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تاریخ علم النفس وتطوره
01محاضرة رقم 

نظرة تاریخیة حول علم النفس في العصور القدیمة - 1
: تساءل اإلنسان في منذ أقدم العصور عن الطبیعة اإلنسانیة كما یلي : تمهید 

ما الذي یجعلني أتصرف على هذا النحو أو على تلك الصورة أو السلوك ؟-
ما معنى األحالم التي تراود اإلنسان ؟ لماذا سلوك األفراد یختلف في ما بینهم ؟ فكل هذه   التساؤالت -

بطبعها تثیر إجابات مختلفة حسب طبیعة تفكیر البشر في ذلك الزمان  كما كانو یتطلعون على مواقع 
ن على مظهر الفرد وتشبیهه النجوم في السماء وتفسیرها حسب األحداث كالوالدة مثال ، كما كانوا یعتمدو 

حسب الحیوان مثال ویتنبئون بطبعه وسلوكه حسب الحیوان الشبیه به وهكذا كانت هذه االعتقادات 
. والتفسیرات السلوكیة للبشر تختلف حسب الدیانات و الطقوس أو الخیال البعید إلى غیر ذلك

ة ویفسرونها حسب آرائهم ومعتقداتهم وفي نفس الوقت كان كبار المفكرین یتأملون في الطبیعة اإلنسانی
أن الكائنات اإلنسانیة كائنات عقالنیة تضع قراراتها بتوجیه من –بنتام"فمثال عل سبیل المثال ،وصف 

"المصالح الذاتیة 
یرى أن اإلنسان كائنا أنانیا وعدوانیا یحتاج إلى حكومة وسلطة قویة تضبط توماس هوبز"أما 

.اندفاعاته وسلوكه 
وقد كان أساس تلك البحوث و األفكار واآلراء في ذلك الزمان و العصور القدیمة كمالحظات أولى و 
المباشرة لإلنسان االبتدائي في ذاته ومن حوله، أن األحالم التي كان یراها اإلنسان واإلصابة باإلغماء 

لزمان القدیم إلى وجود مثال أو الغیاب عن الوعي أو الموت فكل هذه األحداث نبهت اإلنسان في ذلك ا
شیئین في ذاته هما وجود مادي ووجود شيء آخر خفي  یذهب ویعلوا في السماء وینفذ ما في األحالم ثم 
یعود إلى الجسم عند االستیقاظ أو یغیب في مكان مجهول عند الصرع أو یغیب دون رجوع عند الموت ، 

وهكذا استدل اإلنسان على أن في ذاته 
الهیكل المادي المتحرك أحیانا و الجامد أحیانا وكما أطلق أیضا على ذلك الشيء شيء آخر غیر هذا 

الخ ، إلى أن توصل اإلنسان عند التأمل في ...الذرات الناریة–النفس –اآلخر أسماء مختلفة كالروح 
فهذه )mindالعقل -spiritالروح –psycheالنفس (ذاته بغیة فهم نفسه إلى ثالث مصطلحات 

الكلمات فجرة األفكار باألبحاث أثارت النقاش و الجدال الطویل وشغلت هذه الكلمات أفكار الفالسفة و 
.العلماء و رجال األدیان فترة طویلة من الزمن 
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وهكذا أصبح مجال واسع في البحث من أجل وصول إلى تعریف ثابت ومقبول ومعترف به من الجمیع 
.العقل–الروح –لتلك الكلمات النفس 

عنها نقطة اتصال عالمین هما عالم " من أوائل الفالسفة المتكلمین عن النفس إذ قال أفالطونكما كان 
"المثل وعالم الحس وأنها ذات جوهر روحي ومادي وقال أیضا الجسد كأنه سجن للروح أثناء الحیاة 

جزیئات هبطت من الشمس وأتباعه قالوا عن النفس من جنس مخالف للبدن تتركب من فیثاغورثأما
.ودخلت األجساد فأحیتها ووهبت لها الحركة 

عن النفس بأنها عدد من الذرات الناریة تختلط مع ذرات أخرى وتكون الجسم وهي دیموقراطسوتكلم 
.سبب الحیاة و الحركة وٕاذا فرقت هذه الذرات الجسم سببت له الموت 

تتمیز عن الصور األخرى و المتصلة بالمادة بأنها صورة فقد عرف النفس بأنها صورة البدن أرسطو أما 
عاقلة تسمو على البدن ، وحینما ظهرت المسیحیة هالها ما رأت من إغراق الناس في لذائد الحیاة وزخرفها 
فنادت بحیاة الروح وبوجوب كبت رغبات الجسد وكبح العاطفة كما أن الرهبان آمنوا بحقیقة واحدة وهي 

.ه العقیدة السائدة عند المسحیین اإللهیة وأصبحت هذ
أن النفس كمال أول للجسم طبیعي آلي ، " ابن سینا ثم جاءت العصور الفلسفیة اإلسالمیة حیث تكلم 

وأنها جوهر
مستقل ومخالف للبدن وهو یراها جوهر روحي تفیض من العالم العلوي فتحل في البدن كارهة وتغادره 

"  كارهة أیضا 
ولكن الحقیقة التي یمكن إدراكها أن هذه التعاریف المعرفة للنفس وكذا كما یعرف بالروح و العقل ما هي 
إال اقتباسات من فالسفة اإلغریق وال یمكن اعتبارها تعاریف إسالمیة والمعنى الحقیقي للنفس لقد ورد في 

.صلى هللا علیه وسلمالكتاب الكریم القرآن وفي أحادیث الرسول 
: اآلیات القرآنیة الكریمةبعض

47سورة البقرة آیة "    واتقوا یوما ال تجزي نفس عن نفس شیئا وال یقبل منها شفاعة"
233سورة البقرة آیة " ال تكلف نفسا إال وسعها"
30سورة آل عمران آیة " یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا"
51سورة إبراهیم آیة" لیجزي هللا كل نفس ما كسبت"
13سورة السجدة آیة " ولو شئنا آلتینا كل نفس هداها " 
11سورة المنافقون  آیة " ولن یؤخر هللا نفسا إذا جاء أجلها " 

:األحادیث النبویة
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ما من نفس مسلمة یقبضها ": صلى هللا علیه وسلمروى النسائي عن عبد الرحمن بن أبي عمیره أن رسول هللا 
."ترجع إلیكم وأن  لها الدنیا وما فیها ، غیر الشهید ربها تحب أن ترجع إلیكم وأن

ولنتكلم اآلن بإیجاز عن الروح و العقل الكلمتین اللتین كثیرا ما كان یعني بهما النفس ، وكأن الكلمات 
.الروح والعقل مترادفة ولكن في كتب كثیرة فرقت الروح عن النفس و العقل –الثالثة النفس 

فالكالم في "أن مسألة الروح  من أعقد المسائل ، ویقول في سیاق الحدیث عنها أما ابن رشد فانه یرى 
غامض جدا وٕانما اختص هللا به من الناس العلماء و الراسخین في العلم ، ولذلك –یعني الروح –النفس 

رة سو " ویسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتیتم من علم إال قلیل"في  قوله سبحانه مجیبا
.85اإلسراء آیة 

أما عن العقل فلقد قیل عنه  بأنه الملكة التي تكتسبها النفس مع الزمن  والتي تؤدي إلى الخبرة األخالقیة 
التي تمیز بین الخیر و الشر ، وفرق اإلمام الغزالي بین النفس و العقل  وقال بأن العقل  كلمة تستخدم 

:للداللة على معاني ثالثة 
العقل األول وهو أول المخلوقات ویطلق علیه اسم المعلول األول واسم المبدع األول وهو المقصود في -1

أول ما خلق هللا العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له (صلى هللا علیه وسلمقول الذي ینسب إلى الرسول 
)أدبر فأدبر 

العقل الثاني وهو المقصود به النفس اإلنسانیة -2
.         لث اإلدراك الذي یقابل اإلحساسالعقل الثا-3
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02محاضرة رقم 
یعد تطور وانتشار علم النفس عموما على : ظهور وانتشار علم النفس وتطوره في مختلف الحضارات- 2

ثالث محطات وحضارات تاریخیة وهما الیونان و اإلسالمیین أو ما تسمى العصور الوسطى واألوروبیین 
العصور الوسطى والعصور الحدیثة و المعاصرة بظهور عدة مدارس في علم النفس الحدیث أو ما تسمى 

.
في تاریخ و تطور علم النفس بین مختلف الحضارات وما نجد في تاریخ  هذه الحضارات القدیمة ما یثیر 
الدهشة واإلعجاب ، كالحضارة الیونانیة بطابعها الفلسفي بالذات رغما هناك حضارات عظیمة قبل 

وهذا دون أن ننفي الحضارة الیونانیة مثل حضارات مصر وبابل إال أن الیونان اخترعوا الفلسفة والعلم 
. عرف المصریون و البابلیون في علم الحساب و الفلك 

أوال علم النفس عند الیونان
یعود اهتمام الفكر اإلنساني بمسائل علم النفس و الطبیعة البشریة إلى العصور الفلسفیة الیونانیة ، لقد 

ب غیر المرئي مسؤول عن بعض اقتنعوا في جسم اإلنسان جانبا غیر الذي تدركه الحواس وأن هذا الجان
وأطلقوا على هذا الجانب ) التردد في أخذ القرارات –األحالم –الدوافع - الشهوات (الظواهر المحیرة 

المسؤول عن الخبرة و السلوك  اسم النفس أو الروح دون یحملوا هذه التسمیة أي مضمون دیني ، ویتم 
التعرف على طبیعة النفس بالوصف و المالحظة 

ما قد بدأ النظر في موضوعات علم النفس عند الیونان وكان من أبرز علماء وكبار الفالسفة هم سقراط وك
.وأفالطون وأرسطو 

وهو یرى أن المعرفة )اعرف نفسك (أساس تعالیمه النفسیة قوله –أثیني :م -ق470–399سقراط -أ
الحقیقیة موجودة داخل الشخص ، ولكن انصراف الناس لألعمال الیومیة یحیط المعرفة بغشاوة ، فعلى 
من یرید ان یعرف الحقیقة أن یناقش نفسه وأن یواجهها ، وهو یرى أن الطبیعة اإلنسانیة تشتمل على 

العقل و الشهوة ، وهاتان القوتان رغما أنهما تعیشان معا إال أن الصراع بینهما دائم الختالف قوتین هما
.طبیعة كل منهما

هو الفیلسوف األثیني الشهیر وهو تلمیذ سقراط ، سجل آراء في محاوراته : م - ق427-347أفالطون - ب
الشهیرة وفي كتابة الجمهوریة وقد قسم النفس إلى ثالث أقسام   

وقد حدد مكانا لكل قسم النفس العاقلة مركزها لنفس العاقلة و النفس الغضبیة و النفس الشهوانیة ا
الرأس ألن الرأس أعلى جزء في الجسم فهو أقرب إلى السماء كما أنها مستدیرة و الدائرة أقرب األشكال 

.موطنها البطن الریاضیة إلى الكمال ، أما النفس الغضبیة فموطنها القلب  و النفس الشهوانیة
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و النفس بالنسبة للجسم مثل الربان بالنسبة للسفینة یقودها وسط العواصف حتى یصل بها إلى غایتها  
وهذه النفس اإلنسانیة أشبه بعربة یجرها جوادان جامحان هما النفس الغضبیة و النفس الشهوانیة ، أما 

.        الغضیة و الشهوانیة وتخضعها لسیطرتهاالقائد فهو النفس العاقلة التي علیها أن تسیطر على النفس
أثیني فیلسوف الیونان األكبر وهو تلمیذ أفالطون وهو أكبر فیلسوف في :م - ق384-322أرسطو -ج

.لعلم النفس ألنه ألف أشهر الكتب القدیمة هو كتاب النفس ) الجد البعید( تاریخ الفكر اإلنساني كما أنه  
:لنفس تحتاج إلى كتاب خاص ولكن نوجز بعض أرائه  في النقاط اآلتیة وآراء أرسطو في علم ا

 ویقصد بالكمال أن النفس مكملة ) كمال أول لجسم طبیعي آلي ذي حیاة بالقوة(یعرف النفس بأنها
لإلنسان و الجسم الطبیعي هو الجسم المتحرك ویقصد بجسم آلي أي أنه له آالت وأعضاء أما القوة 

فمعناها اإلمكانیة
: للوجود و الحیاة و االستمرار ویجد أرسطو ثالثة أنواع من النفوس 

وهي أساس الحیاة و الغذاء و النمو وهي موجودة في النبات و الحیوان واإلنسان :النفس النباتیة-
ووظیفتها الحركة واإلحساس عن طریق الحواس الخمس البصر، السمع ، الذوق : النفس الحیوانیة -

هي موجودة عند اإلنسان و الحیوان،اللمس و الشم و 
وظیفتها التفكیر وهي موجودة عند اإلنسان فقط :النفس العاقلة -

فالفضیلة عنده اإلفراط " الوسط السعید "أو مطا تسمى أحیانا ) الوسط (وأشتهر أرسطو كذلك بنظریة 
ن و الكرم فضیلة وهو والتفریط وكالهما رذیلة فمثال الشجاعة وسط بین الطرفین هما الجبن و التهور 

.وسط بین رذیلتي الشح من جهة واإلسراف من جهة أخرى
ثانیا علم النفس عند اإلسالمیین 

هناك العدید من العلماء و المفكرین المسلمین في علم النفس  في العصور الوسطى نعرض بعض 
:نظریاتهم على النحو التالي 

المعلم الثاني وهو لقبه الفخري وهو من الفالسفة وعلماء یسمى في تاریخ الفلسفة : 950-827الفارابي -أ
ونظریته في النفس تقوم على أن النفس "  المدینة الفاضلة"النفس الكبار ، ألف الكبیر من الكتب أهمها 

:لها أربع قوى هما 
 و القوة الرئیسیة محلها القلب ثم تتفرع قوى ثانویة في وهي القوة التي یتغذى بها اإلنسان: القوة الغاذیة

الجسم هما المعدة الكبد و الطحال 
وبها یتم إدراك الحواس  الخمس  بحیث كل حاسة تختص بجانب معین من اإلحساس: القوة الحاسة
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و هي ترسم في النفس من الحواس  بعد غیابها عن الحس وتركیب صور الحواس كما : القوة المتخیلة
.تتخیل الشيء الذي مضى و الذي سیحدث 

 وهي التي یعقل بها اإلنسان ویمیز بها بین األشیاء بین الجمیل و القبیح وبین الغث و : القوة الناطقة
الثمین وتنقسم القوة الناطقة إلى ثالث 

o وهي التي یحوز بها اإلنسان المعارف و العلوم النظریة و / النظریة
oبها أیضا الصناعات و الحرف وهي التي یحوز/ العملیة
oوهي التي یكون بها نزوع اإلنسان  أن یطلب الشيء أو یهرب منه و محل القوى النفسیة /  النزوعیة
هو أكبر فیلسوف وعالم نفس في العصور الوسطى ، ألف الكثیر من الكتب : 1036-980ابن سینا - ب

"الشیخ الرئیس"واشتهر بلقب فخري وهو "النفس " وكانت عنایته بعلم النفس فائقة وله كتاب شهیر 
فیرى بأن النفس جوهر روحاني قائم بذاته وهو أصل القیمة المدركة و المحركة ألجزاء البدن  وفي 

: نظریاته أنه یقسم القوى النفس إلى ثالث أقسام 
 غذي والنمو و وهي النفس النباتیة ولها ثالث وظائف الت:قوى یشترك فیها اإلنسان و الحیوان و النبات

.التولید 
 ولها قوى كثیرة مثل القوى و هي النفس الحیوانیة:نسان و الحیوان وال توجد للنباتقوى یشترك فیها اإل

اإلدراكیة و بالحواس الخمس و القوى النزوعیة إلى الشهوة و الغضب 
 اإلنسانیة وتحتوي على وال توجد عند الحیوان أو النبات وهي النفس الناطقة أو :قوى تخص اإلنسان فقط

قوى عدیدة أهمها العقل العملي من التعامل مع شئون الحیاة الیومیة ، و العقل النظري وهو قوة عالمة 
.یدرك اإلنسان المعارف النظریة و المكتسبات 

وهو من أبرز العلماء الدین و الفلسفة أشتهر بلقب فخري وهو : 1111-1058الغزالي أبو حامد–ج 
، ألف العدید من الكتب في علوم الدین و الفلسفة وعلم النفس وله العدید من الكتب "اإلسالم حجة " 

ونظریاته في علم النفس واسعة وخاصة في علم النفس " معارج القدس " النفسیة و التربویة أشهرها 
:االجتماعي و األخالقي ونورد منها في النقاط اآلتیة 

