر الزمني للفرد (محسوبا بالشھور )ویضرب 02

(الدرجة التي یحصل علیھا الفرد من نجاحھ في اختبارات الذكاء وعلیھ یكون العمر العقلي ھو 

  المخصصة العمار محددة ).

فاذا استطاع طفل ان یجیب على كل االسئلة الخاصة بكل المجموعات العمریة حتى مستوى تسع 

  النظر عن عمره الزمني الحقیقي .سنوات یقال عندئذ ان عمره العقلي = تسع سنوات بصرف 

واذا بینت اختبارات الذكاء ان العمر العقلي للفرد یقترب من العمر الزمني كان الفرد متوسط 

الذكاء , واذا كان یزید علیھ كان ذكاءه اعلى من المتوسط , واذا كان اقل منھ كان ذكاءه ادنى من 

  المتوسط . 

  

سنوات (بمعنى انھ استطاع االجابة على  6عقلي = سنوات على عمر  5: حصل طفل ذو  1مثال 

  ؟  IQسنوات ) فما معامل ذكاءه  6اسئلة یجیب علیھا عادة طفل بعمر 

  الحل :

  100(العمر العقلي / العمر الزمني ) * 

)=   6 *12  ) /  (5  *12  * (100  

  ) =72  /60  * (100    

  المتفوقین عقلیا او فوق المتوسط .معامل ذكاء الطفل وھو ما یجعلھ ضمن  120= 

  : 2مثال   



 

سنوات (بمعنى انھ استطاع االجابة على اسئلة  4سنوات على عمر عقلي =  6حصل طفل ذو 

  ؟  IQسنوات ) فما معامل ذكاءه  4یجیب علیھا عادة طفل بعمر 

  الحل : 

  100(العمر العقلي / العمر الزمني ) * 

)=   4 *12  ) /  (6  *12  * (100  

  ) =48  /72  * (100    

  معامل ذكاء الطفل وھو ما یجعلھ ضمن المتخلفین عقلیا او دون المتوسط  66,6= 

  فئات الذكاء 

یقود تطبیق اي من اختبارات الذكاء على مجموعة كبیرة من االفراد الى ترتیبھم فیما یسمى ب 

االفراد على وفق ذكاء كل  (منحنى التوزیع االعتدالي ) والذي یساعد في تمییز ثالث فئات من

  منھم , وھذه الفئات ھي :

بانحراف  100ممن تتراوح معامالت ذكاء افرادھا حول درجة  متوسطي الذكاءفئة  . 1

 درجة ),110 – 90معیاري قدره درجتان (

 درجة  130- 110ممن تزید معامالت ذكاء افرادھا على  المتفوقین عقلیافئة  . 2

 درجة . 70- 90ممن تقل معامالت ذكاء افرادھا عن  المتخلفین عقلیافئة  . 3

  

  : التخلف العقلي

( وظائف عقلیة عامة متدنیة بوضوح عن المتوسط ناتجة عن او مالزمة لضعف ویعرف بانھ 

  السلوك التكیفي ویظھر خالل عملیة النمو ).

  ویالحظ ان التعریف یؤكد على جانبین :

 درجة). 75المتوسط ( اقل من انخفاض نسبة الذكاء اومعامل الذكاء عن   -أ

 سوء السلوك التكیفي والمتمثل ب :  -ب

 .صعوبة الحصول على عمل او االیفاء بمتطلباتھ 

 . المشقة في التآلف مع االخرین 

 . صعوبة االندماج مع االخرین 

  ویمكن تمییز فئات التخلف العقلي وباستخدام معامل الذكاء فقط الى ما یاتي :

 درجة . 55الى  70ومعامل ذكائھا یتراوح بین  فئة التخلف العقلي البسیط )1

 درجة . 40الى  55فئة التخلف العقلي المتوسط ومعامل ذكائھا یتراوح بین  )2

 .  40فئة التخلف العقلي الشدید ومعامل ذكائھا دون درجة  )3



 

  : التفوق العقلي

تھ التتبعیة یبدو التفوق العقلي بصورة مبكرة لدى االطفال الموھوبین , وتوصل تیرمان في دراس

 2درجة ونسبتھم  200-130طفل امیركي موھوب تتراوح معامالت ذكائھم بین  1500الرائدة ل

  % من مجموع تالمیذ المدارس , توصل الى انھم یتمیزون بالسمات االتیة :

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

 بالتجرید .

  على القراءة واالھتمام بھا .اكثر اقباال 

 . لھم میول عقلیة واجتماعیة خارج المدرسة تتسم بالكثرة والتنوع 

 . احتفظوا بمعامل ذكاء مرتفع الى مرحلة الرشد 

 . قوة االرادة والمثابرة والرغبة في التفوق والثقة بالنفس 

 . القدرة على القیادة والتزعم 

 مانة .االبتعاد عن الغرور وحب الزمالء لھم واال 

 . اصحاء بدنیا وھیئة مقبولة وطول العمر 

 . اكثر من سواھم في التوافق الزواجي والمھني 

 . ینحدرون من اسر ذات مستوى اجتماعي واقتصادي عالي 

 . نسبة المصابین في اسرھم باالمراض العقلیة اقل من نسبتھا بین االخرین 

  . وقد یصبحوا مصدر مشكالت لالھل والمدرسة واالصدقاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  محاضرات االسبوع السادس عشر

  الفصل السادس 

  االنتباه

  تعریف االنتباه 
  انواع االنتباه 

  العوامل التي تساعد في حصر االنتباه 
  العوامل المشتتة لالنتباه

    أضطرابات االنتباه
  

وتركیزه ھو استخدام الطاقة العقلیة في عملیة معرفیة , او ھو توجیھ الشعور تعریف االنتباه :

  في شيء معین استعدادا لمالحظتھ او ادائھ او التفكیر بھ .

  انواع االنتباه 

قد ینشأ االنتباه كعملیة داخلیة ( تلقائیة ) او (مقصودة )لتحقیق غرض ما , وفي الحالة االولى 

النتباه اي االنتباه التلقائي یتجھ االنتباه الى الشيء الذي یمیل الیھ الفرد ویھتم بھ .وبذلك یكون ا

عملیة سھلة وال تحتاج الى جھد . اما في الحالة الثانیة وعندما یكون االنتباه مقصودا وھادفا فانھ 

یكون من نوع االنتباه االرادي الذي یتطلب من الفرد بذل الجھد كما في حالة حصر االنتباه في 

  محاضرة ما او استذكار الدروس .

خارجي معین یفرض نفسھ فرضا على الفرد فیتجھ االنتباه وقد ینشأ االنتباه نتیجة لتاثیر مثیر 

الیھ رغم ارادة الفرد ولذا یطلق علیھ االنتباه القسري , كما في حالة االنتباه لضوضاء مرتفعة 

  مثل صوت الرعد او طلقة مسدس او االنتباه الى ضوء فجائي مثل ضوء البرق .

  العوامل التي تساعد على حصر االنتباه  

وتتمثل بمجموع الظروف الدافعیة التي تؤثر في توجیھ االنتباه وتخضع  العوامل الداخلیةاوال : 
للضبط االرادي االیحاء من االخرین , ان قابلیة االیحاء من االخرین والتاثر بھم توجھ انتباه 

 الفرد لموضوعات بعینھا .

في شكل صریح بما یعمل  . وھي عوامل تتعلق بالمنبھات والتي تبدو ثانیا : العوامل الخارجیة
  علیھ مصمموا االعالنات  في جذب انتباه الناس . ومن ھذه العوامل :

شدة المنبھ . مثل استخدام المیكرفون حتى یرفع صوت المعلن على بقیة  . 1
 االصوات او استخدام االضواء الملونة البراقة .

 تكرار المنبھ . بقصد جذب االنتباه . . 2
للون او الحجم او الشدة او الموضع تجعلھ محل انتباه التغیر المفاجىء للمنبھ في ا . 3

 اكثر من السابق او اكثر من سواه .



 

حركة المنبھ . وھي نوع من التغیر فالفرد ینتبھ لمثیر متحرك وسط مثیرات  . 4
 ساكنة .

 التناقض . او تباین المثیر عما حولھ من مثیرات یجعلھ اكثر جذبا لالنتیاه . . 5
ه یتاثر بموضع المنبھ بالنسبة لمجال االدراك مثال موضع المنبھ . جذب االنتبا . 6

ذلك ان االنسان یمیل لقراءة محتویات النصف االعلى من الصحیفة قبل النصف 
 االسفل .

  العوامل المشتتة لالنتباه :

من االضطرابات الشائعة التي یعاني منھا الطلبة اثناء التحصیل الدراسي او استذكار الدروس 
التركیز او حصر االنتباه في المادة المراد دراستھا او حفظھا , ھو ضعف القدرة على 

و(التركیز) اصطالح شائع یعني القدرة على التحكم في االنتباه . ومن العوامل المسببة لعدم 
  التركیز او تشتییت االنتباه ما یاتي :

  اوال : العوامل الداخلیة , وھي عوامل قد تكون فسیولوجیة او نفسیة :

عوامل الفسیولوجیة وتشمل : اضطرابات الجھاز التنفسي او الھضمي او الغدي , وسوء أ : ال   
  التغذیة , والتعب او االرھاق و الملل .

  ب : العوامل النفسیة وتشمل :  

  العقد النفسیة والصراعات النفسیة التي تستنفذ قدرا كبیرا من الطاقة العصبیة
 الذنب او االضطھاد . الالزمة لعملیة االنتباه مثل عقد النقص و

 . القلق واالفكار الوسواسیة وحدة االنفعاالت 
 . االسراف في التامل الذاتي واجترار المتاعب واالالم واالستسالم الحالم الیقظة 
 . انشغال المرء بامور اخرى غیر الموضوع الواجب االنتباه لھ 

  البیئیة :ثانیا : العوامل الخارجیة وتشمل العوامل االجتماعیة والعوامل 

أ : العوامل االجتماعیة والتي تتمثل بالمشكالت العائلیة والمالیة المعلقة التي لم تحسم بعد وال   
  یستطیع الفرد الخالص منھا .

ب: العوامل البیئیة : مثل الضوضاء او سوء التھویة وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة   
. ان ھذه المؤثرات تؤدي الى سرعة التعب وازدیاد قابلیة الفرد للتھیج وبالتالي فقد القدرة على 

  حصر االنتباه .

  : واھمھا : اضطرابات االنتباه

لسریعة لالنتباه خالل سلسلة من المثیرات غیر شرود الذھن : وھو االزاحة المباشرة وا . 1
الھامة , ففي الشرود الذھني ال یستأثر امر دون غیره ببؤرة الشعور فھو حالة عدم 

 مباالة .
ابرو سكسیا : وھو فقدان القدرة على تثبیت االنتباه حتى لفترة وجیزة من الوقت في  . 2

 ي االنتباه .موقف معین بصرف النظر عن أھمیتھ , وھو بمثابة تفریط ف
ھیبر بروسكسیا : او اإلفراط في االنتباه , وھو تركیز حاد لالنتباه ینجم عنھ تضییق  . 3

المجال االدراكي , اي ھو حالة انحصار او تركیز یفقد فیھا الذھن حریة التصرف 
ویصبح فیھا اسیر الوساوس المحیرة والھواجس المتسلطة واألفكار الثابتة , فال 

  دة وبذل الجھد .  یستطیع الفرد التخلص منھا باإلرا
  



 

  حاضرات االسبوع السابع عشر م

  الفصل السابع

  االحساس واالدراك

 اإلحساس 

  اإلدراك الحسي 

 ماذا ندرك وكیف ندرك ؟ 

  قوانین التنظیم الحسي 

 عملیة التأویل 

      Sensationاإلحساس : 

حین تقرع المنبھات الحسیة حواسنا ینتقل اثر ھذه التنبیھات عن طریق اعصاب خاصة ھي 

االعصاب الموردة  الى مراكز عصبیة خاصة في المخ , وھناك تترجم ھذه االثار الى حاالت 

االثر النفسي شعوریة نوعیة بسیطة ھي ما تعرف باالحساسات . واالحساس وفقا لھذا التقدیم ھو 

ن انفعال حاسة او عضو حاس وتاثر مراكز الحس في الدماغ مثل االحساس بااللوان الذي ینشأ م

  او االصوات او الروائح والمذاقات والحرارة والبرودة والضغوط .