أتبعه ابن سینا یقسم قوى النفس بنفس أسلوب الذي-
نظریة في االنفعاالت النفسیة نظریة مبتكرة ترى أن الغضب قوى محلها القلب و الغضب هو غلیان الدم -

وهذا الغضب إذ تم كظمه رجع إلى باطن اإلنسان واختفى –القلب بطلب االنتقام وأسبابه الزهو والعجب 
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ة من الغیر  ، و الغضب و الشهوة هي من وسار فیه حقدا ، و الحقد یثمر الحسد وهو تمني زوال النعم
.األبواب التي تدخل الشیاطین إلى قلب اإلنسان

في أوربا في بدایة األمر لم تشهد تأمل علمي كبیر في طبیعة النفس : ثالثا علم النفس عند األوروبیین -
یة وهذا البشریة حیث كانت أشد العصور ظالما وقسوة ضد المرض عقلیا و الجسدي أو اإلعاقة الجسد

نظرا لسیطرة رجال الكنیسة الذین كانوا یقتلون المعوقین لبؤسهم وبؤس اآللهة لهم ویحرقون المرضى 
العقلیة وكذالك العلماء الذین لم یمشوا في صف وآراء رجال الكنیسة كونهم بهم مس من الشیطان في 

.اعتقاد رجال الكنیسة 
انطالقة دعمت "1650-1576دیكارت "الفرنسي  م لیبدأ الفیلسوف 17وكان لزاما انتظار القرن -

البحث السیكولوجي ، بحیث الجسد آلة تتحرك وتتصرف وفق طرائق یمكن التنبؤ بها إذا عرفت مدخالتها 
وما یمكن التنبؤ به خاضع للبحث العلمي سواء للعضویة اإلنسانیة أو الحیوانیة وهذه التفسیرات التي 

التفسیر " 1751- 1709المتري " على آلیات جسد، وكذا كما طبققدمها دیكارت مبادئها فیزیائیة
المیكانیكي نفسه على السلوك البشري و الشعور آلة تتوقف جسدا وعقال على أحداث فیزیائیة مثل المرض 

إلى غیر ذلك وقد كانت الفلسفة الخبریة االنجلیزیة التي تعني كل المعرفة اإلنسانیة ناجمة عن ...، عمى 
ومن "جیمس میل–دافید هیوم –جون لوك " یس عن األفكار الفطریة و یمثل الفلسفة الخبریة الخبرة ول

.صفاتها أنها سیكولوجیة حواس 
إن لعلم النفس ماضیا " 1909-1850هیرمان ابنغهاوس "وبناءا على قول عالم النفس الشهیر األلماني 

خ معترف ب إال قبل النصف الثاني من بعیدا و لكن تاریخه قصیرا أي علم النفس لم یستقر كعلم راس
م هو تاریخ صدور كتاب عناصر علم النفس 1860م ، حیث أن بعض المؤرخین یعترون عام 19القرن 

بدیة علم النفس الحدیث في حین یعتمد "1887- 1801ثیودور فیخنر "الفیزیائي للعالم األلماني 
فهلم " نفس في جامعة الیبزغ ید األلماني م وهو تاریخ تأسیس أول مخبر في علم ال1879معظمهم عام 

رغیر أن تحدید تاریخ دقیق لبدایة علم النفس یعتبر مسألة اصطالحیة  "1920- 1832فونت 
الفیسیولوجیة –البیولوجیة –الفلسفیة " فموضوعات علم النفس لن تفهم دون العدة إلى أصولها العمیقة 

" .وغیرها من العلوم ...
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في علم النفس العاممفاهیم عامة
03محاضرة رقم 

دائما یسعى من أجل الحصول على الطعام ومأوى وهذا فهویعیش اإلنسان في بیئة مع مجتمعه/ تمهید 
من أجل تحقیق حاجیاته ومتطلباته  سواء مادیة أو معنویة ، ولكن الظروف التي یوجهها اإلنسان في 

وتحقیق كل رغباته بحیث یواجه معانا كثیرة  في سبیل وصول البیئة التي ینتمي إلیها ال تسمح له بتوفیر 
وهذا معناه أن اإلنسان یوجه عقبات و "  لیس كل ما یتمنى المرء یدركه" إلى أهدافه  وكما قیل في قدیما 

موانع ال تسمح بإرضاء حاجاته دفعة واحدة ولهذا قد یؤجل بعض رغباته إلى أجل الحق أو قد یستغنى 
وفي هذا الصراع ، یلة نهائیا تحقیقها ، وكأنه یحاول أن یتوافق مع البیئة التي یعیش فیهاعنها كونها مستح

الذي یواجهه اإلنسان یمر على حاالت نفسیة مختلفة المزاج من الشعور بالسعادة و السرور و الفرح عند 
.حزن عند الفشل في تحقیق األهدافتحقیق رغباته وحاجاته ، ومن شعور بالیأس و ال

اإلنسان من تعامله مع البیئة هذا التعامل المصطحب ب الحاالت النفسیة تجعله یمارس العدید من إن 
األنشطة و األفعال النفسیة فهو مطالب أن یفكر و یستدل وأن یتصور من أجل الصواب والخطأ فهذه 

أو یفرح أي یستخدم فیها العقل وهو كذلك معرض ألن یحزن " عقلیة "األعمال تكون بدورها عملیات 
وهذه األمور النفسیة ، العقلیة و " انفعالیا"یتشجع أو یخاف  وغیر ذلك من األمور فهي تصرفات سلوكیة 

االنفعالیة و دوافعیة هي من اهتمامات  علم النفس ودراسته  وموضوع اهتمام العلماء و المفكرین علم 
.ا النفس من أجل تفسیر وضبط هذه التصرفات السلوكیة المزاجیة بدوره

إذا لیس بالیسیر أن نقدم تعریفا لعلم النفس یحظى بقبول عام نظرا لتنوع منابته وسعة المیدان الذي یبحث 
فیه و تغطیة اهتماماته والخالفات العلمیة و الفلسفیة بین علمائه ومدارسه

:مفاهیم عامة في علم  النفس  / 1
دروس "ف علم النفس في كتابه  یعر " م1910- 1842ولیام جیمس"الفیلسوف األمریكي الشهیر 

، وظل هذا التعریف مقبوال في أمریكا ...بأنه وصف حاالت الشعور وتفسیرها "مختصرة في علم النفس 
.لفترة طویلة 

المجمل في علم النفس " كان معتمدا في انجلترا عرف علم النفس في كتابه جیمس سوليأما في أوروبا 
م  ویعتبر األب المؤسس لعلم النفس 1889الداخلیة  ، وكما عرفه فونت بأنه العلم الذي یهتم بالحوادث " 

.على أنه العلم الذي یبحث في الخبرة الداخلیة للفرد أي في اإلحساس و المشاعر  واإلرادة 
" علم النفس كما یراه السلوكي " مؤسس السلوكیة مقاال بعنوان " 1913جون بروداس واطسن "نشر 

عرف فیه علم النفس بأنه فرع تجریبي موضوعي من العلم الطبیعي ، هدفه النظري التنبؤ بالسلوك 
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، بعض العلماء النفس " علم السلوك " وضبطه وعلیه فان علم النفس في نظر السلوكیین هو 
.البعض اآلخر تهتم بدراسة  الخبرة والسلوك معامتخصصون في دراسة السلوك في حین

:مفهوم علم النفس/1- 1
علم النفس هو العلم الذي بدرس سلوك اإلنسان والحیوان وما یحفل به هذا السلوك من مظاهر مثل 

علم السلوك  البشري "الدوافع واالنفعاالت واالستدالل و التفكیر ،التعلم إلى غیر ذلك  أو بصفة أخرى هو 
وعندما نتعرض لدراسة هذا السلوك اإلنساني و الحیواني " حیواني المطبق على المسائل اإلنسانیة و ال

فإننا نواجه العدید من النظریات وهي مجموعة من القوانین أو التفسیرات ساهم بها العدید من العلماء و 
وما هذه التفسیرات تكون المفسرین لعلم النفس في مختلف اتجاهاتهم ومدارسهم في تفسیر هذا السلوك وعم

مبنیة على تجارب في المخبر و المالحظات في مجال الحیاة الیومیة ولهذا علم النفس مجال واسع مليء 
.بالمدارس و االتجاهات العلمیة یقوم علیها علماء النفس في خدمة البشریة وصالحها العام 

لماذا علم النفس یشمل السلوك الحیواني ؟/ فهناك سؤال یطرح  
إن دراسة السلوك الحیواني مقارنة مع عدة أنواع حیوانیة مثال فیمكن أن تعطي ضوءا و إیضاحا عند 
الفعالیات اإلنسانیة المماثلة باإلضافة إلى تقبل التجارب الحیوانیة شروط الضبط العلمیة أشد من تقبل  

نسان وقیمة حیاته التجارب التي تجري على المفحوصین من البشر لهذه الشروط وخاصة كرامة اإل
.تستوجب استخدام الحیوانات في التجارب الخطیرة 

هي كلمة تشمل أي شيء یفعله اإلنسان أو الحیوان هو أكبر من مجرد الحركات الجسدیة فیمكن : السلوك-3
أن یشمل على المشاعر و االتجاهات و األفكار فهذه األفعال سواء كانت ظاهرة أو باطنه ، و السلوك 

وم على المثیر واالستجابة أو خارجي یؤثر في الكائن الحي سواء كان اإلنسان أو الحیوان بوجه عام یق
:فالمثیر بطبعه یثیر النشاط للكائن الحي ، وأنواع المثیر و السلوك عدیدة هي كالتالي 

مثل تقلص المعدة عند الشعور بالجوع  أو جفاف الریق عند العطش أي أن :مثیرات داخلیة فسیولوجیة /أ
. مثیرات داخلیة فسیولوجیة أو عضویة

مثل ذكرى جمیلة وسارة نشعر بسببها السعادة أو ذكرى ألیمة نشعر بسببها :مثیرات داخلیة نفسیة/ ب
. بالحزن و األسى أي إن الذكریات مثیرات داخلیة نفسیة

حرارة الجو مثل صوت یلفت االنتباه أو ضوء باهر یغشي األبصار أي درجة:مثیرات خارجیة مادیة/ ج
.تأثر على الجسد فكل هذه الحواس مثیرات خارجیة مادیة
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مثل مقابلة صدیق أو أحد األقارب تسعدنا رؤیته أو رؤیة عدو لدود :مثیرات خارجیة اجتماعیة/ د
.تغضبنا

في مواجهة مثیر معین وقد تكون نوع هذه یقصد باالستجابة كل نشاط یقوم به الكائن الحي: االستجابة
تجابة حركیة مثل الهرب أو لفضیة مثل رد السالم أو فسیولوجیة مثل ارتفاع ضغط الدم أو برودة االس

الجسم وقد تكون انفعالیة مثل الفرح عند النجاح وقد تكون االستجابة معرفیة  كالتفكیر في حل إحدى 
الفجر وقبل المشكالت أو قد تكون بكف عن نشاط معین مثل التوقف عن تناول الشراب و الطعام بعد 

.آذان المغرب عند الصیام 
:خصائص السلوك-4
السلوك اإلنساني یتمیز بالمرونة و التكیف و القدرة على مواجهة  المواقف / التكیفیة -أ

هناك فروق فردیة بین األفراد بعضهم البعض كالفروق الجسمانیة و الفروق في الهیئات / الفروق الفردیة - ب
و الذكاء النفسیة كالدوافع واالنفعاالت

:یحدد السلوك اإلنساني بعوامل وهي / محددات السلوك - 5
o نحن نرث اآلباء و األجداد وفي عمود النسب من الخصائص الجسمیة و النفسیة وذلك في قول /الوراثة

تخیروا لنطفكم فان العرق دساس " صلى هللا علیه وسلم"النبي 
o الجغرافیة مثل الریف أو المدینة وقد تكون البیئة وهي كل ما یحیط الفرد وقد تكون البیئة / البیئة

اجتماعیة مثل األسرة التي ولد فیها و المدرسة التي نشأ فیها في الدراسة وقد تكون هذه البیئة اقتصادیة 
.مثل الطبقة الغنیة و الفقیرة

o دة نفسیة قیل لیس الذي ینفعل هو النفس أو الجسم بل اإلنسان ذلك أن اإلنسان وح/ النفس و الجسم
جسمیة فمثال عند االنفعال نفسي یصاحبه تغیرات فسیولوجیة جسمیة كخفقان القلب ، العرق ،تسارع 

)الجهاز الدوري - الغدد–عصبي ( التنفس ، فالحالة النفسیة ترتبط بالجهاز الجسمي  
oات یتزاید مع یولد اإلنسان ورصیده السیكولوجي من الخبرات و المعلوم:الخبرات السیكولوجیة المتراكمة

فالسلوك یتشكل ویتطور وفق الخبرات المكتسبة في الحیاة مثل تزاید الخبرات و الممارسات الحیاة الیومیة
.اختالف خبرات الطفل الصغیر وخبرات الراشد في معالم الشخصیة الذاتیة من أخالقیات و مبادئ 

:ث أشیاء هي عموما تتمحور وتشترك أهداف علم النفس في ثال:أهداف علم النفس-6
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السلوك اإلنساني والحیواني مثل الظواهر العلمیة األخرى قابل للفهم و التفسیر من / فهم السلوك وتفسیره- 1
خالل جمع الوقائع و المظاهر بحیث نتوصل إلى القوانین التي تحكم هذا السلوك، وفهم السلوك یتم 

.بواسطة أسالیب ومناهج علمیة بحثیة تدرس وتفسر هذا السلوك
فانه یمكن بذالك أن یضبط هذا السلوك و یتم إذا توصلنا إلى فهم السلوك/ضبط السلوك و التحكم فیه - 2

سنوات وصل إلى النضج العقلي یمكنه استیعاب الدروس 5التحكم فیه بإیجاب مثل الطفل الصغیر عمر 
.ونبدأ بتعلیمه المهارات الفكریة و السلوكیة في تلك السن

ا فهمنا السلوك واستفدنا من هذا الفهم بمسایرة القوانین التي نتوصل إلیها عن هذا إذ/ التنبؤ بالسلوك - 3
السلوك فانه یمكن التنبؤ بما سیكون علیه هذا السلوك في المستقبل فمثال نتنبأ أن هذا الطفل رفیع الذكاء 

ألسرة أنه سوف سوف یتفوق في الدراسة كما أن نتنبأ بسلوك الطفل الذي یعیش بعید عن حنان األبوین وا
.یكون غیر متوافق اجتماعیا ونفسیا ألن العدید من الدراسات أشارت إلى ذلك 

فمن الواضح أن هذه األهداف الثالثة متداخلة إلى حد كبیر ألن فهم السلوك وتفسیره یؤدي بالتالي 
.الى ضبطه و التحكم فیه ومن ثم التنبؤ به مستقبال أو الحقا 
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میادین و فروع علم النفس-
04محاضرة رقم 

إن تنوع وتفرع علم النفس لم یقتصر فقط في فرع واحد أو نوع واحد فقط مادام علم النفس العام : تمهید 
یهتم بدراسة السلوك اإلنساني أو الحیواني ویقوم بتفسیر هذا السلوك و التنبؤ به وضبطه ، ودراسة هذا 

یغلب علیها السلوك یكون ببعض الموضوعات التي یغلب علیها الطابع النظري وهناك موضوعا أخرى
الطابع التجریبي وبتوسع هذه الموضوعات النظریة و التجریبیة في میدان علم النفس العام أدت إلى تطور 

فروع وأنواع علم النفس في عدة اختصاصات سلوكیة  
هو أساس الفروع النظریة و التطبیقیة جمیعا بحیث علم النفس العام یهتم بدراسة : علم النفس العام- 1

لقوانین التي تفسر سلوك البشر دون تخصص فئة معینة كما أنه یدرس الظواهر النفسیة جمیعا المبادئ و ا
مثل الدافعیة و االنفعاالت النفسیة و التعلم و االستدالل و التفكیر و الذكاء و الشخصیة و الصحة 

الذي یدرسه النفسیة إلى غیر ذلك وعموما یشمل المعارف األساسیة في علم النفس وهو المقرر الرئیسي 
ویسلكه المختص في علم النفس سواء كان تخصص عام أو فرعي  

ویسمى أحیانا علم النفس االرتقائي وهذا الفرع یدرس عملیة النمو اإلنسان منذ مرحلة : علم النفس النمو- 2
الجینیة حتى یصبح كهل أو شیخ كبیر العمر ، ومن موضوعاته یدرس علم النفس النمو مراحل النمو 