  وتنقسم االحساسات بوجھ عام الى :

ھي االحساسات البصریة والسمعیة والجلدیة والشمیة   احساسات خارجیة المصدر . 1

 والذوقیة .

تنشأ من المعدة واالمعاء والرئة والقلب والكلیتین كاالحساس  ویة المصدراحساسات حش . 2

 بالجوع والعطش والغثیان وااللم .

تنشأ من  تاثر اعضاء خاصة في العضالت واالوتار  احساسات عضلیة او حركیة . 3

والمفاصل , وھي تزودنا بمعلومات عن ثقل االشیاء او ضغطھا وعن وضع اجسامنا 

ما نبذلھ من جھد وما نلقاه من مقاومة ونحن نحرك االشیاء او وتوازنھا وعن مدى 

 نرفعھا او ندفعھا .

وال یتوقف االحساس عند ھذا الحد بل یتعداه الى منح احساساتھ المختلفة معنى محددا یقرر على 

  اساسھ االنسان التصرف الالحق المالئم , وھذه العملیة تدعى االدراك الحسي .

    Perception االدراك الحسي 

ھو عملیة تاویل االحساسات تاویال یزودنا بمعلومات عما في عالمنا الخارجي من اشیاء اوفي 

حالتنا البدنیة من تغیرات ومعطیات , انھ العملیة التي تتم بھا معرفتنا لما حولنا  او في داخلنا 

صدیق  ھذا الشخص الماثل امامي ھو ادر كان, كان  من موضوعات وتغیرات عن طریق الحواس

لي , وان ھذا الحیوان الذي اراه ھو  حصان , وان الصوت الذي اسمعھ ھو صوت سیارة مقبلة 

, وان ھذه الرائحة التي اشمھا ھي رائحة طعام , وان التعبیر الذي المحھ على وجھ س  من 

 ا واناالشخاص  ھو تعبیر غضب , وان ھذه التفاحة اكبر من تلك , وان جلدي لوحتھ الشمس , 

  ة معینة في ساقي في حالة تشنج .  عضل



 

  محاضرات االسبوع الثامن عشر

  ماذا ندرك ؟

یتلخص ما ندركھ في مجموعتین من االشیاء , االولى  اشیاء متمایزة منفصل بعضھا عن بعض 

والثانیة اشیاء تنطوي على داللة ومعنى . ان رؤیة لوحة فنیة على سبیل المثال تبین انھا لیست 

اشعة وموجات ضوئیة ذات ذبذبات مختلفة , بل ھي وحدات مستقلة منفصلة  مجرد مجموعات من

عما حولھا من اشیاء ولھا معنى خاص بھا , كذلك الحال مع سماع صوت االستغاثة , فھو لیس 

مجرد موجات صوتیة تقرع طبلة االذن , بل ھو صوت متمایز یبرز في مجال ادراكي یختلف 

  نى خاص بھ . عن االصوات االخرى وینطوي على مع

  

  كیف ندرك ؟

واالن نتساءل كیف یتم  ھذا التحول المذھل من اشعة وموجات ودقائق شاردة تسبح في المجال 

  او العالم الخارجي الى ادراك وحدات منفصلة محددة ذات داللة ومعنى ؟

قوانین لقد بینت مدرسة الجشتالت ان العالم من حولنا یتالف من اشیاء ومواد ووقائع منظمة وفق 

خاصة و او بفعل عوامل خارجیة موضوعیة تشتق من طبیعة ھذه االشیاء نفسھا ال نتیجة نشاط 

عقلي , وتعرف ھذه ب(قوانین التنظیم الحسي), وبفضل ھذه العوامل تنتظم المنبھات الحسیة في 

ى ھذه وحدات او صیغ مستقلة تبرز في مجال ادراكنا , ثم تاتي الخبرة الیومیة والتعلم فتفرغ عل

الصیغ معان ودالالت , وعلى ھذا االساس تتلخص عملیة االدراك في خطوتین او مرحلتین ھما 
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  اوال : قوانین التنظیم  الحسي :

ھي القوانین التي تنتظم بمقتضاھا التنبیھات الحسیة في وحدات او  صیغ مستقلة بارزة , بفضل 

  , ومن اھمھا : عوامل موضوعیة

عامل التقارب : تبدوا التنبیھات الحسیة المتقاربة في المكان او الزمان في ادراكنا كوحدة  . 1

او صیغة مستقلة بارزة , ففي الشكل التالي ال ندرك العالمات + كوحدات منفصلة بل 

كصیغ كل منھا یتالف من زوجین من العالمات , فھي اذن ست صیغ ولیس اثنى عشر 

 عالمة .

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

عامل التشابھ : تدرك التنبیھات الحسیة المتشابھة كأالشیاء او  النقاط المتشابھة في اللون  . 2

او الشكل او الحجم او  السرعة او  الشدة او اتجاه الحركة , تدرك كصیغ مستقلة , ففي 

كاعمدة وفقا لخاصیة التشابھ ولیس كعالمات تشكل  oالي ندرك االشكال + او الشكل الت

 صیغا افقیة .

 +5  +5  +5  +5  
 +5  +5  +5  +5  
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عامل االتصال : یمیل الفرد للوصل بین النقاط المكونة لشكل او صورة او صورة ما لتبدو  . 3

, فالشكل التالي یدرك على انھ مربع ولیس مجموعة من نقاط + وقل ھذا عن  بصیغة متصلة

 بعض االشكال النجمیة مثل الدب الكبیر والدب الصغیر ..

                                                                                                                      

عامل االغالق : یمیل االنسان الكمال االشكال الناقصة ان صادفناھا في صیغة , ما فالمخ  . 4

یكمل المعلومات التي فشلت حواسنا في توفیرھا خاصة ان كان الشيء المعروض مالوفا لدینا 

  . فالشكل التالي  یدرك كدائرة مع انھ في الحقیقة دائرة غیر مكتملة . 

 

ؤیة التي تتكون من اشكال منتظمة وبسیطة ومتوازنة ترى وكانھا عامل التماثل : عناصر الر . 5

 تنتمي لبعضھا , فالشكل المجاور یدرك كمربعین ولیس شيء اخر..  

  

  

  ثانیا : عملیة التأویل  

ینظر الطفل الصغیر الى جھاز الرادیو او الكتاب او الحاسوب فیرى اشیاء مجسمة لكنھ ال یدركھا 

ال یدرك ما نقول , لذا علیھ ان یبدأ في تعلم اسماء االشیاء وخواصھا , وھو یسمعنا نتحدث لكنھ 

وفوائدھا واستعماالتھا , وعلیھ ان یتعلم معاني االلفاظ التي یسمعھا ومعاني الكلمات التي یراھا 

مكتوبة , وعلیھ ان یتعرف اقرانھ وزوار المنزل واقاربھ , وعلیھ ان یتعلم ان االبتسامة عالمة 

عبوس عالمة السخط . والطفل وھو ینفق وقتا طویال في مالحظة الناس في المواقف الرضا وان ال

 االدراك االجتماعيالمختلفة وما یتضمنھ ھذا السلوك من دالالت ومعاني ..وھذا اساس ما یسمى ب

ادراك العالمات التي تفصح عن مشاعر الغیر اوعواطفھم ومقصدھم عن طریق مالمح بمعنى 

  .   مختصرة

ان بعض المعاني تكون فطریة غریزیة عند الحیونات الدنیا ولكن االنسان علیھ ان یتعلم وال شك 

  الغالبیة العظمى من ھذه المعاني .

واالنسان الراشد یؤول على الفور ما یبرز في مجالھ االدراكي من صیغ , فان كانت صیغا مالوفة 

عجز عن إیجاد معنى لھا واحتاج تطلع حوالیھ واؤل ما رآه , وان كانت الصیغ غریبة او جدیدة 

الى شيء من الجھد والتحلیل حتى یتضح معناھا . واالنسان حین یكون بصدد شيء مھم غامض 

او غریب  یتفسح المجال امامھ  لیؤولھ تاویالت شتى , وھي تاویالت تتوقف على حالتھ النفسیة 

ذي یسمع قد یحسب صوت والمزاجیة الدائمة والمؤقتة , الشعوریة والالشعوریة , فالصوت ال

صدیق ینادي , وقد یحسبھ شخص ثان صوت طفل یصیح او مؤذن ینادي للصالة وقد یدركھ ثالث 

انھ صوت سیارة مسرعة تتوقف عن السیر .....وھكذا , وقد افاد علماء النفس من  ھذه الخاصیة 



 

ت او مخاوف اإلدراكیة فصاغوا على اساسھا اختبارات تكشف عما لدى الفرد من میول او رغبا

  او توقعات شعوریة وال شعوریة واطلقوا علیھا االختبارات االسقاطیة .

والخالصة ان االدراك لیس عملیة بسیطة بل معقدة اذ تتدخل الذاكرة والمخیلة وادراك العالقات 

في تاویل ما ندرك , ویتضح ایضا ان االدراك لیس عملیة سلبیة تتلخص في مجرد استقبال 

  , بل ان العقل یضیف ویحذف وینظم ویؤول ما یتاثر بھ من انطباعات حسیة .  انطباعات حسیة 

  

  محاضرات االسبوع التاسع عشر

  الفصل  الثامن 

  الذاكرة

 ما المقصود بالذاكرة ؟ 
  صور التذكر  
  خطوات التذكر  
  النسیان  
  العوامل المؤثرة في النسیان  
  شروط التحصیل الجید  
 حیل الذاكرة  

   

تذكرت شیئا ما , معنى ذلك انك تعلمت او اكتسبت ھذا الشيء فیما مضى عندما تقول انك 

,واحتفظت بھ في ذھنك , حتى استدعیتھ حالیا لحاجتك الیھ . فالتذكر یعني استرجاع ما سبق ان 

تعلمناه واحتفظنا بھ . وبعبارة اخرى التذكر ھو المعرفة الراھنة بخبرة سابقة , ومن الطبیعي ان 

تمرار بما نتذكره من خبراتنا السابقة , فال یحدث نمو معرفي بدون التذكر یتاثر سلوكنا باس

وبوساطتھ تتكون العادات وتكتسب المھارات , كما انھ شرط ضروري للتفكیر اال انھ لیس 

  الشرط الوحید .

  

  ؟ Memoryما المقصود بالذاكرة 

ا یعقب ذلك من استدعاء الذاكرة ھي العملیة التي تتضمن اكتساب المعلومات واالحتفاظ بھا وم

  . او استرجاع وتعرف

  ویبدو من التعریف السابق ان الذاكرة تشمل عدة عملیات ھي :

 والذي یشمل عملیتي االكتساب والتحصیل .  Learningالتعلم  . 1

 او االحتفاظ بالمادة . Retentionالوعي  . 2

 الذي یشمل صور مختلفة مثل االسترجاع والتعرف . Rememberingالتذكر  . 3



 

  : صور التذكر

  ان ابسط انواع او صور التذكر ھو:

ومعناه تذكر الشيء عندما یكون ماثال امام  الحواس فقد ننسى بعض الوجوه ولكن  التعرف 01

بمجرد مثولھا امام حواسنا نتعرف علیھا , مثل التعرف على اصدقاء المدرسة القدامى او 

  فیھا ذكریات ما . التعرف على اماكن سبق لنا ان شاھدناھا او كانت لنا

صورة اخرى للتذكر لكنھ اكثر صعوبة ومعناه اننا نستدعي الشيء حینما نستطیع  االستدعاء02

رغم عدم مثولھ امام حواسنا , بمعنى ان نتفطن الى انھ مر بخبرتنا او اننا درسناه في الموضوع 

.  

یعد االسترجاع اكثر فمعناه ان نتذكر بدقة كافیة لمادة سبق ان مرت علینا ,و االسترجاع 03

  صعوبة من االستدعاء لما فیھ من تمییز وانتقاء وتحدید, 

  التي تعلمناھا جیدا ھي صورة اخرى للتذكر . اداء العادات والمھارات 04

ویتضح مما سبق ان التذكر قد یكون بصریا او سمعیا اوحركیا , وانھ مھما اختلفت صوره نجد 

, فانھ  ادینا اوھا ,سواء نعرفنا او استدعینا او استرحعنا  دائما اكتسابا ما یرتبط بكل صورة فی

في كل حالة ال بد واننا قد اكتسبنا في باديء االمر المادة التي نتذكرھا , فاالكتساب اذن ھو 

  الخطوة االولى في عملیة التذكر المكتملة .