النفسیة و العقلیة  المختلفة وتغیرها بتغیر مراحل العمر من الطفولة إلى المراهقة  و إلى الرشد و الوظائف
الشیخوخة ، حیث یدرس المظاهر النفسیة التي تمیز كل مرحلة من العمر ویدرس مختلف المظاهر 

النفس النمو في الخ ،  و یشهد علم...المیول –الشخصیة –الذكاء –السلوكیة كالنشاط الحسي والحركي 
اآلونة األخیرة تغیرا واسعا ومتفرعا مثل علم النفس الطفولة وعلم النفس المراهقة و علم النفس الراشد و 

.الشیخوخة
هذا النوع  من علم النفس التربوي یهتم بدراسة وتطبیق المعارف النفسیة في مجال :علم النفس التربوي - 3

المجال من مشكالت ومعضالت بحیث تكون العملیة التعلیمیة مثمرة التربیة و التعلیم ، وما یزخر به هذا 
وناجحة للمتعلم ، ومن موضوعات هذا الفرع هو نظریات التعلم وطرق وأسالیب تطبیقها كما یختص أیضا 
ب الذكاء و القدرات العقلیة وعالقتها بالعملیة التعلیمیة هذا إلى جانب االهتمام بالمسائل الترویة  

.دراسي مثل التفوق الدراسي و التأخر الدراسي بالتحصیل ال
فسیولوجي هي علم وظائف األعضاء الجسم ، وهذا الفرع یدرس األساس :علم النفس الفسیولوجي - 4

الفسیولوجي للسلوك اإلنساني  ومن أهم موضوعاته معلومات مبسطة عن األجهزة الجسمیة ذات العالقة 
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لجهاز الغددي و الجهاز الدوري مثل االنفعاالت النفسیة بالعملیات النفسیة مثل الجهاز العصبي وا
.المصطحبة بالتغیرات الفسیولوجیة كالغضب أو القلق أو الخوف 

هذا النوع علم النفس االجتماعي یدرس سلوك الصادر عن الفرد تحت تأثیر :علم النفس االجتماعي - 5
اجتماعي و یدرس سلوك األفراد الجماعات المؤثرات االجتماعیة المختلفة ، و طبع اإلنسان على أنه كائن 

و المواقف االجتماعیة و وقنوات التنشئة االجتماعیة ، ومن موضوعات هذا الفرع عملیة التطبیع 
االجتماعي و القیم واالتجاهات و الرأي العام وكیفیة تكون الجماعة وما العوامل التي تؤدي إلى تماسك 

.الجماعة
لنفس الفارق بدراسة الفروق بین األفراد و الجماعات في الذكاء و یهتم علم ا: علم النفس الفارق- 6

الشخصیة والقدرات واالستعدادات و المواهب و المیول و االتجاهات و سمات الشخصیة كما یرجع هذه 
.  الفوارق إلى أسباب سواء كانت وراثیة أو البیئة أو كلیهما معا

الشاذ والمتمثل في أعراض األمراض العقلیة و یبحث في نشأة وأسباب السلوك:علم النفس الشواذ- 7
النفسیة واإلجرام و التخلف العقلي ومن موضوعات التي یدرسها هذا الفرع أسباب هذه األمراض وأسالیب 

.معالجتها مثل الهستیریا القلق الفصام الهوس و الوسواس 
لمختلفة لهذا السلوك مثال ویركز هذا الفرع على دراسة سلوك الحیوان ومظاهر ا: علم النفس الحیوان- 8

دوافع الحیوان وانفعاالته وأسالیب االتصال عنده وكذالك الحیاة االجتماعیة وسلوكها ومن موضوعات هذا 
الفرع األنثولوجیا وهي دراسة سلوك الحیوان في العالم الفطري عن طریق تتبع المالحظة المباشرة دون 

.تدخل تجریبي مخبري
هذا الفرع یهتم بدراسة السلوك الحیواني ومقارنته بالسلوك اإلنساني حیث بدرس وفي :علم النفس المقارن- 9

.واإلنسانأوجه التشابه واالختالف بین المظاهر السلوكیة عند كل حیوان
وهذا الفرع یهتم بالمعارف السیكولوجیة في میدان الجریمة ومن موضوعات هذا :علم النفس الجنائي-10

المختلفة في تفسیر السلوك اإلجرامي ویدرس العوامل و الدوافع الكامنة وراء وقوع الجرائم الفرع النظریات 
.ویعمل على تقدیم الوسائل الناجحة لعالج سلوك المجرم وعقابه

یهتم بتطبیق المعارف النفسیة في میدان العسكري و الحربي فیدرس أسالیب :علم النفس الحربي- 11
على الوحدات القتالیة المختلفة واألسالیب المثلى لتدریبهم واالهتمام بالروح المعنویة اختیارا لجنود وتوزیعهم 

للجنود وٕادارة الحرب النفسیة كما یساعد في حمایة آثار الحرب النفسیة المضادة فضال عن رفع روح المعنویة 
.لدیهم 
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ویهتم بتطبیق المعارف السیكولوجیة في تشخیص السلوك ):العیادي(علو النفس اإلكلینیكي -12
والعالج ) جسدیة –نفسیة (المضطرب وعالجه وعالج سوء التوافق واألمراض العقلیة و السیكوسوماتیة 

الجماعي وتشخیص سلوك اإلجرام وجنوح األحداث والمدمنین على المخدرات واضطراب اللغة و التخلف 
من موضوعاته دراسة الحالة و إجراء الفحوصات النفسیة والمقابالت العقلي واالضطرابات العصبیة و 

وتطبیق االختبارات االسقاطیة  كما له صلة وثیقة بعلم نفس الشواذ 
هذا النوع یهتم بدراسة وتطبیق المعارف السیكولوجیة في مجال توجیه :علم النفس اإلرشادي-13

نفسیة البسیطة ومن موضوعاته استخدام األسالیب وٕارشاد األسویاء و الذین یعانون من المشكالت ال
النفسیة لمساعدة األفراد في تغلب على مشكالتهم الشخصیة كالمشكالت المهنیة و العالقات الشخصیة 

.المتبادلة ویشبه إلى حد بعید عمل المختص في علم النفس العیادي 
ال االستهالك و البیع والشراء یدرس سیكولوجیة البائع والمستهلك في مج: علم النفس التجاري-14

وتأثیر وسائل اإلعالم والدعایة واإلعالن التجاري لتسویق البضائع ومن موضوعاته دراسة دوافع الشراء 
.وحاجات المستهلكین وأسالیب الدعایة للمنتجات الصناعیة واألسالیب الحدیثة في التسویق

اإلدارة والتنظیم یعني بدراسة السیر الحسن یهتم بتطبیق السیكولوجیة في : علم النفس التنظیمي-15
.لإلدارة و الروح المعنویة للعمال كالحوافز و القیادة في مجال الصناعة أو اإلدارة وضغوط العمل

وهذا الفرع یهتم بتطبیق المعارف النفسیة في مجال الصناعة و اإلنتاج ومن :علم النفس الصناعي-16
اجیة في العمل  وتحقیق العالقات اإلنسانیة السلیمة واالختیار و موضوعاته رفع مستوى الكفایة اإلنت

التدریب و التوجیه المهني المستمر للعامل إلكسابه مهارات معینة في میدان العمل وكما یهتم أیضا 
بدراسة التحلیل العمل ومبادئ الهندسة البشریة أي تكییف وسائل وطرق العمل خاصة في المصانع و 

الحوادث العمل و توفیر األمن الصناعي وراحة العمل النفسیة و الجسدیة وتحقیق الرضا العمل على تقلیل 
.الوظیفي 

لالعب  برفع الكفاءة النفسیة والسلوكي، یهتم هذا الفرع بالجانب النفسي: علم النفس الریاضي -17
من أجل الحصول على لالعبین في المجال الریاضي سواء في المواقف التنافسیة الرسمیة أو في التدریب 

یدرس الدافعیة و التوجیه الریاضي  واالنتقاء ،شخصیة ریاضیة عالیة المستوى لالعب ومن موضوعاته
كما یدرس السلوك الریاضي وتفسیره وضبطه خاصة في المواقف التنافسیة و ،الموهوبین الریاضیین

لفریق كما یدرس أسباب العنف في العمل على استقرار االنفعاالت النفسیة أثناء المنافسة وتماسك ا
عالي للتغلب على التخوف المستوى ذوا الالمالعب كما یهتم بالجانب اإلرشادي النفسي لالعبین المصابین 

من اإلصابة و یعمل على التدریب النفسي و االسترخاء للقضاء على التوتر النفسي في المواجهات 
.ود على المواقف التنافسیة و ضغط الجمهورالتنافسیة الرسمیة لالعبین عالي المستوى والتع
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مدارس علم النفس
05محاضرة رقم 

العلماء یتقدمون بنظام من األفكار تهدف تبیان الطریق الذي من هي جماعة : ما المقصود بالمدرسة
یجب أن یتبعه الجمیع لیكون العلم ذا قیمة نظریة و عملیة، وعموما هذه المدارس هي جدیدة النشء أي 

:یسمى المدارس الحدیثة و المعاصرة  ویمكن أن نلخص هذه المدارس فیما یليبما 
م ومن أشهر 1898وهي مدرسة بریطانیة ، اتخذت في أمریكا عام ):الترابطیة (المدرسة الربطیة - 1

اتخذت شكل المثیر واالستجابة ن واتخذت أیضا في روسیا " ثورندایك" علماء المدرسة الربطیة العالم  
م وتهتم هذه المدرسة الترابطیة بالتعلم والتذكر ، كما هي تدرس مبادئ ترابط األفكار أو 1903عام 

.الكلمات أو ترابط المثیر و االستجابة محلال األحداث المعقدة إلى أحداث ابسط 
ر وعموما فقدامى الربطیین حاولوا التفسیر التفكیر و السلوك المعقدین بمجرد ترابط األفكار وثورندایك فس

السلوك فسر السلوك بمجرد االرتباطات الموروثة أو المكتسبة  بین مثیرات واستجابات أما الربطیة الحدیثة 
.فترى أن المهمة األولى للتعلم عي ربط بین الظواهر أي البحث عن عالقات وظیفیة 

شر والعشرین وهي مدرسة أصلها ألماني ظهرت بین القرن التاسع ع):البنیویة ( المدرسة البنائیة - 2
و الذي أسس أول مختبر لعلم النفس التجریبي في 1832- 1920فونتومؤسسها العالم النفس األلماني 

وتهتم هذه المدرسة بموضوعات اإلدراك و اإلحساس وهي تدرس بنیة "1879مدینة لیبزج األلمانیة عام 
عوریة منقبا دائما على ابسط ومحتویات الشعور من خالل االستبطان معناه أن یروي الشخص خبرته الش

العناصر التي یتألف منها الشعور وتركز كثیرا على اإلحساس واإلدراك ن وسمیت بنیویة ألنها تهتم 
بدراسة بنیة العقل الذي یتمثل في الشعور وذلك بوصف الخبرة الحسیة الشعوریة لدى الفرد وتحلیلها الى 

.ة المرتبطة في الجهاز العصبي عناصرها واكتشاف روابطها ثم تحدید موقع األبنی
وهي مدرسة أمریكیة األصل ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر أسسها :المدرسة الوظیفیة- 3

وتهتم بدراسة العقل بوجه خاص ووظیفة الكائن الحي بوجه عام والوظیفة " جون دیوي"و " جیمس أنجل"
لبیئة المحیطة أي بمعنى كیف نعلم و هي بوظائف النفس و السلوك في مجال التكیف العضویة مع ا

الذي أكد على أهمیة الوظیفة " ویلیام جیمس"كیف ندرك ومن أشهر علماء هذه المدرسة العالم األمریكي 
.الذي یتخذ نفس التوجهات" جون دیوي"التكیفیة لكائن الحي إلى جانب العالم األمریكي 

م على ید 1912األمریكیة ظهرت أوائل القرن العشرین وهي من أشهر المدارس : المدرسة السلوكیة- 4
وتهتم بالفاعلیة الحركیة الشخصیة ومن انجازاتها السلوك " سكنر" وتلمیذه " واطسون"العالم األمریكي 

اإلنساني متعلم في أساسه نتیجة الخبرة واالكتساب وهذا السلوك یوصف في اطار المثیر واالستجابة ودور 
.وك یتكون عن طریق الخبرة والممارسة والتعزیز والثواب والعقاب الوراثة مهمشة والسل
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ؤتهتم بالرغبة " سیجموند فراوید" على ید 1900بدأت  في النمسا عام :المدرسة التحلیل النفسي- 5
وتعتبر نواة علم النفس الدوافع الغریزیة ومعظمها الشعوري وجنسي وهذه القوى الالشعوریة هي القوى 

الفعالة لسلوك اإلنسان وتقسم العملیات النفسیة إلى عملیات شعوریة وهذه العملیات الشعوریة المحركة و 
ال تمثل إال جزءا یسیرا من الحیاة النفسیة لإلنسان أما الجزء األكبر من هذه الحیاة النفسیة هو الالشعور 

ث المكروهة التي حدثت لنا أو العقل الباطن وهذا الالشعور یحتوي على الذكریات التي نسیناها و األحدا
في الماضي وهذه الذكریات واألحداث رغم أنها نسیت تماما إال أنها تبقى في الالشعور كامنة وتظهر في 

.األحالم وفلتات اللسان أو زالت اللسان 
بدأت عام "ولیام ماكدوغال"وهي مدرسة أسسها االنجلیزي ) :الغائیة-الغرضیة(المدرسة القصدیة - 6

تم بالفعالیة القاصدة أي كل سلوك ورائه غرض أو قصد أو غایة معینة ، ویرى ماك دوغال أن ته1908
هذا السلوك القصدي وراءه العدید من الدوافع وهذه الدوافع هي دوافع فطریة تدور حول الطعام و الشراب 

.إلى غیر ذلك أو كما تسمى بالدوافع الغریزیة 
م ترتكز على التعلم و اإلدراك و المبدأ 1912دأت في ألمانیا عام ب):الشكلیة ( المدرسة الجیشطالت - 7

الكل لیس مجموع األجزاء فعندنا إدراك الصورة أو رسما فإدراكه أنالذي تقوم علیه هذه المدرسة هم 
بصورة عامة كلیة وقد اغفل عن إدراك أجزائه وأن التعلم قائم على االستبصار وهو الفهم الفجائي لعناصر  

إن كل مدرسة من هذه المدارس ".كهلر –فرتیمر –كافوكا "ومن زعماء هذه المدرسة الموقف
.لسفي للمدرسة واالستكشاف الخبریةكالسیكیة كانت أو معاصرة هي استمرار بین المحتوى الف
لماذا نشأت هذه الدارس ؟ وكیف نشأ هذه المدارس ؟ 

لقد كانت محاوالت للتقدم في دراسة موضوعات علم النفس كالتعلم و التذكر واإلدراك واالنفعاالت والشعور 
و الالشعور وبسبب هذا النشاط المتنوع و الغني تفرقت بهؤالء العلماء السبل وتشعبت بهم المسالك وكانت 

والتي دفعت علم النفس إلى المدارس، وسنعمل على دراستها ونأخذ من كل واحدة إسهاماتها الفعلیة
.    األمام
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طرائق ومناهج البحث في علم النفس
06محاضرة رقم 

لیكن أي علم موضوعیا البد من توفر عامالن رئیسیان هما موضوع ومنهج أو طریقة متبعة في : تمهید
بهدف الوصول إلى حقائق فالعلم یهتم بصیاغة القوانین في مجال معین ، فالقوانین دراسة هذا لموضوع

تفسر الظواهر والمنهج هو األسلوب الذي یوصل إلى هذه القوانین ، ولكل علم من العلوم میدانه وطبیعته 
إلى الخاصة و الظواهر المعینة التي یدرسها ولذا فان لكل علم له مناهج بحث خاصة تخضع بوجه عام

قواعد ا العامة للمنهج العلمي وفي هذا السیاق نشیر إلى التساؤل حول مناهج العلم المستخدمة في علم 
. النفس 

عندما نقوم ببحث في مجال علم النفس وبغض النضر عن نوع المنهج :خطوات المنهج العلمي - أوال 
.علميالمستخدم فان علینا أن نراع  إتباع الخطوات األساسیة للمنهج ال

یحدد الباحث موضوع بحثه أو یحدد الظاهرة التي یرید دراستها فمثال إذا كنا :تحدید موضوع البحث - 1
بصدد دراسة ظاهرة التأخر الدراسي عند األطفال مرحلة االبتدائي فعلینا أن نحدد جوانب المتصلة بهذه 