  : خطوات التذكر

 التعرف 04 االستدعاء او االسترجاع    03االحتفاظ     02االكتساب     . 1

  

ايء شيء متعلم معرض للنسیان كال او جزءا اال اننا ال نستطیع ان نحدد الطریقة  النسیان :

التي تفقد فیھا االنطباعات المكتسبة بسرعة , وبینت تجارب عالم النفس االلماني ابنجھاوس في 

سریعا في  ( یحدث النسیاننھایة القرن التاسع عشر ان القانون االساسي لمعدل النسیان ھو 

  . ولكن ما تفسیر العلماء للنسیان ؟ البدایة ثم یبطيء بمرور الوقت )

  اقترح العلماء عدة نظریات لتفسیر النسیان لعل من اھمھا :

: وتعتمد في تفسیرھا على( االیض )وتشیر الى ان النسیان ینجم عن  نظریة الضمور 01

انحالل مستمر الثار الذاكرة في المخ والجھاز العصبي , وھذا الضمور یفسر حاالت الحادثة في 

  امراض معینة وفي الشیخوخة المتقدمة .

نتیجة  : وھي نظریة سلوكیة ترى ان معظم النسیان الیومي ربما یحدث نظریة التداخل 02

التداخل وتشوش القدیم بوساطة الجدید , ولیس نتیجة التضاؤل والضمور التدریجي لالثار 

القدیمة للذاكرة , ویطلق على التداخل اوتشوش التعلم الحالي بوساطة تعلم الحق اسم ( الكف 



 

 الرجعي ) او التعطیل الرجعي , فیما یطلق على على تشوش التعلم الجدید بفعل التعلم السابق

  اسم الكف البعدي .  

: وعلى وفق فروید فان النسیان للمواعید والتواریخ واالسماء واالحداث قد  نظریة الكبت 03

ینجم عن رغبات مكبوتة, اذ ننسى عن طریق الیة الكبت ما النھتم بھ وما ال نرید تذكره وما 

  یستثیر لدینا انفعاال مؤلما اومنفرا .

  

تتضافر مجموعة عوامل محدثة زیادة او نقصا في معدل النسیان :  العوامل المؤثرة في النسیان

  , من ھذه العوامل :

: المادة ذات المعنى والمترابطة منطقیا ابطأ في النسیان من المادة التي ال  نوع المادة  -أ

 معنى لھا . ومن المالجظ ان نسیان الشعر ابطأ من النثر ,

ي االنطباع في المخ , وعادة یمكن : اتقان التعلم بمستوى رفیع یقو التعلم الزائد  -ب

استرجاع ما تعلمناه في الحال دون بذل مجھود یذكر مثال ذلك تذكر الشخص السمھ او 

 رقم ھاتف اھلھ او استخدام جدول الضرب .

: یعتمد الوعي على سالمة المخ الوظیفیة والعضویة وبالتالي فان  سمة فقدان الذاكرة  -ت

فھ ومن ذلك التذكر , وخاصة لالنطباعات حدیثة اي شيء یحدث للمخ قد یؤثر في وظائ

التكوین .كما في اصابات الرأس في حوادث السیارات او العمل او الریاضة حیث 

ینسى الفرد الذكریات المتعلقة بیوم الحادثة فیما تبدو انطباعات الذكریات القدیمة غیر 

 ).متاثرة بالحادثة .ویطلق على ھذه الظاھرة ( صدمة فقدان الذاكرة 

: االفراط في تناول الكحول او المواد المخدرة تؤدي الى تلف انطیاعات  المخدرات  -ث

 الذاكرة خاصة الحدیثة منھا .

: اي نشاط عقلي جدید یعقب نشاط سابق من شأنھ ان یتداخل في  الكف الرجعي  -ج

 االنطباعات المكتسبة سابقا مما قد یحدث بعض النسیان .

ام او النوم المباشر عقب التعلم امر ممتاز للوعي الجید : تعد فترة االسترخاء التالنوم   -ح

 ولالحتفاظ باالنطباعات .

  

  : شروط التحصیل الجید

 حصر االنتباه اثناء الحفظ. . 1

 النشاط الذاتي والمجھود التلقائي . . 2

 االھتمام . . 3

 مبدأ التمایز والتكامل . . 4

 فترات الراحة وتنوع المواد . . 5

  

  



 

  محاضرات االسبوع العشرین

  التاسعالفصل 

  التفكیر واللغة

  مقدمة  
 أنواع التفكیر  
  خصائص عملیة التفكیر  
 اضطرابات التفكیر 

  
  مقدمة :

اذا كنا نفكر بما تعلمناه ووعیناه , فعن طریق التفكیر نتعلم اشیاء لم نعرفھا من قبل , بمعنى ان 
  التفكیر في اشیاء نعرفھا یعلمنا اشیاء ال نعرفھا .

  
ادواتھ الرموز , اي یستعیض عن االشیاء او االشخاص والمواقف  والتفكیر ھو كل نشاط عقلي

  واالحداث برموزھا بدال من معالجتھا معالجة فعلیة واقعیة .
   

والرمز ھو كل ما ینوب عن الشيء او یشیر الیھ او یعبر عنھ او یحل محلھ في غیابھ . 
ھنیة والمعاني وااللفاظ والرموز التي یستخدمھا التفكیر ادوات لھ مختلفة منھا : الصور الذ

واالرقام , ومنھا الذكریات واالشارات والتعبیرات واالیماءات وكذلك الخرائط الجغرافیة 
  والعالمات الموسیقیة والصیغ الریاضیة .

  
وبھذا المعتى العام یشمل التفكیر جمیع العملیات العقلیة من : تصور وتذكر وتخیل واحالم یقظة 

  ل وتعمیم وتخطیط ونقد وغیرھا .وحكم واستدالل وفھم وتعلی
  

وللتفكیر مستویات تختلف صعوبة وتعقیدا لعل ارقاھا االستدالل واالبتكار , فاما االستدالل فھو 
نشاط عقلي یستخدم الرموز لحل المشكالت واما االبتكار فھو نشاط عقلي یستخدم الرموز لخلق 

  شيء جدید اصیل .
  