لمدرسیة ومدى تعاون األسرة في الظاهرة مثل نسبة الذكاء األطفال وكفاءة المدرسین وجودة الكتب ا
.الدراسة للطفل المتمدرس 

یطرح الباحث التساؤل الرئیسي للموضوع البحث وصیاغة األسئلة : تحدید إشكالیة موضوع البحث- 2
.الفرعیة أن أمكن

: تحدید فروض البحث- 3
تبار الفرض یقول نسبة هنا یختبر الباحث فروض البحث أو لماذا نقوم بهذا البحث على سبیل المثال الخ

الذكاء هو العامل الرئیسي وراء التأخر الدراسي أم أن التأخر الدراسي راجع إلى عدم تعاون األسرة التلمیذ 
.في تهیئة الجو المناسب لتهیئة الدراسة

: تحدید عینة البحث- 4
بتدائي الین یعانون یحدد الباحث المجتمع األصلي الذي یدرسه وفي مثالنا هذا هو التالمیذ المدارس اال

.من مشكلة التأخیر الدراسي والختیار العینة التي تمثل المجتمع األصلي للبحث هي العینة العشوائیة 
: أدوات البحث- 5

یستعین الباحث بالعدید من األدوات التي تطبق علي أفراد العینة البحث هنا یقوم الباحث بتطبیق أدوات 
–) مثل اختبار الذكاء (االختبارات النفسیة –استمارة –بیان البحث وهذه األدوات قد تكون است

: الوصول إلى نتائج- 6
بعد تطبیق أدوات البحث وتجمیع وتحلیل البیانات یقوم الباحث بعرض ومناقشة النتائج التي تبرهن على 

.التي وضعها الباحث في فروض البحثصحة الفروض البحث 
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:تفسیر النتائج- 7
إعطاء الباحث إلى تبریر على النتائج المتحصل علیها من الوصول إلى النتائج البحث وهذا مناجل 
توضیح أكثر للنتائج المتحصل علیها وفهم العوامل المرتبطة بهذه النتائج أو المؤدیة إلیها ومقارنة بین 

في بحوث أخرى مشابهة له النتائج التي توصل إلیها الباحث و النتائج التي توصلوا إلیها باحثون آخرون
:المناهج المستخدمة في مجال علم النفس –ثانیا 

ویسمى أیضا منهج المالحظة الذاتیة للفرد لمحتویات شعوره ویقوم على تأمل :منهج االستبطان- 1
المرء لذاته ومالحظة الحوادث النفسیة وغیر ذالك من الخبرات واألحداث كذلك وصف الفرد مشاعر 

الخ وهذه الخبرات قدتكون حسیة أو عقلیة أو انفعالیة ثم روایة هذه الخبرات ...قلق والفرح التعب ة ال
.الشعوریة روایة دقیقة وموضوعیة  

وصف شخص عندما یراجع الطبیب لما یعانیه من اآلم مثل الصداع في الرأس إلى غیر ذلك   /مثال 
برة الذاتیة یقال أنها ضد ما یتسم به المنهج إن االستبطان یقوم على الخبرة الذاتیة للشخص وهذه الخ

. العلمي من موضوعیة ، ألن روایة الخبرة الشعوریة أمر شخصي ال یمكن التحقق من موضوعیته
هو منهج  بحثي یركز على المالحظة الموضوعیة حیث یستخدم على نطاق واسع : منهج المالحظة- 2

ة وهادفة وتستخدم في تتبع التطورات السلوكیة و في علم النفس ، وضروریا أن تكون علمیة وموضوعی
النفسیة ، ویقوم الباحث بمراقبة الظاهرة السلوكیة التي یدرسها أثناء حدوث هذه الظاهرة في تلقائیة وعفویة 
وتسجیل دقیق لكل ما یالحظ الباحث من مالبسات تحیط بهذه الظاهرة السلوكیة وقد یستعین أیضا بأجهزة 

الصورة ، كما یحتاج المنهج المالحظة إلى تدریب شاق ومجهود كبیر من الباحث ، التسجیل الصوتي أو
.ومن األمثلة التي یطبق فیها هذا المنهج

 دراسة سلوك الحیوان مثل السلوك االجتماعي الذي یعیش فیه هذا الحیوان
اعي بینهم  دراسة السلوك االجتماعي عند األطفال من حیث اللعب و المشاركة في التوصل االجتم

أخیرا یقوم هذا المنهج المالحظة على طریقة العینات الزمنیة بتحدید فترات الزمنیة كمالحظة ظاهرة معینة 
وذلك اقتصاد للوقت والجهد بوضع جول زمني من أجل تحدید المشكلة والمتغیرات وتفید المالحظة 

موضوع دراسة ویعاب على الباحث في تتبع الظاهرة ومن المستحسن أن ال یشعر المفحوص بأنه 
.المالحظة وال یتمكن الباحث من استعادة الظاهرة مرة ثانیة 

یقوم المنهج التتبعي عل تتبع مثال نمو ظاهرة نفسیة معینة خالل المراحل العمریة :المنهج التتبعي - 3
معینة ألطفال المختلفة وما یصاحب هذا النمو من أعراض ومشكالت نفسیة أو تتبع دراسة حالة سلوكیة 

ذوي سلوك مضطرب أو عدواني  أو تتبع دراسة حالة مریض تتبع مراحل حیاته وأزمات التي تعرض لها  
.وهو منهج یتطلب تأمل و صبرا من الباحث ألن البحث یستغرق مدة طویلة من الزمن 



بوطاليب بن جدو/ دالسنة أوىلعلم النفس العام                         : مادة

21

عالم نفسي وهوترمانومن الدراسات الكالسیكیة الشهیرة التي استخدمت على المنهج التتبعي دراسة 
أطفال من ذوي الذكاء الرفیع من الجنسین تتراوح أعمارهم 1500أمریكي شهیر قام بدراسة على عینة من 

هم الباحث خالل سنوات الطفولة و المراهقة ثم الرشد وقد تبین في هذه الدراسة عسنین حیث تتب5- 4بین 
أصح أجساما وأقوى شخصیة وخلق بوجه عام أكثر نجاحا من غیرهم في الدراسة و العمل و الحیاة و 

ونشرت نتائجها في 1921بدأت هذه الدراسة في وأكثر توفیق في الحیاة الزوجیة و االجتماعیة كانت
.1956مجلدات إلى أن توفي ترمان في 

یستخدم في تشخیص وعالج األفراد الذین یعانون من اضطرابات نفسیة أو : المنهج اإلكلینیكي- 4
: لقیة أو مشكالت سوء التوافق وأهم الوسائل المستخدمة في هذا المنهج ما یلي انحرافات جنسیة أو خ

 دراسة حالة
 المقابلة
 القیاس السیكولوجي وتطبیق االختبارات النفسیة
 دراسة ألعاب األطفال یكتشف باللعب حیاة الطفل دوافعه الشعوریة ولالشعوریة كذلك عن طریق اللعب یتم

فل وعالجها ولذالك نجد قاعات العالج و العیادات العالج النفسیة الحدیثة كشف متاعب النفسیة للط
.لألطفال تحتوي على ألعاب ودمى تمثل أعضاء األسرة وألعاب مختلفة أخرى

یستخدم على نطاق واسع في علم النفس وبواسطته نحصل على الكثیر : المنهج الوصفي التحلیلي- 5
من المعلومات و البیانات، ویتعدى جمع المعلومات إلى ربطها مع بعضها ومعرفة السباب المؤدیة إلى 

وعلى الباحث تتبع خطوات ) یقدم معلومات حول العالقة بین متغیرین أو أكثر ( ذلك أي هذه الظاهرة 
علمي المنصوص علیها المنهج البحث ال

 ضبط المتغیرات(تحدید اإلشكالیة(
 استطالع المیدان و اللجوء إلى دراسات سابقة ومشابهة
 صیاغة الفروض  بعنایة ودقة
 التعرف وتحدید مجتمع الدراسة بحیث  یمثل المجتمع األصلي للدراسة
 وتطبیقها على العینة ) لخا...اختبارات نفسیة –مقابلة - استبیان( إعداد وسائل جمع البیانات
  عرض البیانات وتبویبها في جداول ومنحنیات بیانیة
 تحلیل وتفسیر النتائج بواسطة األسلوب اإلحصائي المناسب ومقرنتها بنتائج دراسات أخرى في نفس

السیاق 
 تقدیم توصیات واقتراحات

)دراسة حالة –الدراسة التتبعیة –الدراسة المسحیة ( وكما یستخدم المنهج الوصفي عدة أشكال منها 
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هو مجموعة من اإلجراءات و التدابیر التي یتخذها الباحث من أجل توفیر :المنهج التجریبي- 6
أو أكثر وهناك متغیرات مستقلة ومتغیرات تابعة 02الظروف لالزمة للوقوف على العالقة بین المتغیرات 
زلها ، والتجربة یمكن أن تكون نوعان ومتغیرات عارضة أو دخیلة التي یجب استبعادها وع

وهي تتم في المخبر باستخدام أجهزت وأدوات الكشف للمفحوص: تجربة مخبریه .1
الورشة وهي تتطلب تطبیق أدوات القیاس –المصنع –الصالة الریاضیة –القاعة : التجربة في المیدان .2

واالختبارات كما یعطي للمفحوص التعلیمات الالزمة إلجراء هذه التجربة المیدانیة التي تتضمن الكیفیة 
غیرات التي یتبعها المفحوص  مع أسئلة االختبار و التجربة بنوعها مهمتها الوقوف على العالقة بین المت

وعادة یقوم في المنهج التجریبي استخدام العینتین التجریبیة و التي یدخل فیها المتغیر المستقل و 
الضابطة التي تتساوى مع التجریبیة في كل الخصائص ما عدا المتغیر المستقل الذي یرى أثره فیها   
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التنظیم العقلي للعملیات النفسیة و العقلیة
07محاضرة رقم 

ما هو عقل اإلنسان ؟
لیس شیئا له كیان مادي كالمخ مثال أو القلب أو ) عقل(لسنا في حاجة كي نؤكد أن كلمة أو مصطلح 

ولذلك فهو مفهوما یطلق على وظائف وأنشطة المخ ، ویتمثل كل ذلك  في أداء ،الخ...الغدة الدرقیة 
مصطلح الشخصیة و الذكاء فهي تكوینات فرضیة تسهیال للدراسة ، إذن : الفرد أي في سلوكه مثال 

فالعقل هو نشاط المخ و نشاط الجهاز العصبي المركزي خاصة اللحاء و القشرة المخیة المسئولة عن 
.لوظائف جمیع هذه ا

ما معنى التنظیم العقلي ؟
معناه أن هذه الوظائف أو العملیات یمكن للفرد أن ینظمها في مجاالت ، یتضمن ویقسم كل مجال فیها 

.بمجموعة وظائف متقاربة في طبیعتها حتى تسهل دراستها و التعمق فیها 
:فهناك وظائف عقلیة یمكن أن نطلق علیها-
عملیات معرفیة:

تحت مجال واحد هو المجال المعرفي كالتذكر و التخیل و الذكاء واإلدراك و یمكن تصنیفها
.الخ...التفكیر

.  كما أن هناك بعض الوظائف العقلیة یمكن أن نطلق علیها مصطلح-
عملیات وجدانیة:

فهذه العملیات ذات طبیعة متقاربة یمكن تصنیفها مجال واحد هو المجال الوجداني كالمیول واالتجاهات 
.  الخ...القیمو

:كذال توجد بعض األنشطة العقلیة تتمثل في -
المجال النفسي حركي:

مهارات الفرد أجهزة اإلعالم اآللي مثال و السم أو العزف على آالت موسیقیة ، أو ممارسة النشاطات 
الریاضیة  

 الذي قسم نشاطات ووظائف المخ أو العقل إلى ثالث مجاالت " بلوم " من أبرز العلماء النفس
.مجال نفسي حركي –مجال وجداني –مجال معرفي 
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/أوال التنظیم المعرفي
ویتضمن أساسا العملیات و القدرات المعرفیة كالذكاء و الذاكرة و التخیل واإلدراك 

هو االستجابة السریعة و السدیدة لمواقف طارئة ومفاجئة ، كما یتضمن قدرة الفرد على التكیف :الذكاء
والمرونة واالستقراء وٕادراك العالقات ویعكس قدرات الفرد واستعداداته للتعلم السریع واالستفادة من خبراته 

ات ولكن تحلیله یتجاوز السابقة في مواجهة المواقف و المشكالت كما یمكن قیاسه عن طریق االختبار 
.المقاییس السیكومتریة إلى تفسیر شامل ومتعدد الزوایا 

 عن طریق الحواس إلى داخل المخ الفرد ثم ) البیئة(انتقال ماهو موجود في العالم الخارجي :اإلدراك
.تأویل وترجمة هذه األحاسیس 

o إدراك حسیایة ویطلق علیه نقل الحواس إلى هو موجود في البیئة لخارج/ إذن المرحلة األولى.
o تنقل األعصاب المستقبلة لهذه المثیرات البیئیة هذا اإلحساس إلى الخ ، كي یقوم بدوره / المرحلة الثانیة

.إدراك عقلیا بإعطاء التأویل و التفسیر و الترجمة ویطلق على هذه المرحلة 
ال یتم عن طریق وسط ضوئي  ك البصرياإلدراعموما العملیتین متالزمتین آلیا وبدون فاصل زمني ، أما -

ال یتم إال عن  طریق وسط هوائي واإلدراك السمعي
رؤیة السیارة تتم عن طریق جهاز العین المبصرة بعد نقلها تفسر أنها سیارة بواسطة مطابقتها / مثال 

.بصورة الذاكرة 
 عملیة عقلیة وهي استرجاع ما سبق و أن دخل إلى مخ الفرد من خالل الحواس وما تم تأویله /التذكر

ویعتبر المخ في هذه الحالة كذاكرة الحاسوب االلكتروني الذي ندخل فیه المعلومات وتبقى هناك ) إدراكه(
.كه حسیا وعقلیا في الذاكرة إلى غایة استرجاعها إذن التذكر فهي عملیة استرجاع لما سبق أن تم إدرا

 عملیة عقلیة نعني بها صور ذهنیة بعضها وقعي أي انعكاس للواقع ، وهي عملیة مختلفة من /التخیل
فرد إلى آخر ، فنجد الخیال المبدع كاألدباء و الشعراء و المفكرین و الفالسفة و الفنانین و الموهوبین 

.البیئة غنیة ومشحونة بالمثیرات الریاضیین وتزدهر عملیة التخیل عند الفرد بقدر ما تكون
 عملیة عقلیة وقد یتغیر درجة ونوع التفكیر حسب میل األفراد إلى نوع التفكیر  ویرتبط التفكیر / التفكیر

بالتراث السیكولوجي بحل المشكالت التي تواجه الفرد في الحیاة وهناك فورقات فردیة في التفكیر بین 
علم ومن المهم هنا أن نؤكد أن المعلم یستطیع أن یدرب تالمیذه على الطفل و الراشد وبین األمي و المت

التفكیر العلمي و المنطقي 
.وأن لكل مشكلة أسباب وكلما استطعنا فهم هذه األسباب یمكن لنا حلها
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/ ثانیا التنظیم الوجداني 
كن تسمیتها أنشطة ویتضمن أساسا المیول واالتجاهات و القیم وهي نشاطات یؤدیها مخ اإلنسان ولهذا یم

ووظائف عقلیة  
) متعلمة(وهي مكتسبة 

 فالطفل الصغیر ال تكون له اهتمامات خاصة سوى باشباعاته البیولوجیة االهتمام )/ االهتمامات(المیول
باألم كمصدر عطاء وتغذیة كالرضاعة ومع المزید من النمو تصاحب هذه االشباعات اهتمامات أو میول 

،  و المیول عند ...) كاأللوان واألصوات (ب في محیط الطفل المثیرة لحواسه مكتسبة من خالل اللع
الكبار التي تحدد بالرغبة في إشباع حاجاته  األساسیة النفسیة واالجتماعیة كاألمن والنجاح واالنجاز 

وٕاشباع الخ ، كما تزداد شدة المیول الفرد كلما أسهمت في تحقیق ...والحریة واالنتماء و التقدیر والضبط
هذه الحاجات  وقد تكون لدى الفرد حاجات منحرفة وبعیدة عن السواء مثال ، وهنا تنمو لدیه میول 

منحرفة غیر سویة 
 یولد اإلنسان محاید فهو یكتسب اتجاهاته من الظروف البیئیة و الثقافیة التي ینخرط فیها / االتجاهات

ن لدیه اتجاه اشتراكي وآخر رأسمالي ، فهذه االتجاهات وخبراته في الحیاة وأسالیب الدعایة ، فمثال هناك م
.تتغیر وتتأثر بقنوات التنشئة االجتماعیة التي مر بها الفرد

 یكتسب أیضا اإلنسان قیمة من خالل رحلة حیاته ، فال یولد الفرد ولدیه قیما معینة ، ففي حالة / القیم
هذا النسق الدیني ، فهذه القیم إي كانت طبیعتها  القیم الدینیة مثال نجد أن الفرد یتصرف في حیاته وفق 

یكتسبها الفرد من خالل أسرته أومن خالل میوله إلى وتعلقه أنشطة أخرى مثل المدرسة أو جمعیات ثقافیة 
دینیة مثال ، وفي حالة القیم الجمالیة یحكم علیها الفرد من منظور جمالي أي ذلك جمیل وذاك قبیح  مثل 

أشیاء أخرى یجد غیها اإلنسان رغبة وراحة كبیرة ویتضایق لعكسها ، وفي حالة القیم األلوان المالبس أو
.االقتصادیة یحكم علیها الفرد من وجهة نظر الربح و الخسارة 

/ ثالثا التنظیم النفس الحركي 
ویتضمن أساسا المهارات من خالل أنشطة ووظائف عقلیة تؤدیها عضالت الجسم وتأخذ هذه العضالت 

.الممارسة تعلیماتها من الجهاز العصبي المركزي عند 
ویمكن أن تكون هذه المهارات بسیطة أو مركبة تحتاج إلى مدة في تدریب الكتساب هذه المهارة 
كالنشاطات الریاضیة مثال الجمباز أو العزف على آالت موسیقیة حتى تصل إلى درجة اإلتقان أو 

.   نظریات التعلم متنوعة حسب القدر المطلوب المرحلة اآللیة وهذا یتطلب طرق التدریب ب
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Motivationالدافعیة 
08محاضرة رقم 

إن أي عمل یقوم به اإلنسان أو أي سلوك ینتهجه من أجل الوصول إلى المغزى الرئیسي : تمهید
الجهد الذي یبذله اإلنسان من النجاح أو تحقیق ذلك الشيء المرغوب فیه یعد من لالحتیاجات النفسیة و 

الموضوعات الهامة ورئیسیة في علم النفس وهو موضوع الدوافع ، و الدوافع تتصل بمظاهر السلوك 
.المختلفة التي یدرسها علم النفس 

كل ما یدفع السلوك و السلوك هو و الدافع مكون افتراضي شأنه شأن المفاهیم السیكولوجیة األخرى فهو 
كل ما تأتیه من أفعال وأقوال إلى تحقیق هدف معین فإذا تحقق هذا الهدف شعر الفرد بالرضا و اإلشباع 
النفسي أما إذا فشل في تحقیقه شعر باإلحباط و التوتر ، إذا الدافع حالة من التوتر تثیر السلوك وتواصله 

.حقق الفرد توازنه النفسي حتى یخف هذا التوتر أو یزول وهنا ی
الدافع حالة داخلیة جسمیة أو نفسیة یثیر السلوك في ظروف معینة وتواصله تحي : تعریف الدافعیة- 1

ینتهي إلى غایة معینة مثل حیوان جائع یبحث عن طعام أو مریض یبحث عن الدواء و الشفاء أو طالب 
.یطلب النجاح 

السلوك وتدفعه إلى تحقیق هدف معین والدافع یهیئ الكائن الحي الدافع حالة استثارة وتوتر داخلي تثیر
ویقوم بالتعبئة العامة لطاقته بحیث تتناسب قوة الدافع مع مقدار الطاقة الناتجة عنه مثل الشخص الذي 
امتنع عن الطعام لمدة أطول تكون قوة الدافع التماس الطعام أكثر بكثیر من الشخص الذي منع من 

یرة سعات مثال فالطاقة النفسیة تكون في حالة استنفار حتى یتحقق ویرضى الدافع ، وٕاذا الطعام لمدة قص
.لم یرضى الدافع وقع اإلحباط

 الدافع حالة داخلیة نفسیة أو جسمیة تثیر السلوك في ظروف معینة وتحدده وتواصله إلى غایة تحقیق
غایاته 

ازن بهدف إرضاء الدافع وٕازالة التوتر ویصاب الكائن وهو حالة من االستثارة و التوتر الداخلي و فقد التو 
.الحي باإلحباط إذ لم یرضي الدافع

 الدافعیة هي الرغبات و الحاجات واالهتمامات التي تستثیر العضویة أو تنشطها وتوجه سلوكها نحوى
هدف محدد وهي العوامل التي تؤثر في السلوك وتوجیهه وشدته واستمرار یته  
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منبه

دافع 
التخفیف 

الهدفسلوك هادف
)مخطط یوضح الدورة الدافعیة(

نظریات الدوافع- 2
مكدوجل عالم انجلیزي أمریكي التجنس ویسمي مكدوجل الدوافع األولیة : نظریة الغرائز عند مكدوجل-أ

الغرائز أو المیل الغریزي و الغریزة عملیة عقلیة في مستوى بدائي لها ثالث جوانب 
 من حیث التلقي هي االستعدادات لتلقي المثیرات ذات الصلة مثل رائحة الطعام في حالة الجوع
 لعمل حركات معینة بقصد الوصول إلى هدف معین اللجوء إلى مأوى من حیث التنفیذ هي الستعدادات

آمن عند الشعور بالخوف  
قلب الغریزة هو الهیجان االنفعالي التي تصاحب اإلرضاء  .

وقد أعد مكدوجل قائمة بالغرائز ، نذكر بعضها على سبیل المثال 
غریزة التماس الطعام-1
غریزة الجنس أو التزاوج -2
الوالدین وتتمثل في إطعام الصغار وتوفیر الحمایة لهمغریزة-3
غریزة الغضب -4
غریزة النوم -5
غریزة الضحك -6
غریزة التملك-7

و الغرائز فطریة في أساسها و هي المنابع األساسیة في للنشاط وبدونها ال تختلف الطاقة النفسیة و 
.الحركیة لالنسان عن مصنع عزل عنه التیار الكهربائي

كما یرى مكدوجل أن بعض الغرائز تتجمع لتكون العواطف مثال ذلك أن عاطفة فالعاطفة تجمع لعدد من 
.الحب تتضمن غریزة الجنس و التملكالغرائز مثل غریزة 
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نظریة سلم الحاجات عند ماسلو - ب
أن الحاجات أي الدوافع اإلنسانیة مرتبة ترتیبا هرمیا على خمس ماسلوافترض عالم النفس األمریكي 

:مستویات على النحو التالي 

- للحجات و الدوافع اإلنسانیة ماسلوهرم شكل یمثل - 
وهي الحاجات التي ترتبط ارتباطا مباشرا ببقاء الفرد و یشترك فیها اإلنسان : الحاجات الفسیولوجیة- 1

مع الحیوان مثل الحاجة الى الطعام و الشراب و التزاوج و النوم وٕاذا أشبع اإلنسان حاجاته الفسیولوجیة 
تظهر الحاجات الثانیة وهي األمن 

مایة و النظام و التحرر من الخوف و وهي تتمثل في الحاجة إلى االستقرار و الح: حاجات األمن- .2
.القلق وعندما ترضى هذه الحاجات یشعر الفرد أنه یعیش آمنا مطمئنا

حیث یطلب اإلنسان أن یحب وأن یكون محبوبا وٕاذا حرم من إرضاء : حجات الحب واالنتماء- 3
.حاجات الحب و االنتماء شعر بالوحدة

التقدیر یأتي بفعل المساهمات الفرد في المصالح األساسیة للمجتمع : حاجات التقدیر- 4
حیث یحقق الفرد ذاته ویؤكد هویته ومن أهم الصفات لألشخاص الذین : حاجات تحقیق الذات- 5

.یحققون ذواتهم ممارسة تجربة القمة و التي تتضمن الزهور و الفرح و حب البشر و التعاطف معهم 

ظهرت نتیجة بعدم قناعة علماء النفس بنظریة الغرائز لمكدوجل فالدوافع حالة : نظریة خفض الحافز-ج
عامة من اإلثارة ناتجة عن حالة جسمیة فیسیولوجیة  أو تجنب المنبهات المؤلمة وهذه الحالة من اإلثارة 

لحافز وتعرف هذه النظریة في أبحاث الدافعیة بنظریة خفض ا، تحفز العضویة للقیام بسلوك یشبع الحاجة
وتفسر هذه النظریة نشوء العادات وتربطها بخفض الحوافز ، فما أن یترتب على السلوك معین إشباعه 
لحافز ما و بالتالي خفض التوتر المصاحب لهذا الحافز حتى یصبح هذا السلوك عادة ونوضح هذه 

:  النظریة في المخطط التالي 

سلوك )           حالة نفسیة تثیر الدافع (حافز حاجة جسمیةحالة ال اتزان
استعادة االتزانیشبع الحاجة النفسیة و یخفض الحافز

حاجات تحقیق 
الذات

حاجات التقدیر 

حاجات الحب واالنتماء 

حاجات األمن و السالمة 

لحاجات الفسیولوجیةا
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یتضح لنا أن اإلثارة تحفز العضویة للوصول إلى إشباع فنقص الطعام ینتج تغیرات كیماویة معینة في 
الدم تدل العضویة على حاجاتها للطعام فتخلق فیها حالة من الحافز أو التوتر فتدفعها العضویة للسعي 

تحقق اإلشباع وتخفض لخفض هذه الحالة من الحافز بعمل یشبع هذه الحالة وهو األكل ألن االستجابة 
الحافز فتعتاد العضویة على االستجابة نفسها كلما ظهر نفس الحافز فتكون ذلك العادات السلوكیة التي 
تقوم بدورها في توجیه السلوك ومن األمور األساسیة في نظریة الحافز هي مبدأ االتزان وهي تلك النزعة 

التي یحافظ فیها الجسم على محیط داخلي ثابت    
بعض الدوافع األساسیة  - 3
معنى حفظ التوازن یدل على حفاظ  جسم الكائن الحي من الثبات و االستقرار  / مبدأ حفظ التوازن-أ

ومن مظاهر حفظ التوازن أنه إذا هاجمت المیكروبات الجسم فان الجهاز المناعي یدافع ویهاجم في هذه 
درجة 27رة الجسم ثابتة وهي الحالة أو توازن جسم اإلنسان باالحتفاظ بدرجة حرا

جسم اإلنسان إلى الغذاء من أجل الطاقة حتى یستطیع القیام بالنشاطات الیومیة / التماس الطعام- ب
.ویحفظ توازنه في حالة الجوع

یفقد كمیة كبیرة من الماء في الجسم من خالل عملیات كثیرة مثل العرق و التبول / التماس الشراب-ج
الماء حتى ال یحدث الجفاف في الجسم كما عندما یقل مستوى السوائل في الجسم یشعر وال بد من شرب 

.بالعطش
.هو دافع فطري عند الكائن الحي وأصله التجاوز/ الدافع الجنسي-د

إن الدافع العدوان سببه عوامل بیئیة كثیرة رد فعل هجومي یكون باتجاه هدف معین  / الدافع العدوان-ه
:ن العدوان یتـأثر بعوامل اجتماعیة وثقافیة ومن أنواع العدوان كتاليأو شخص كما أ

 العدوان المباشر یكون باتجاه هدف معین أو شخص
 العدوان المزاج یكون باتجاه هدف بدیل مثل األب المحبط من حیاته الیومیة أو من مشكله في العمل

فینتقل العدوان إلى ضرب األبناء بلى ذنب 
قي نبادر بمهاجمة اآلخرین قبل أن یهاجمونا العدوان الستبا
 العدوان الوسیلي یكون بكثرة عند األطفال من أجل لفت األنظار واالنتباه من اآلخرین

لإلنسان دافع إلى تلقي المثیرات أو التنبیهات الحسیة وكما بینت / الدافع التماس التنبیهات الحسیة - و
مستوى المتوسط أو المعتدل بمعنى أن اإلنسان یكون في مستوى اإلثارة األمثل هوأنهیبدراسات 

أفضل حالة عندما یكون مستوى اإلثارة معتدال بین اإلفراط و التفریط ، فاإلنسان لدیه دافع قوي اللتماس 
.   اإلثارة المعتدلة 
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هو دوافع یدفع الفرد إلى القیام بتجاوز العقبات و مواجهة التحدیات إلى جانب : دوافع االنجازیة- 4
الرغبة في النجاح بتقدیرات ممتازة في منافسات الحیاة أو في منافسات ریاضیة في فرق من أجل الفوز و 
الشهرة ویؤثر دافع االنجاز على العدید من سلوكیات الفرد فیجعلها في وضع الجاهزیة النفسیة زمن

خصائص السلوك الذي یتسم به دافع االنجاز یكون ممیز بالداء الممتاز و االلتزام و التكامل  
فوائد الدافعیة   - 5

من فوائد الدافعیة نلخصها في النقاط التالیة 
 توجیه السلوك نحوى الهدف معین
 زیادة الجهد والطاقة المبذولة لتحقیق الهدف
 زیادة المبادرة بالنشاط واالستصدار فیه
 المثابرة واالستمرار في السلوك
 المساعدة في تحقیق أداء جید

تتسم الدافعیة في تسهیل وفهم بعض الحقائق المحیرة للسلوك اإلنساني  وبشكل : وظائف الدافعیة- 6
عین و المساعدة في التغیرات عام الدافعیة لها مهمة التفسیر عملیة التعزیز وتوجیه السلوك نحوى هدف م

التي تطرأ على عملیة ضبط المثیر و المثابرة سلوك معین النجازه فان كان المثیر الذي یتبع السلوك یشبع 
حاجة معینة لدى اإلنسان كان ذلك المثیر معززا فالدافعیة تلعب دور كبیر في المثابرة على انجاز عمل 

تحق لمستخدمة في تقدیر مستوى الدافعیة عند اإلنسان فالدافعیة وربما كانت المثابرة من أفضل المقاییس ا
:أربع وظائف نلخصها ما یلي

 الدافعیة تستثیر السلوك فهي التي تحث اإلنسان على القیام بسلوك معین مثل ممارسة أنشطة ریاضیة
معینة مثال 

ولهذا المستوى الذي أن تكون فیه الدافعیة لتحقیق نتائج ایجابیة في االنجاز هو المستوى المتوسط 
 الدافعیة تؤثر في نوعیة التوقعات التي یحملها األفراد تبعا ألفعالهم ونشاطاتهم وبتالي تأثر في ني مستوى

أنها تتأثر بطبیعة المهمة التي الطموح  والتوقعات تكون على عالقة وثیقة بخبرات النجاح و الفشل كما
یكون اإلنسان بصدد القیام بها والضغوط االجتماعیة و المادیة و النفسیة التي یتعرض لها اإلنسان

 الدافعیة تأثر في توجیه سلوكنا نحوى المعلومات المهمة التي یتوجب علینا االهتمام بها و معالجتها وتدلنا
نظریة معالجة المعلومات ترى أن الطالب الذین ینتبهون أكثر لدیهم على الطریقة المناسبة لفعل ذلك وفي 

دافعیة عالیة للتعلم أكثر ولهم جدیة في الدراسة و النجاح من أقرانهم 
 الدافعیة تؤدي إلى حصول  على أداء جید عندما یكون مدفوعا نحوه الطلبة المدفوعین للتعلم هم أكثر

.   تحصیال وأفضلهم أداء في الدراسة 
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Emotionsاالنفعاالت
09محاضرة رقم 

یعیش اإلنسان في هذا العصر والحضارة القرن الواحد و العشرین یسعى في هي هذه الدنیا من : تمهید
اجل تحقیق رغباته ومستحقاته وٕارضاء دوافعه ، فیكون سلوكه مبني على تصرفات وأفعال في حیاته 

عند بلوغ مقصد من مقاصده وأحیانا یحزن و یقلق من أخبار الیومیة فأحینا یسعد ویفرح بأخبار سارة أو
غیر سارة أو عند فشله في تحقیق مقصد ، فاإلنسان في معیشته مملوءة باإلثارة من المشاعر بالحب 
واألمن الخوف والنفور واإلقبال وخیبة األمل فهذه كلها انفعاالت یعبر عنها اإلنسان بإحساسه وشعوره 

.لى سلوكه وقراراته الحاسمة النفسیة  وهي تأثر ع
ولكن مع ذلك فان الحیاة تكون قاحلة جرداء بدون هذه االنفعاالت و المشاعر ألنها تضفي على حیاة 
اإلنسان داللة ومعنى وتعطیها لونها كما أن هذه االنفعاالت هي ملمح الحیاة الیومیة وتوابلها وبسطتها 