یة او نشاط عقلي داخلي وذاتي غیر مباشر یعكس من وعلیھ یمكن تعریف التفكیر بانھ : عمل
  خاللھا العالقات او الروابط بین الظواھر او االشیاء او االحداث في وعي االنسان .

  
  : انواع التفكیر

  : ھو نشاط عقلي ھائم في اكثر من موضوع دون ھدف محدد واضح . التفكیر غیر الموجھ 01
وضوع محدد وتحت شروط ضبط عالیة ومرتبط : نشاط عقلي خاص بم التفكیر الموجھ 02

  بمشكلة محددة وممكن تقویمھ بمعاییر خارجیة .
  

  خصائص عملیة التفكیر:
یعتمد على الخبرة السابقة غضال عن الموقف االني  التفكیر نشاط عقلي غیر مباشر . 1

 للفرد .
, اذ ال  التفكیر ھو انعكاس للعالقات بین الظواھر واالحداث واالشیاء في صیغة لفظیة . 2

 تفكیر من دون لغة , فباللغة نفكر في اشیاء وموضوعات وان غابت عنا .



 

 شرط ان یقترن بالخیال السلیم . التفكیر ھو ارقى اشكال نشاط المخ االنساني . 3
ناجم عن قشرة مخیة راقیة وعن بیئة اجتماعیة من  التفكیر خاصیة انسانیة متفردة . 4

 ابرز مقوماتھا اللغة.
 . االنسان في تغییره لمحیطھ وتحسین مختلف احوالھ التفكیر ھو وسیلة . 5
, فالفرد السوي ذو تفكیر سلیم وعقالني والفرد  التفكیر انعكاس لنمط شخصیة الفرد . 6

 المضطرب ذو تفكیر عصابي او فصامي اومنحرف .
  

  اضطرابات التفكیر : 
  تتعرض عملیة التفكیر لبعض االضطرابات منھا :

: اي عدم القدرة على استنتاج مفھوم ما من مجموعة من  اضطرابات التفكیر التجریدي . 1
 الوقائع المترابطة , ویظھر لدى مرضى الفصام .

 : وفیھ یمارس المریض حیاتھ وفقا لخیالھ المریض . التفكیر المبھم او الخیالي . 2
: ھو التدفق السریع لالفكار بسرعة تفوق سیطرة الفرد كما في حاالت  تسارع االفكار . 3

 ري .الجنون الدو
: البطء في التفكیر والترابط بین االفكار ضعیف او شبھ معدوم , وتقتصر  تباطؤ االفكار . 4

 ھذه االفكار على موضوع واحد غالبا ما یكون مؤلما او كئیبا .
: استمرار التفكیر بموضوعات انتھت مناسبتھا بسبب فقدان المریض  تفكیر الدوامة . 5

  كیره االولى .      السیطرة على التحول والخروج من دوامة تف
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  محاضرات االسبوع الواحد والعشرین

  اللغة

 مقدمة 

 العوامل المؤثرة في اكتساب اللغة 

 وظائف اللغة 

  مقدمة 

تعد اللغة احدى اھم خصائص االنسان ووسائلھ في الحیاة ان لم نقل انھا التعبیر االكثر غنى عن 

ھام في كونھ كائن اجتماعي بالدرجة االساس ومن ھنا قیل حیاتھ العقلیة والمعرفیة , وھي شرط 

  انھ حیوان ناطق.

ویھتم علم النفس بموضوع اللغة ضمن مبحثھ او فرعھ (علم نفس اللغة او سیكولوجیة اللغة )والذي 

ینحصر اھتمامھ بدراسة كیف یكتسب االنسان اللغة وكیف ینمیھا وطرائق استخدامھا والوظائف 

  المختلفة لھا .

للغة اساسا ھي وسیلة اتصال مقصودة ومتقدمة تتضمن ارسال معلومات محددة الى المستلم وا

لتحقیق ھدف او مجموعة اھداف , واللغة بوصفھا وسیلة اتصال اساسیة ال تحل محل وسائل 

االتصال االخرى مثل االشارات الحركیة للراس والید وتعبیرات الوجھ والبدن الظاھریة وان 

  ا .كانت تتكامل معھ

  وعند تحلیل اللغة یظھر انھا نظام من الرموز (الرمز تنبیھ یمثل شيء آخر) یتمیز بانھ :

 یتكون من اصوات ینتجھا جھاز النطق البشري .  -أ

 وھي خاصیة انسانیة ناتجة عن الجھد االجتماعي البشري .  -ب

 واللغة خاضعة لقواعد محددة تحدد تركیباتھا وصیاغاتھا .  -ت

اذ ھماك ما ال نھایة من التركیبات اللغویة في اي لغة طبیعیة  وھي نتاج ابداعي لالنسان  -ث

 , وبمقدور اي لغة ان تعبر عن اي موقف جدید یتعرض لھ االنسان .

  العوامل المؤثرة في اكتساب اللغة :

  یخضع اكتساب اللغة لتفاعل نوعین من العوامل ھما :

نعوم تشومسكي ان االنسان معد وراثیا : یرى عالم اللسانیات االمیركي  اوال : االستعداد الوراثي

  النتاج اللغة , وھو االمر الذي تؤیده الشواھد االتیة :

 . تشابھ تسلسل مراحل اكتساب اللغة عبر الحضارات ولجمیع اللغات 

 . حساسیة الرضیع المبكرة للغة 

  ظھور قدرات مرتبطة باللغة عند الرضع الخرس كما یبدو في استجابتھم او اصدارھم

 ات عندما (یناغون )االخرین .لالصو



 

  تخصص بعض مراكز المخ باللغة سماعا وفھما وانتاجا وبالتفاعل مع الجھاز التنفسي

 وجھاز النطق , وھذه المراكز ھي : 

o  الفص الجداري وفیھ مناطق التحكم بالكالم 

o . الفص الجبھوي وفیھ مناطق تفسیر اللغة 

o  المعلومات السمعیة.الفص الصدغي وفیھ مناطق تسجیل وانتاج 

o  الفص القفوي وفیھ مناطق استقبال وتجھیز المعلومات البصریة

 اللغویة (كما في فعالیات القراءة).