.  تكتسب حیاة اإلنسان معناها وداللتها 
وقبل الشروع و الخوض في موضوع االنفعاالت ببدء طرح سؤاال هاما وهو ما االنفعال ؟

:         االنفعال/ 1
االنفعال هو حالة نفسیة أو تهیج واستثارة یتعرض لها اإلنسان بحیث یحاول القیام بسلوك یؤدي إلى 

تخفیف هذه اإلثارة   
:واالنفعال یتمیز بخصائص أهما هي 

مركبة عند اإلنسانأنه استجابة
أنه خبرة ذاتیة
 إن االنفعال یصاحب تغیرات على األصعدة النفسیة و الفسیولوجیة
 االنفعال یسبب عند اإلنسان نقص في قدرته على حفظ التوازن
 قد تكون االنفعاالت لها آثار سلبیة وفي نفس الوقت قد تكون ایجابیة

البد من أسباب وعوامل قد تثیر حدوثه عند اإلنسان ومن بین كما أن االنفعال ال یحدث تلقائیا أو عفویا 
:هذه العوامل هي 

حیث یكون المثیر الذي یثیر االنفعال خارجیا كسماع خبر سار كما قد یكون داخلیا مثل :المثیر / أوال 
استعادة ذكرى منسیة 

ا بقدرة بقدرته بتكوین النفسي حیث یتوقف االنفعال كذلك على الفرد المتعرض لالنفعال وه:اإلنسان/ ثانیا 
.و الجسمي وحالته المزاجیة وخبراته السابقة 
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تكون االستجابة على المستوى الشعوري وهي الخبرة الذاتیة أو ما یعانه الشخص في :االستجابة / ثالثا 
حال وقوع االنفعال مثل أنه خائف أو حزین ، كما ان هذه االستجابة تكون على المستوى السلوكي أو ما 

.یصدر عن الشخص من أقوال وأفعال أثناء التعرض لالنفعال 
االنفعاالت لها تأثیر كبیر في حیاتنا الیومیة فهي وسیلة لنقل : اإدراك االنفعاالت و التعبیر عنه/ 2

مشاعر واألحاسیس البشر بینهم كتعبیر لغة الوجه عند التعجب أو الصدمة  وهي من بین األسالیب 
التعبیر عن االنفعال إلى جانب لغة الحوار الیومیة ، فعالمات السرور و الحبور على الوجه تدل على 

ند محادثة شخص معین مثال أما إذا ظهر عالمات العبوس في الوجه فهذا یدل شيء ما قبوال وترحیبا ع
لم یعجبه ویرضى به ، كما یمكن مالحظة بعض المظاهر العبرة على انفعاالتهم من مصادر متعددة 
كالصوت مثال من أحد أسالیب تعبیر عن االنفعال مثل الصوت العالي و الحاد دلیل على الغضب و 

نین و التأوه دلیل عن الحزن و األلم ، كما من الممكن الحكم على سمات الشخصیة الصوت األ
وشخصیات األفراد من األسالیب التي یعبرون بها عن انفعاالتهم  

یعد االنفعال مظهر من مظاهر فقد التوازن بین الفرد و البیئة : االنفعاالت بین االیجابیات و السلبیات/ 3
الوقت ذاته یؤدي إلى اصطناع الفرد سوكا یؤدي به إلى استعادة الوازن و التي یعیش فیها وفي نفس 

السلوك المدفوع باالنفعال عند اإلنسان یحمل مظاهر ایجابیة وأخرى سلبیة 
:تكون هذه المظاهر االیجابیة كتالي / المظاهر االیجابیة لالنفعال -أ

 مایة فمثال الخوف یؤدي إلى رفع جاهزیة یؤدي االنفعاالت إلى اتخاذ اإلنسان أوضاع الح/الحمایة
اإلنسان للتصرف أمام الخوف إما بالهرب أو بالدفاع 

 في حالة انفعال الغضب یتخذ اإلنسان أوضاع الدفاع عن النفس/ الدفاع
 یؤدي بعض المظاهر االنفعالیة إلى التنفیس و التخفیف حالة التوتر لدى اإلنسان فمثال البكاء /التنفیس

زان المؤلمة فانه یصرف الكثیر من التوتر المكظوم ویشعر اإلنسان بالراحة النفسیةعند األح
 إن الشحنات االنفعالیة المصاحبة لالنفعال عند الكائن الحي إلى مزید من االصراریة و / االصراریة

.العمل بجهد قصد تحقیق الهداف 
 المصاحبة لالنفعال قیمة تعبیریة في التواصل لالنفعال قیمة اجتماعیة كبیرة اذ تكون المظاهر /  التواصل

.االجتماعي
: تكون المظاهر السلبیة لالنفعال كالتالي/ المظاهر السلبیة لالنفعال - ب

 إن االنفعاالت الحادة والعمیقة تؤدي إلى الحزن الشدید واالضطراب النفسي واالنشغال / الضرر الجسمي
.أضرار على األجهزة جسمیة كالضغط الدم مثالبالبال على طول المدة فقد توقع إلى
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االنفعال الشدید یؤدي إلى عدم القدرة على التحكم  المنطقي و السدید في القرارات المنطقیة : دقة التحكم
.و السلیمة 

یحكم معظم العلماء النفس على أن االنفعاالت الشدیدة تساهم مع عوامل أخرى : األمراض النفس جسمیة
مثل القرحة مراض النفسجسمیة و السیكوسوماتیة وهي أمراض جسمیة ذات سبب نفسية باألاللى اإلصاب

.المعدیة وارتفاع ضغط الدم 
حسب نتائج الدراسات العدیدة القائمة بین الدوافع و االنفعاالت في : العالقة بین الدوافع و االنفعاالت/ 4

ولیام المفهومین كما أشار العالم النفس موضوعات علم النفس وذلك بسبب تداخل الشدید بین هذین 
صاحب نظریة الغرائز إلى العالقة بین الدوافع و االنفعاالت حیث قال قلب الغریزة أو قلب الدافع مكدوجل

:هو الهیجان االنفعالي ، كما نناقش بعض العالقة بین الدافع و االنفعال فیما یلي 
 االنتظار أو بصورة غي متوقعة مثال الفوز بقیمة مالیة یحدث االنفعال حین یرضى الدافع فجأة على غیر

أو سیارة في لعبة الطمبولة أو فوز أحد الالعبین بالكرة الذهبیة ، فالتعبیر عن االنفعال یكون بالفرح 
الشدید أو البكاء الفرح   

یحدث  االنفعال حین یعاق الدافع عن اإلرضاء
 جهة لسلوك اإلنسانكل من الدوافع و االنفعاالت قوى محركة ومو
 كل من الدوافع و االنفعاالت فطریة في األساس ولكن طریقة التعبیر عنهما وتصریفهما یتم اكتسابها من

البیئة الذي ینتمي إلیها اإلنسان 
 العالقة بین الدوافع واالنفعاالت دائریة إذ أرضي الدافع ظهر االنفعال كما یؤدى إحباط الدافع الى انفعال

انفعال الغضب العدوانالغضب ویحرك
دراسة لبعض االنفعاالت - 5
هذه و هو استجابة انفعالیة تتمیز بالحدة و التوتر وتشتمل على المشاعر الكراهیة و العداء : الغضب -أ

االستجابة االنفعالیة تصاحب العدید من المواقف الحیاة الیومیة عندما یشعر ویحس الفرد بالنقص في أحد 
لظلم أو تعرض للهوان كما أن كظم هذا الغیظ أو الغضب یتطلب مستوى رفیع من الدوافع أو یحس با

وعلى هذا األساس فان الغضب هو االنفعال الحامي عند اإلنسان فهو یرفع جاهزیة ،نفسيالالنضج  
اإلنسان لكي یتخذ الوضع القتالي تجاه مثیرات الغضب كما یشتمل السلوك الغاضب عدة  مظاهر مثل 

ومن هنا نرى أن االستجابة حیال انفعال الغضب هو من المواقف االختیاریة .ئق أو االنتقامتحطیم العا
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ي في أساسه ومكتسب الصعبة لقرار التصرفات وضبط النفس وكظم الغیظ ، كما أن انفعال الغضب فطر 
.صرفاتهتفي مسبباته وم

یعانیها الفرد الخائف وهذه المشاعر هو استجابة انفعالیة تتضمن العدید من المشاعر التي : الخوف- ب
تتضمن الشعور بالتهدید أو الخطر أو الرغبة في االستسالم أو الهرب واالختفاء ، كما هو انفعال فطري 
وتطوره مكتسب من الطفولة  وینتج عنه سلوك یتضمن اإلثارة و الرغبة في الفرار أو االختباء فهو یحدث 

رر في البیئة المحیطة بالكائن الحي ، و الخوف انفعال فطري بسبب إدراك الخاطر و التهدیدات أو ض
عند اإلنسان و الحیوان واإلنسان یرث استعدادا عاما للخوف و لكن البیئة هي التي تعلمنا ممن نخاف 

.ونحذر وتبقى مصادر الخوف مكتسبة 
الغیرة انفعال نفساني مركب یتضمن مشاعر عدیدة على رأسها : الغیرة-ج

 األلم النفسي و الشعور بالتهدید الذات
 العداء تجاه شخص منافس یتصور الغیور أنه ینافسه ویعاتبه
 خوف من فقد حب اآلخرین خاصة الشخص المحبوب

كم أن الغیرة انفعال فطري ولكن البیئة اإلنسانیة بما تشتمل من صراعات ومنافسات من شأنها أن تؤجج 
و الغیرة شائعة كثیر ا خاصة عند األطفال والحد األدنى لها یلعب دور في هذا االنفعال وتزید من حدته ،

الخ ، ...نمو السلیم لنفسیة الطفل  لكي یتنافس في المواقف الحیاة الیومیة كالدراسة و العمل و الریاضة 
و الغیرة فوق حدها تتصل باألنانیة في حب الذات ومركزیة الذات عند األطفال 

: هناك العدید من النظریات التي تفسر االنفعال سنناقش بعضها في ما یلي : لنظریات االنفعا- 6
وهي من أقدم النظریات في تاریخ علم النفس الحدیث توصل إلیها العالم : النج–نظریة جیمس –أ 

األمریكي ولیم جیمس و العالم الدانمركي كارل النج ، وتقول هذه النظریة أننا نشعر بالخوف ألننا نرتعش
أو أننا برعب ألننا نجري بمعنى الفعل یسبق األفعال یحدث بعد حدوث التغیرات الجسمیة وتفترض نظریة 

:جیمس النج  التفسیر الشعور باالنفعال كالتالي
 نحن نشعر أو ندرك الموقف الذي یحدث االنفعال
 نحن نستجیب لهذا الموقف
 نحن نالحظ استجابتنا خالل هذا الموقف

شعورنا أو إدراكنا الستجابتنا هو أساس االنفعال وعلى ذلك فان الخبرة االنفعالیة یحدث ومعنى ذلك أن
بعد حدوث التغیرات الجسمیة
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أن االنفعاالت واالستجابات الجسمیة كل منهما مستقل والتر كانونتشیر الدراسات : نظریة كانون- ب
ضیة كما تشیر هذه النظریة إلى أن عن اآلخر  أي العالقة بینهما لیست عالقة سببیة بل عالقة عر 

االنفعاالت هي بمثابة استجابة طوارئ تهیئ الكائن الحي لمواجهة المواقف الضاغطة 
وهي من النظریات األكثر حداثة في أواخر القرن العشرین وتقوم هذه : سنجر –نظریة شاشتر -ج

أویلنا أو تفسیرنا لما یصیب الجسم النظریة على أساس أن االنفعاالت التي نشعر بها إنما تكون بسبب ت
من استثارات كما تشیر أن الحالة الجسمیة التي تصاحب االستثارة االنفعالیة أو الهیجان االنفعالي هي 

ذاتها تقریبا في معظم االنفعاالت التي یبدو مناسب للموقف الذي نجد أنفسنا فیه 
إدراك الموقف یحتمل أن یثیر انفعاال.
 نتیجة إدراك الموقف ، وهذه الجسمیة هي غامضةاستثارة جسمیة.
 تفسیر االستثارة الجسمیة أو الحالة الجسمیة و تأویلها بما یتفق مع الموقف اإلدراكي أو المعرفي

مثال أن رجل یتماشى في وسط الظالم وحین فجأة شخص مجهول یظهر حامل بندقیة  شاشتركما یعطي 
و –الظالم ( استثارة فیسیولوجیة جسمیة تفسر في ضوء الموقف فأن إدراك هذا الموقف من شأنه یحدث

) و البندقیة - الشخص المجهول 
عندما نشعر باالنفعال معین مثل الخوف أو الغضب فإننا نالحظ طرفا مما : فسیولوجیا االنفعال- 7

من هذه یحدث داخل أجسامنا كاستجابة فیسیولوجیة مصاحبة النفعال لموقف صعب كما هناك العدید 
:مظاهر الفسیولوجیة منها ما یلي 

تضطرب ضربات القلب ؟أو بما یسمي الخفقان وخاصة في نفعا الخوف أو الهلع : القلب و االنفعال-أ
المفاجئ كما أن القلب مركز االنفعاالت و العواطف بمعنى نحب بالقلب ونكره بالقلب

لدمویة جمیعا سواء كانت داخلیة أو خارجیة حیث تنقبض األوعیة ا: األوعیة الدمویة و االنفعال- ب
وانقباض األوعیة الداخلیة بسبب ارتفاع ضغط الدم أما األوعیة الخارجیة فانقباضها بسبب شحوبا في 

الجلد ویظهر على الوجه بسبب الخوف أو الغضب الشدید 
جلط أكثر من الطبیعي حیث تزداد كثافة الدم أثناء االنفعال وتصبح قدرته على الت: الدم و االنفعال-ج

أثر موقف نفسي انفعالي ضاغط 
الغدد القنویة مثل الغدد اللعابیة والغدد الدمعیة و الغدد العرقیة وكلها تتأثر : الغدد القنویة و االنفعال-د

باالنفعال مثال ذلك في حالة حدوث انفعال الحزن تتأثر الغدة الدمعیة فتنساب الدموع وكذلك الغدد 
.النفعاالت أخرى تكون لها إفرازات مصاحبة لهذا االنفعاالتاألخرى تتاثر

ومن هذه الغدد الصماء الغدة الكضریة أو فوق الكلیة وهذه الغدة تنشط : الغدد الصماء و االنفعال-ه
في المواقف الباهظة التي یعاني اإلنسان فیها انفعاالت الخوف الشدید أو القلق الشدید  في مواجهة 
األخطار أو مواقف تنافسیة الرسمیة صعبة ، وتفرز هذه الغدة هرمون االندرنالین لمواجهة الطوارئ بصورة 
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ابیة أو یرفع من جاهزیة اإلنسان في مواجهة الموقف كما یساعد هذا الهرمون على توسیع حدقة العین ایج
وزیادة سرعة القلب ومقاومة التعب ولكنه یساعد على رفع ضغط الدم 

تتأثر العضالت اإلرادیة باالنفعال بحیث یزداد توترها فمثال عند حدوث : الجهاز العضلي و االنفعال- و
لخوف فان التوتر العضلي یزداد حدة بحیث یحدث التعب و اإلجهاد وفي بعض األحیان انفعال ا

.    االنقباض الالإرادي لبعض العضالت كعضلة ثنائیة الرؤوس مثال
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الشخصیة
10محاضرة رقم 

الشخصیة من المواضیع المتداولة ولها درجة االهتمام كبیرة عند اإلنسان كما نصادف كثیر ما إن: تمهید
یتلف ضبه على ألسنة الناس كلمة الشخصیة مثل كقول هذا الشخص لدیه شخصیة جذابة أو قویة أو 

ال مثل ذلك المدرب أو الالعب له شخصیة قویة أو مثل قول ال شخصیة له أو أنه متعدد الشخصیات و 
كن إذا أتنقلنا  إلى مجال علم النفس فنجد هذه الكلمة الشخصیة یصعب في تحدید معناها وكما كلمة 

كلمة personaوكلمة personnalité)(personalityشخصیة بالغة الالتینیة أو اإلنجلیزیة 
.تستخدم عند التمثیل وتعني القناع انطباعا عن الدور الذین یقومون به 

:تعریف الشخصیة یقدم بعض العلماء تعریف لشخصیة كالتالي / أوال 
 الشخصیة هي مجموع ما لدى الفرد من استعدادات ودوافع ونزعات وشهوات وغرائز فطریة وبیولوجیة

)مورتن برنسینسب التعریف إلى (
 ینسب (الشخصیة هي األسلوب التوافق العادي الذي یتخذه الفرد بین دافعه الذاتیة وبین متطلبات البیئة

)كمفالتعریف إلى 
  الشخصیة هي استجابات الفرد الممیزة للمثیرات االجتماعیة وكیفیة توافقه مع المظاهر المختلفة في البیئة

) فلوید البورتینسب التعریف إلى (
ینسب (ن الخلق و التوافق الشخصیة لدى الفرد كما تتضمن قدراته وتاریخ حیاته  الشخصیة تتضم

) واطسنالتعریف إلى 
ونشمل التعریف الشخصیة في التعریف آالتي 

 ویمكن أن ینظر للشخصیة كمثیر من مجموع ما یحدثه الفرد من تأثیر في المجتمع أو هي العادات و
خرین أو هي تأثیر صفات الفرد على اآلخرین أو  كاستجابة األفعال التي تحدث أثرها بنجاح في اآل

للمواقف وكیفیة التعامل مع هذه المواقف التي یتعرض لها الفرد 
 یمكن أن ینظر للشخصیة على أنه مكون افتراضي أي تنظیم داخلي یمكن أن یفسر مظاهر السلوك

باإلضافة إلى الجانب العقلي كالذكاء مع المختلفة  ویشتمل هذا التنظیم على الجانب االنفعالي و الدوافع
األخذ في االعتبار التكوین البدني والغددي والعصبي للفرد أي على أنها وحدة متكاملة من الصفات و 

واالجتماعیة و المزاجیة التي تبدو في التعامل االجتماعي للفرد و التي تمیزه الممیزات الجسمیة و العقلیة
.ردعن غیره وهي جمیع سمات الف
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 بعد تطرقنا لهذا التعریف المتداولة من عند بعض العلماء نتقدم التعریف اإلجرائي للشخصیة كما یلي
الشخصیة مصطلح یدل على ذلك التنظیم الدینامي المكون من عوامل وصفات التي تمیز الفرد وتحدد 

أسلوب تعامله مع البیئة  
السمة هي استعداد ثابت نسبیا لنوع معین من السلوك أي االستعداد یبدو أثره : سمات الشخصیة/ ثانیا 

في المواقف العدیدة و المختلفة ومن أنواع السمات 
وهي السمات تتوقف وتترتب على التكوین الفسیولوجي للفرد كحالة جهازیه العصبي : السمات المزاجیة-أ

الفرح واالستبشار وهناك أناس عكس ذلك یمیلون إلى و الغددي فهناك أناس یمیلون بطبعهم إلى المرح و 
االكتئاب واالنقباض كما هذه السمات المزاجیة یعینها التكون الوراثي للفرد یصعب التغلب على هذه 
السمات المزاجیة وعلى عكس دلك السمات االجتماعیة و الخلقیة كالصدق و األمانة و التعاون فهي قابلة 

.ییر أو التعدیل للفردللتعلم و االكتساب و التغ
هناك سمات ظاهرة یشعر الفرد بوجودها و یستطیع الحكم علیها كسمات مثل : السمات الالشعوریة/ ب

ضبط النفس و الروح االجتماعیة وتسمى بالسمات السطحیة أو الشعوریة والى جانب هذه السمات 
ال یدرك الصلة بینها وبین سلوكه الشعوریة توجد السمات الالشعوریة وهي ال یفطن الفرد إلى وجودها و 

ومن السمات الالشعوریة األنانیة الشدیدة عند بعض الناس أو الغرور المبالغ فیه وغیر المبرر ، ویكون 
.السلوك الناتج عن السمة الالشعوریة سلوكا غریبا شاذا جامدا یتسم بالالمنطقیة والالعقالنیة 

: المحددات البیولوجیة للشخصیة/ثالثا
إن اإلنسان شأنه شأن الكائنات الحیة األخرى تخضع  القوانین الوراثة وهذه القوانین معقدة كما : الوراثة-أ

موضوع الوراثة كله كان عجیب كما هناك عدة دراسات علمیة أجریت على الوراثة داورنقال العالم 
الذكاء لألخوة العادیین في العینات كالتوائم مثال وكالذكاء فقد دلت الدراسات إلى التشابه االرتباط في 

العشوائیة وهناك دراسة أجریت على جندي أمریكي تزوج مع فتاة ضعیفة العقل فأنجب منها ابنا ضعیف 
العقل ثم تزوج فتاة أخرى عادیة فأنجب منها طفال عادیا كما تتبع الباحثون في ساللة كل فرع لعدة أجیال 

.تمي إلى أسرة من أحد منهم ضعیف العقلوقد الحظوا أن االبن الضعیف العقل ین
حیث تكشف دراسة األشخاص الذین یعانون من اختالل في : وین البیوكیمیائي والغددي للفردالتك- ب

إفرازات الغدد عن أدلة قاطعة بوجود تأثیرات واضحة للهرمونات في الشخصیة كما أن الكثیر من العلماء 
تحدید الشخصیة للفرد وهي المحدد األول في الشخصیة  ، كما الحیاة یؤكدون أن الغدد لها دور كبیر في 

النفسیة لإلنسان على التكامل بین الجهاز العصبي و لجهاز النفسي ولكل واحد منهما تأثیر على اآلخر 
في شخصیة الفرد زمن أهم المؤثرات الفسیولوجیة على الجهاز العصبي لإلنسان الغدد الصماء أو الصم 

رازاتها في الدم مباشرة ویسمى إفرازها الهرمون ودور هذه الغدد كبیر في النمو العقلي و فهي تصب إف
.االنفعالي ونمو الخصائص الجنسیة 
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 غ 1150مم وبوزن یصل إلى 12مم وعرض 8توجد هذه الغدة عند قاعدة المخ بطول / الغدد النخامیة
رزه الفص األمامي یفرز الهرمون وتتكون في فص خلفي وفص أمامي الفص األمامي وأهم هرمون یف

.النمو وزیادة هذا الهرمون في فترة الطفولة والمراهقة بزیادة الطول وطول أطراف الجسم
 غ  لها وظیفة تخزین 50- 10وهي توجد في مقدمة الجزء األسفل للرقبة بوزن یتراوح بین / الغدة الدرقیة

لذي عملیات األیض أي عملیات الهدم وبناء الخالیا مادة الیود وافرزا الهرمون الثیروكسین الذي یؤثر ا
وتدور أعراضه حول بطء النمو وقصر القامة و الضعف cretinismنقص الهرمون یؤدي إلى القصاع 

العقلي ، أما زیادة اإلفراز بكثرة یؤدي سرعة عملیة االیض وزیادة النبض وضغط الدم ویقلل من الوزن 
.وعدم االستقرار الحركي و االنفعاليالجسم یسبب األرق والتهیج العصبي

 توجد فوق الكلیة وتسمى بغدة األدرنالین وتتكون من القشرة و النخاع ویفرز النخاع / الغدة الكظریة
األدرنالین ویؤثر على الجهاز العصبي له دور هام في االنفعاالت ویساعد الجسم على مواجهة المواقف 

.اإلنسان یتأثر في البرودة و الحرارة أو الجروحبصورة ایجابیة أما القشرة فان جسم 
یكون في نمو األعضاء التناسلیة وظهور الخصائص الجنسیة الثانویة وتأثر في النمو / الغدة الجنسیة

.مرحلة المرهقة مثل خشونة الصوت والتنشیط الدافع الجنسي
/المحددات االجتماعیة للشخصیة –رابعا 

الثقافة هي نتاج إنساني للتفاعل بین أفراد المجتمع وتشمل الثقافة النظم : الثقافة و الشخصیة-أ
والعادات و التقالید االجتماعیة ، وعن طریق التطبیع االجتماعي یستدمج الفرد في نفسه أسالیب السلوك 

الصحیحة 
األبوین عن طریق األسرة یشبع الطفل حاجاته النفسیة وعن طریق الرعایة السلیمة من طرف: األسرة- ب

تتكون لدى الطفل الشخصیة السویة ،كما من أهم الصدمات التي یتعرض لها الطفل صدمة الفطام و 
.التعجیل به و القسوة في تعلیمه ضبط مثانته وأمعائه 

انتقال الطفل من البیت إلى المدرسة حدث هام في حیاة الطفل ألن المدرسة تعتبر بیئة : المدرسة-ج
ات لم یعهدها الطفل من قبل ، والمدرسة تعتبر بیئة یتواجد فیها الفرد لتوازنه جدیدة لها نظام ووجب

االنفعالي النفسي  و العقلي و االجتماعي ومنها یكسب الطفل الخبرات وتجسید شخصیته من خالل حسن 
تعامل مع هذه البیئة الجدیدة له  فممارسة النشاطات التربویة كالتعلیم واألنشطة الترفیهیة كالرسم
والموسیقى و المسرح والریاضة بدورها تأثر في بناء وتكوین شخصیة قویة ومتوازنة مع متطلبات الحیات 

.  االجتماعیة و العملیة 
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:نظریات الشخصیة/خامسا
:إن نظري فروید في الشخصیة تدور حول النقاط التالیة / نظریة فروید في الشخصیة –أ 

 یبحث عن اللذات ویتجنب األلم حیث اإلنسان كائن /مبدأ اللذة
حیث قد یؤجل اإلنسان إرضاء لذاته لضرورات الوقع المطلوب / مبدأ الواقع
ویحكم اإلنسان دافعان فطریان غریزیان أساسیان هما الحب و الموت من جهة والحب / الحب و الموت

العدوان و المقاتلة دافع ایجابي یعتبره اإلنسان یتمثل في البناء و التشدید و الموت یتمثل في
:المنضمات النفسیة في نظریات الشخصیة لفروید هما ثالث 

منبع الطاقة البیولوجیة و النفسیة التي یولد الفرد مزودا بها وهو یسیر وفقا لمبدأ اللذات/ الهو
 العالم جهاز االشراف و الضبط على ما نأتیه من أفعال وهو یوفق بین المطالب الهو وضرورات / األنا

.الخارجي ویسیر طبقا لمبدأ الواقع
 وهو الضمیر الذي یتكون من جملة القیم و المعاییر و المبادئ األخالقیة التي یتلقاها الفرد / األنا األعلى

عن طریق التطبیع االجتماعي 
الشعور والالشعور /
المعلومات الحاضرة هو الجانب من الحیاة النفسیة التي یكون اإلنسان على وعي بها أي /الشعور.
ویشتمل على الذكریات و المخاوف و الخبرات األلیمة التي نسیت تماما ولكنها تظهر في / لالشعور

األحالم أو فلتات اللسان 
/نظریة یونج في الشخصیة - ب

وتدور حول النقاط اآلتیة 
العمریة التي یمر بها اإلنسان ه الطاقة العامة السلوكیة للحیاة عند اإلنسان وتتكون من المراحل : اللبیدو

في حیاته 
 هي الخبرات النفسیة التي لفها الكبت أو القمع ي على األحالم و العقد النفسیة /الالشعور الشخصي
 وهي رواسب الخبرات األجیال منذ قدم العصور وأهم ما یحتوي علیه الالشعور / الالشعور الجمعي

.ي أساطیر الشعوب مثل نماذج البطولة التي تظهر ف) الصورة العتیقة ( الجمعي 
: أنماط الشخصیة نمطین هما 

 یوسف بأنه رومانسي خیالي یهتم بأفكار وقیم أكثر من اهتمامه بالناس ویصف بالوحدة وعدم / المنطوي
مشاركته باألشخاص  

 عملي اجتماعي یشارك الناس ویهتم باألشیاء االجتماعیة واالنتماء إلیها / االجتماعي
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: وتدور حول النقاط التالیة / نظریة أدلر في الشخصیة -ج
 وهو القوة المحركة لسلوك اإلنسان حیث قد یدفعه إلى التعویض الموفق مثل األدیب /الشعور بالنقص

طه حسین الذي تفوق في مهنه كاألدب 
 وجهة وقوى هو األسلوب الذي یمیز سلوكیات الشخص وهو نتاج قوتین قوى داخلیة م/أسلوب الحیاة

خارجیة بیئیة وأسلوب ونمط الحیاة یتكون من مرحلة الطفولة 
 الطفل األول هو أكثر أطفال األسرة تعرضا لمشاعر النقص في حالة قدوم طفل /مركز الطفل في األسرة

آخر یقسم مكانته في األسرة
 اإلنسان یحركه هدف نهائي في حیاته هو الرغبة في النجاح وبلوغ الهدف المسطر / التفوق

:وتدور حول النقاط التالیة /نظریة واطسون في الشخصیة -د
 السلوك مكون أساسا وكلیا من إفرازات غددیة وحركات عضلیة وعلى هذا فان سلوكنا محتوم بعملیات

ك استجابات فوریة من نوع ما لكل مثیر له استجابة خاصة به فسیولوجیة كیمیائیة، هدا إلى جانب أن هنا
، فهناك حتمیة بین مثیر واستجابة 

 كل مظهر السلوك استجابات متعلمة كما ینكر واطسون دور الوراثة
/نظریة سكنر -ه

 الشخصیة من سمات مكتسبة عن طریق التعلم و الخبرة والمواقف المختلفة
 العقاب تتكون اتجاهات نحوى الناس و األشیاء وكذلك عاداتنا الخلقیة عن طریق تعزیز بالثواب و

كالصدق  واألمانة تتكون تدریجا في مواقف خاصة ثم یمتد أثرها الى مواقف أخرى
:وتدور حول النقاط التالیة / نظریة باندورا في الشخصیة - و

یات اآلخرین ومالحظة تؤكد النظریة على تعلم واكتساب خصائص الشخصیة من حال مشاهدة سلوك
المردود السلبي واالیجابي لهذه السلوكیات فاذا كان ایجابي تثبت هذه السلوكیات وٕاذا كان العكس ال تثبت
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Intelligenceالذكاء 
11محاضرة رقم 

إن الذكاء یعد من أهم المظاهر السلوكیة لإلنسان ألن الحیاة التي یتمیز بها البشر عن سائر: تمهید
المخلوقات والكائنات الحیة ألخرى هي محاوالت مستمرة للتوافق و التواصل مع اآلخرین و البیئة واألشیاء 
والبد لكل فرد أن یتعامل مع معطیاتها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة كما أن ندرك هذا التواصل والتعامل 

.والتوافق قائم على الذكاء 
: عرض بعض التعریفات الذكاء المقدمة من طرف العلماء كالتالينقدم في هذا ال: تعریف الذكاء / أوال 

 هذا لتعریف ینسب ( الذكاء هو القدرة العامة التي تبدو في استطاعة الفرد أن یقیم العالقات و الترابطات
) إلى سبیرمان

 ى هذا لتعریف ینسب إل( الذكاء هو القدرة على الحكم الصحیح و الفهم الصحیح و التفكیر الصحیح
) بینیه

 الذكاء هو القدرة على تكوین المفاهیم وفهم داللتها، والقدرة على التفكیر المجرد باستخدام الرموز أو األرقام
) هذا لتعریف ینسب إلى ترمان( مجردة عن مدلوالتها الحسیة 

 إلى بنترهذا لتعریف ینسب( الذكاء هو القدرة على التكیف بكفاءة للمواقف الجدیدة في الحیاة الیومیة (
هذا لتعریف ( الذكاء هو القدرة على مواجهة المواقف المستجدة وتصور استجابات جدیدة بناءة ومرنة

) ینسب إلى ثرستون
 الذكاء هو القدرة الكلیة للفرد على التصور الهادف و التفكیر العقالني المنطقي و التعامل بكفاءة مع البیئة

) لرهذا لتعریف ینسب إلى وكس( المحیطة  

معاني الذكاء / ثانیا 
:إلى جانب تعریفات الذكاء التي ذكرناها نناقش معاني الذكاء في النقاط التالي 

المعنى الفلسفي للذكاء-أ
یرجع إلى الكلمة Intelligenceعالم النفس االنجلیزي الى أن المصطلح الذكاء سیرل بیرتیشیر 

و التي صاغها المفكر الروماني القدیم شیشرون في القرن األول قبل المیالد Intelligentiaالالتینیة
وعلى هذا األساس فان دراسة النشاط العقلي ناوله الفالسفة قبل علماء النفس الحدیث وكان المنهج 

ن فالسفة في دراسة مفهوم الذكاء هو التأمل النظري األرائكي أو التأمل الباطني أو المالحظة الذاتیة  وم
الذي شبه النفس بالعربة التي یجرها جوادان جامحان هما الشهوة و الغضب أفالطونالفالسفة القدماء 
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الذي قسم النفس النباتیة و النفس الحیوانیة و النفس العاقلة التي موجودة أرسطو وقائد العربة هو العقل و
عند اإلنسان وبها یفهم ویستدل والذكاء هو أهم معالم النفس العالقة