  : یظھر تاثیر البیئة في عملیة اكتساب ونمو اللغة من خالل العوامل االتیة  ثانیا : العوامل البیئیة

 .یكتسب الطفل لغة االھل او الثقافة التي ینشأ فیھا 

 ح الطفل متخلف لغویا ان نشأ خالل فترة النمو الحرجة لغویا في بیئة خالیة او فقیرة یصب

 بالتاثیرات او المثیرات اللغویة المناسبة كما في حالة اطفال المالجئ 

  لالم دور كبیر في سیطرة الطفل على اللغة من خالل تشجیعھ المستمر على النطق وتقلیل

 ,التدخل قدر االمكان بقصد التصحیح

  تثبت الدراسات المقارنة ان لغة االوالد الذین یدخلون الحضانة والروضة ارقى بكثیر

 من لغة اقرانھم الذین لم یدخلوھا .

  , یقلد الطفل اقرانھ او االخرین لغویا سواء كان ما یقلده صائب او غیر صائب لغویا

 مقبول او غیر مقبول اجتماعیا .

لنقل المعلومات  االتصال بین البشروظیفة االولى للغة ھي المھمة االساسیة وال وظائف اللغة  :

  من المرسل الى المستقبل , ومن الوظائف االخرى للغة :

 اذ یستخدم االنسان صیاغات لغویة معینة في  استعمال اللغة في المراسیم االجتماعیة:

ا ھنا مواقف محددة مثل التحیة ,الوداع ,التعزیة,التھنئة,السؤال عن الصحة ,ولیس مھم

اھمالنا  لھ . وتنقل ھذه  او بھالمعنى الحرفي بل اعطاء السامع اشارة الى اھتمامنا 

 الصیاغات معلومات مھمة عن مستخدمیھا تساعد في الحكم علیھم او تقویمھم .

 ان استخدام اللغة في بعض المواقف مساوي للفعل الدال علیھا  الوظیفة القانونیة للغة :

 بالبراءة , عقد االیجار او البیع ,اعالن الحرب او االستسالم . كما في الطالق , الحكم

 عن طریق السؤال واالجابة والبحث والتقصي . اعطاء المعلومات واستحصالھا 

 كما تبدو في صیغ االمر والنھي والرجاء والتوسل واالوامر  التعاون والسیطرة على البیئة

 غیر المباشرة .

 رین بصورة مباشرة او غیر مباشرة كما یبدو في لغة : التاثیر في سلوك االخ االقناع

 االعالنات والخطاب السیاسي ومحتوى الكتب والنشرات والروایات .

 اذ ینقل التراث من جیل الى اخر بفعل الكتابة والتدوین . الحفاظ على التراث : 

 اذ یستخدم العابد الصالة والدعاء للتواصل مع الخالق . اجراء الطقوس الدینیة : 

 سواء باسلوب الكتابة ( كما في قصائد الحب او الھجاء ) او في التعبیر عن االنفعاالت :

 مخاطبة االخر كما في حاالت الوجد او الغضب .



 

 كما في حالة توجیھ السؤال عن موضوع عصي او محاولة حل الكلمات  حل المشكالت :

 المتقاطعة او في االجابة على االسئلة االمتحانیة .

  اذ تساعد اللغة في نقل محتوى افكار الفرد او على  اللغة للتعبیر عن الفكراستعمال:

العكس لتمویھھا , وھي بھذا المعنى تفید في الحكم على شخصیة الفرد وسلوكھ وتحصیلھ 

 ومدى ابداعھ ....

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  محاضرات االسبوع الثاني والعشرین 

  الفصل العاشر

  التعلم

 مقدمة 

  تعریف التعلم 

  شروط التعلم 

 نظریات التعلم 

  مقدمة 

القدرة على التعلم واالستفادة من التجارب من اھم خصائص الكائن الحي , فبالتعلم یستطیع االنسان 

ان یغیر سلوكھ وان یكیف حیاتھ بما یتالئم مع العوامل الخارجیة وبما یتفق مع حاجاتھ الشخصیة 

لبقاء.واھمیة التعلم في حیاة االنسان اعظم شانا , فاالنسان یولد , وبذلك یضمن لنفسھ الحیاة و ا

مزود بالقدرة على القیام بعدد قلیل من االنفعاالت المنعكسة مثل : المص والبلع اثناء الرضاعة 

والبكاء وحركة الیدین والقدمین واالفراز والتبول ....وھذه االفعال لیست مكتسبة بالتعلم , بل ھي 

وتسمى السلوك االستجابي , ولكن ال یلبث االنسان ان یتعلم كثیر من الحركات فطریة موروثة 

واالعمال وانواع السلوك المختلفة ..فیتعلم اللغة والمھارات والفنون والحرف والعلوم المختلفة , 

  كما یتعلم العادات واالخالق والمیول واالتجاھات بما في ذلك العادات القبیحة واالخالق الرذیلة .

لتعلم عملیة دائمة ومستمرة ,فاالنسان یتعلم من والدیھ واقاربھ واصدقائھ ومن تعاملھ مع الناس وا

ومن المدارس والصحف والمسرح  والرادیو والتلفاز ومن تجارب الحیاة , غیر ان االنسان ال 

  یفطن دائما الى ما یتعلمھ من عادات ومیول وسواھا .

عنایة كبیرة بدراستھ دراسة علمیة تجریبیة قادت الى معرفة وبسبب اھمیة التعلم عنى علماء النفس 

مبادىء  التعلم وتعیین شروطھ , ومثل ھذه المباديء والشروط من المھم ان یعرفھا االباء 

  واالمھات ورجال التربیة والصناعة والجیش وكل من لدیھ عالقة بتعلیم االفراد وتدریبھم .

  السلوك یحدث نتیجة الخبرة  تعریف التعلم : ھو تغیر دائم نسبیا في

ومن المھم مالحظة ان بعض التغیرات في السلوك ذات اصل وراثي وال تعد تعلما النھا ناجمة 

عن النضج الطبیعي للكائن الحي ولیس الخبرة ,  كما ان  بعض التغیرات السلوكیة ال تعد تعلما 

والتعب , وھي تغیرات مؤقتة النھا مؤقتة وبفعل عوامل المرض وتناول االدویة او االنفعاالت 

  تنتھي بنھایة العوامل المسببة لھا .

  

لكي تحصل حالة تعلم ویكتسب االنسان خبرة جدیدة ویفید منھا في مواقف حیاتھ شروط التعلم : 

  المختلفة ال بد من توفر ثالث شروط اساسیة ھي :



 

ستجیب الكائن الحي للموقف ومعنى ھذا ان یتوفر الدافع المناسب بقدر كاف الن یاوال : الدافعیة 

التعلیمي بما یحقق اشباعا معقوال سواء كان موضوع الدافع حاجة فزیولوجیة اوحاجة نفسیة 

  اجتماعیة.

البد وان یكون الكائن الحي بمستوى من النضج العقلي والبدني یتیح ثانیا : النضج العقلي والبدني 

  اتقانھا .لھ اكتساب الخبرة الجدیدة وقدرة استخدامھا ومھارة 

لكي یتعلم الكائن الحي البد لھ من ان یكون في موقف جدید ال خبرة ثالثا : جدة الموقف التعلیمي 

  سابقة لھ فیھ ومن ثم تحدث لدیھ عملیة اكتساب جدیدة تناسب ھذا الموقف .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     



 

  محاضرات االسبوع الرابع والعشرین 

  الفصل الحادي عشر 

  الشخصیة

 مقدمة 

  تعریفات الشخصیة 

  العوامل المؤثر ة في الشخصیة 

  نظریات الشخصیة 

  سمات وابعاد وانماط الشخصیة 

 اضطرابات الشخصیة 

  مقدمة 

الشخصیة من الموضوعات االساسیة التي تھم كل فرد منا , فما ان یعرف شخص ما انك 

تحللھا  ا وانمتخصص في علم النفس حتى یبادر بالسؤال ان كان بامكانك ان تعرف شخصیتھ 

  لحاجتھ لمثل ھذا االمر في عملیة التفاعل مع االخرین .

سنحاول في ھذا الفصل تعرف بعض الموضوعات المھمة التي تدخل في صلب موضوع 

الشخصیة مثل تعریف الشخصیة , والعوامل المؤثرة في تشكیلھا وصیرورتھا , واھم نظریات 

وحدات البناء في الشخصیة االنسانیة ,  الشخصیة , والسمات واالبعاد واالنماط بوصفھا

  واالسالیب المعتمدة في قیاس الشخصیة , مع االشارة لالضطرابات الشائعة في الشخصیة .

وربما یكون من المھم في ھذا الموضوع االشارة لبعض االفكار التي نعتقد ضرورة اطالع 

دون ان تكون بدیال عن  القاريء علیھا بایجاز بوصفھا  مفاتیح لفھم افضل لموضوع الشخصیة

  اھمیة االطالع على الكتابات المتخصصة فیھا .

  بل ویمكن القول ان جوھر علم النفس الشخصیة موضوع محوري في علم النفس ,

یتبدى فیھا , لذا من المتوقع ان یكون المتعمق فیھا ضلیعا في علم النفس بشكل عام 

 والعكس لیس صحیحا .

 نقطة التقاء الكثیر من الفروع النفسیة االخرىبوصفھ  یمكن النظر لعلم نفس الشخصیة 

مثل علم النفس التربوي وعلم النفس االجتماعي وعلم النفس االكلینیكي ...الخ (العبیدي 

 ).17ص2011

  الى الحد الذي اقترح فیھ  خاتمة المطاف في الدراسات النفسیةتعد دراسة الشخصیة

  .   personologyبعض علماء النفس ان تسمى علم الشخصیة 

  تعریفات الشخصیة :

والشخصیة في اختلف علماء النفس في تعریف الشخصیة تبعا للمنحى الذي ینتمي الیھ العالم , 

, والشخصیة كلمة حدیثة االستعمال اللغة العربیة ھو ( سواد االنسان وغیره یظھر من بعد )

ة القدیمة وان وجدت في بعضھا في اللغة العربیة اذ ال یجدھا القاريء في معاجم اللغة العربی



 

, وكان استعمالھا قائما على معنى الشخص , اي  ( صفات تمیز الشخص من غیره )فانھا تعني 

على معنى كل ما في الفرد مما یؤلف شخصھ الظاھر الذي یرى من بعد , او على معنى 

  ص ). 1996التفاوت بین االفراد (عبد الخالق 

  personaمشتق من االصل الالتیني    personality واالصل االجنبي  لكلمة الشخصیة

الذي یلبسھ الممثل االغریقي القدیم حین یمثل دورا ما على المسرح او  القناعوالتي تعني كلمة 

الشخصیة ھي ما اراد الظھور بمظھر محدد امام الناس فیما یقولھ او یفعلھ , وبھذا تكون  ان

 2001( السلوم  لتي یقوم بھا على مسرح الحیاةیظھر علیھ الشخص في الوظائف المختلفة ا

  ص ) .

  وتنطلق تعریفات غیر المتخصصین للشخصیة على مظھرھا االجتماعي من قبیل :

  تاثیر الشخص في االخر 

  حب االخرین للشخصیة 

  احترام الناس للشخص 

  احترام الشخص لالخرین 

  او تعریفھا في سیاق المواقف االجتماعیة مثل :

  شخصیتھ في التحدث مع الجماعة 

  شخصیتھ في طریقة التعامل مع االخرین 

  قدرة  الشخص الكامنة في اقناع االخرین والتاثیر فیھم 

 مسایرة االخرین  

وبعض التعریفات تشیر الى صفات ذات درجة عالیة من الجاذبیة او القبول او الوضوح في 

ستخدام الدارج لكلمة الشخصیة یندرج تحت . ان االسلوك االفراد في تفاعالتھم مع االخرین 

اثنین من المعاني ھما المھارة االجتماعیة والسمة او الجانب المؤثر من الشخص في 

  ).23ص 2011.( العبیدي االخرین

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  محاضرات االسبوع الخامس والعشرین

  العوامل المؤثرة في الشخصیة  :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  السادس والعشرینمحاضرات االسبوع 

  نظریات الشخصیة :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  محاضرات االسبوع السابع والعشرین واالسبوع الثامن والعشرین 

  الفصل الثاني عشر

  الصحة النفسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  محاضرات االسبوع التاسع والعشرین واالسبوع الثالثین 

  المرض النفسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  محاضرات االسبوع الواحد والثالثین واالسبوع الثاني والثالثین 

  العالج النفسي

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 