المعنى البیولوجي للذكاء - ب
الحیاة سبسرحیث وصف 19في أواخر القرن هربرت سبسر وهذا المعنى یرجع إلى العالم االنجلیزي 

بأنها التكیف المستمر للقوى الداخلیة مع القوى الخارجیة ویتم التكیف عند الحیوان بواسطة الغرائز وعند 
اإلنسان بواسطة الذكاء 

ذي هو الذي یمكن اإلنسان من التكیف الصحیح مع البیئة التي یعیش فیها وما تحفل بمعنى الذكاء هو ال
به من التغیرات وتعقیدات 

اإلنسان كائن اجتماعي لن اإلنسان الیستطیع أن یعیش منفردا ولكنه : المعنى االجتماعي للذكاء-ج
وحیة والعادات والتقالید في یعیش في مجتمع یتأثر به ویؤثر فیه كما لكل مجتمع خصائصه المادیة والر 

التفكیر وأسالیب لسلوك ، ولذا ینظر إلى الذكاء على أساس أنه قدرة التفاعل االجتماعي لدى الفرد  كما 
الذكاء إلى ثالث أصناف  المجرد و المیكانیكي و االجتماعي ، والذكاء االجتماعي هو ثورندایكصنف 

.ءة القدرة على فهم اآلخرین و التعامل معهم بكفا
لیس الذكاء شیئا محسوسا الذي یمكن قیاسه قیاسا مباشرا ، ولكن الذكاء له : قیاس الذكاء-ثالثا

مظاهر الذي یمكن قیاسها م القدرة على التعلم أو الفهم أو االستدالل أو القدرة على التواصل االجتماعي ، 
ي یدرسها هذا العلم كما شرع و القیاس في مجال علم النفس هو تحدید كمي لظاهرة من الظواهر الت

العلماء النفس في إعداد اختبارات لقیاس الذكاء 
بدأت طبعته سیمون ومساعده بینیهان االختبار الذكاء لي العالم الفرنسي : اختبار ستانفور بینیه- 1

كما یقوم 2003ثم أجریت علیه تعدیالت هذا االختبار عام 1911- 1908- 1905األولى في عام 
على أساس افتراض أن الفرد كلما نما زمنیا نما عقلیا أي بمعنى أن النمو الزمني یصاحبه بینیهاختبار 

النمو العقلي ، والعمر الزمني هو سن الفرد أو المفحوص منذ میالده حتى تاریخ إجراء االختبار ، وأن 
من األسئلة مبنیة العمر العقلي هو مستوى من األداء  العقلي لسن معین وكل مستوى عقلي له مجموعة 

على المستوى المتوسط من الذكاء وهذه المستویات العقلیة تسمى العمر العقلي ، وبالنسبة للمفحوص 
العادي أو متوسط الذكاء هو یوجد تساوي بین العمر الزمني و العمر العقلي أما المفحوص الذي یزید 

عمره العقلي یفوق عمره الزمني فمستواه عمره الزمني عن عمره العقلي فمستواهٌ ل من المتوسط وٕاذا كان 
أكبر من المتوسط  

معادلة نسبة الذكاء 

العقلي= نسبة الذكاء  العمر
الزمني العمر

x100

80= سنوات إذا نسبة الذكاء 10سنوات و العمر الزمني 8العمر العقلي / مثال 
أمثلة نموذجیة لبعض األعمار العقلیة 
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 5- 1أرقام تتلى علیه  مثال 3سنوات یطلب من الطفل أن یرسم دائرة ویرسم خط مستقیم وعید 3سن -
كما یطلب أن یقارن بین كرتین مختلفتین في الحجم أیهما أكبر 9
 سنوات یحكى للطفل قصة ثم توجه له أسئلة حول أحداث القصة ، كما توجه له أسئلة عن أوجه 08سن

.ء  ویطلب منه ذكر أیام األسبوع التشابه بین األشیا
هو عالم أمریكي یعمل في مستشفى بلفیو قام بإعداد مجموعة من االختبارات : اختبار وكسلر بلفیور - 2

تقیس الذكاء في مستویات عمریة مختلفة ، ألطفال ما قبل المدرسة ، واألطفال في سن الدراسة واختبار 
2003لتعدیالت الى غایة ز ا1939الذكاء الراشدین ، بدأ بالطبعات 

إعطاء مثال نموذجي الختبار الذكاء لدى الراشدین ، یحتوي االختبار من جزئیین جزء لفضي وجزء عملي 
/  الجزء اللفظي - 1- 2

:هو اختبار من ستة یغلب علیها الطابع اللفظي أو اللغوي علي النحو التالي
ومات عامة سؤاال تتعلق بمعل25یتكون من / اختبار المعلومات - ج
أسئلة یطلب من الفحوص الشرح أسباب مشكلة معینة كما یقیس هذا 10یتكون من / اختبار الفهم - ح

لماذ تصنع األحذیة من الجلد؟ -االختبار قدرة الفهم العملي و الحكم العام مثال
مسائل حسابیة یطلب من المفحوص أن یحلها شفویا بزمن محدد 10یتكون من / االستدالل الحسابي - خ
یقیس قدرة المفحوص على تذكر األرقام یقرأ األخصائي النفسي  على المفحوص / اختبار إعادة األرقام -د

أعداد ثم یطلب منه أن یعیدها شفویا بنفس الترتیب 9إلى 3أرقام متكونة من 
سؤال وكل سؤال یتكون من شقین یطلب من المفحوص أن یبین 13ویتكون من / المتشابهات اختبار-ذ

.أجه الشبه بینهما 
.ةب من المفحوص تحدید معنى كل كلمكلمة تتزاید في صعوبتها ویطل42یتكون من / اختبار المفردات - ر

/الجزء العملي 2- 2
:اختبارات كمایلي 5الجزء العملي یتكون من 

 مجموعات من بطاقات علیها صور وكل مجموعة تمثل قصة 6یكون من / اختبار ترتیب الصور
مفهومة إذا رتبت هذه البطاقات بشكل معین وتعرض صورة كل مجموعة على المفحوص غیر مرتبة 

 بطاقة بكل منها صورة ناقصة على المفحوص تحدید الجزء 15یتكون من / اختبار تكمیل لصور
.صورة الناقص من ال

رموز وكل رمز مرتبط برقم معین وعلى المفحوص أن 9عبارة عن ورقة علیها / اختبار رموز األرقام
.یكتب أكبر عدد من الرموز التي تدل على األرقام 
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 متكونة من قطع صغیرة ویطلب ) صبي ، وجه، ید(نماذج خشبیة 3یتكون من / اختبار تجمیع األشیاء
.قطع بتشكیل كل جسم كامال من المفحوص بجمع النماذج ال

 9مكعبا صغیرا ملونة بأوجه مختلفة من األلوان مع 16یتكون من صندوق به /  اختبار رسوم المكعبات
.بطاقات ویطلب من الفحوص تنفیذ الرسوم التي تحددها البطاقات باستخدام هذه المكعبات

الذكاء وهذه النظریات أساسا التجارب و هناك العدید من النظریات التي تفسر : نظریات الذكاء–رابعا 
.البحوث واالختبارات العلمیة النفسیة في مجال قیاس الذكاء 

عالم نفسي انجلیزي شهیر قام بالعدید من الدراسات التي تناولت شالز سبیرمان : نظریة سبیرمان-أ
:في النقاط التالیة سبیرمان الذكاء ونعرض نظریة الذكاء لي 

إنتاج عقلي یؤثر في أدائه عامالن كل اختبار نفسي 
عامل عام مشترك یؤثر في نتیجة هذا االختبار أو اإلنتاج
وعامل نوعي یقتصر أثره على هذا االختبار أو اإلنتاج وحده دون غیره

خالصة هذه النظریة أن الذكاء لیس عملیة عقلیة معینة مثل االستدالل أو التذكر أو التعلم ب هو عامل 
عامة تؤثر في جمیع هذه العملیات العقلیة بنسب متفاوتة وتشترك فیه عوامل نوعیة مختلفة عام أو قدرة 

باختالف العملیة العقلیة وبقول آخر أن العامل العام یظهر في جمیع التصرفات الفرد وأوجه نشاطه 
یختص  المختلفة مع وجود استعدادات نوعیة خاصة إلى جانب هذا العامل ن وهذه االستعدادات النوعیة

الخ...كل استعداد منها بناحیة معینة مثل الرسم و التصمیم الهندسي 
الفروق الفردیة بین الناس في الذكاء تبدو في اختالف قدرتهم على استنباط العالقات ، فكلما استطاع -

ادراك الفرد استنباط العالقات أكثر تجریدا ورقیا كلما كان مستوى ذكائه رفیعا ، أي أن الذكاء في جوهره 
العالقات الصعبة أو الدقیقة 

عالم نفسي أمریكي شهیر اشتهر بدراساته في موضوع قیاس الذكاء لویس ثرستون: نظریة ثرستون- ب
، وقد قام ثرستون بتطبیق عدد كبیر االختبارات اللفظیة و العملیة المنوعة في أسلوب الذكاء على عدد 

: كبیر من الطلبة ، وتوصل الى 
الذكاء ال تقیس قدرة عامة واحدة بل سبع من القدرات العقلیة أو كما یسمیها العوامل األولیة إن اختبارات

:تاليلوهي كا
 القدرة على الفهم
 القدرة اللفظیة استخدام األسلوب اللفظي الجید وبطالقة جیدة
 القدرة العددیة على إجراء العملیات الحسابیة
 القدرة على التصور الحركات وأوضاعها المختلفة القدرة على التصور البصري المكاني و



بوطاليب بن جدو/ دالسنة أوىلعلم النفس العام                         : مادة

46

 السرعة اإلدراكیة و التمیز بین األشیاء
القدرة على االستدالل بالمفاهیم و المبادئ الضروریة لحل المشكالت
 القدرة على التذكر
رة إن هذه القدرات األولیة مستقل بعضها عن البعض استقالال نسبیا أي المعامل الرتباطي بین قیاس قد-

االختبارات المختلفة
إمكانیة تضافر القدرات مع بعضها في اإلنتاج العقلي -

عالم نفسي أمریكي له دراسات في موضوع التعلم و الذكاء ویرى ادوارد ثورندایك : نظریة ثورندایك-ج
أنه البد من النظر الى العملیات العقلیة على أنها نتیجة الجهاز العصبي مركب یؤدي وظیفته ثورندایك

على بالغ  التعقید ، و یرى كل أداء عقلي هو عنصر منفصل ومستقل إلى حد ما عن بقیة العناصر 
:األخرى  وأقترح ثالث أصناف للذكاء على النحو التالي

 هو القدرة على الفهم ومعالة األلفاظ و المعاني و الرموز و الرسوم البیانیة / الذكاء المجرد
 القدرة العملیة األدائیة على معالجة األشیاء الحسیة كما تبدو في المهارات الیدویة / الذكاء المیكانیكي

المیكانیكیة 
ى التواصل االجتماعي مع هو القدرة على التعامل بكفاءة وفهم اآلخرین والقدرة عل/ الذكاء االجتماعي

الناس 
عالم نفسي أمریكي معاصر عمل في هوارد جاردنر: جاردنرالذكاءات المتعددة لهوارد نظریة -د

:الموضوعات المتعلقة بقیاس الذكاء ونظریته قسم الذكاء إلى سبع جوانب على النحو التالي
 شفاهیا أو كتابیا بتحریر مقاالت مثال ویظهر في القدرة على التعامل مع اللغة سواء /الذكاء اللغوي
 ویظهر في القدرة على حل المسائل الحسابیة بالبرهان المنطقي و االستداللي /الذكاء المنطقي الریاضي
 التعامل مع معطیات المكان وكفاءة التوجه المكاني/ الذكاء المكاني
 عات و الغناء التعامل مع الفنون الموسیقیة وتألیف المقطو / الذكاء الموسیقي
 الكفاءة و القدرة الحركیة بمهارات عالیة وكفاءة الجهاز الحركي والتوافق العصبي الحركي /الذكاء الحركي

.الجمباز واأللعاب الحركیة الریاضیة األخرى و الرقص 
 كفاءة التواصل االجتماعي وحسن معاملة الناس ومخاطبتهم وفهمهم/ الذكاء االجتماعي
حسن فهم الذات و الوعي بالقدرات و اإلمكانیات الذاتیة معرفة أسلوب تطور / اعي الذاتي الذكاء االجتم

.حسن التعامل مع الذاتو النفس
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روبرت سترنبرج عالم نفسي أمریكي معاصر أشتهر بنظریة الثالثیة للذكاء على : نظریة سترنبرج-ه
:النحو التالي 

 قدرة التحلیل األشیاء في المقارنة أو المضاهاة بین فكرتین / الذكاء التحلیلي
 التفكیر بأسلوب جدید وغیر مألوف و التعامل بكفاءة في الموقف الجدیدة / الذكاء االبتكاري
 التعامل مع متطلبات وضروریات العملیة للحیاة الیومیة / الذكاء العملي

هو مستوى أدنى من الوظیفة العقلیة مقارنة مع ضعف في السلوك التكیفي : الضعف العقلي–خامسا 
كما یمكن تصنیف الضعف العقلي إلى ثالثة مستویات 70ویحدد بنسبة الذكاء أقل من 

 وعندما یبلغ الشخص سن الرشد فان عمره العقلي یكون بین 70و50یتراوح نسبة الذكاء بین  :المعتدل
سنوات كما یمكن تدریب هذه الفئة في المراكز الطبیة البیداغوجیة الخاصة یتعلمون رعایة أنفسهم 8-11

.ومهارات السلوك التكیفي وتعلم القراءة و الكتابة 
 رشد فان عمره العقلي یكون بین وعندما یبلغ الشخص سن ال50- 35یكون نسبة الذكاء بین : المتوسط

سنوات ویمكن تدریب البعض منهم في المدارس الطبیة البیداغوجیة على اكتساب السلوك التكیفي 4-7
لرعایة أنفسهم وأن أمكن شیئ من القراءة و الكتابة  

زیبلغ الشخص سن الرشد یصبح عمره العقلي ال یتجاو وعندما35-20یكون نسبة الذكاء بین: الشدید
یدخل في المستوى العمیق 20سنوات ویحتاج إلى رعایة مستمرة أما إذا كان نسبة لذكاء أقل من3

فما فوق ، 130المتفوقون عقلیا هم ذوي الذكاء المرتفع وتكون نسبة ذكائهم : التفوق العقلي–سادسا 
حیاتهم بالتفوق ومن أشهر الدراسات في المجال الموهوبین و المتفوقین معظمهم ینجحون في مسیرة 

فئة 1528والجدارة في مختلف سلوكیاتهم وهذه الدراسة التبعیة قام بها العالم األمریكي ترمان على 
من الطالب في والیة كالیفورنیا130المتفوقین في القدرات العقلیة بنسبة الذكاء یفوق 

ة أو بدرجات مختلفة في من طبیعة البشر أنهم بمستویات مختلف: الفروق النفسیة في الذكاء–ابعا س
ودافعیة االنجاز واالنفعاالت والذكاء –جمیع هیئات الصفات سواء كانت جسمیة أو النفسیة  في الدافعیة 

و السمات الشخصیة و الذكاء هو المحرك والمحك األساسي في هذه الهیئات النفسیة 
علماء إلى أن الذكاء أمر فطري هل الذكاء فطري أم مكتسب ؟ یمیل معظم ال: قضایا خالفیة حول الذكاء

.نرثه وراثة والبیئة هي الدور في استغالل هذا العطاء 
 أن متوسط الذكاء ل البشرة البشرة آثر جنسنهل هناك فوارق في سالالت في الذكاء ؟ تشیر دراسات

رة جدا عند السوداء أقل بقلیل من متوسط الذكاء للبشرة البیضاء ومستوى الذكاء المتوسط یتواجد بفئة كبی
.الكثیر من الناس أما الذكاء الفائق و الضعیف بقیمة نسبیة قلیلة 
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 األطفال الیابانیین یتفقون على نظرائهم األمریكیین و البریطانیین في نسب الذكاء
 أن األطفال في المستویاتراثوس هل هناك عالقة بین الفقر والذكاء ؟ تشیر دراسات التي قامها العالم

واالقتصادیة المنخفضة تكون نسب ذكائهم أقل من المستویات االجتماعیة الراقیةاالجتماعیة
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المراهقة
12محاضرة رقم 

یتطور نمو اإلنسان النمو الجسمي و النفسي االنفعالي إلى مراحل عمریة مختلفة في حیاة اإلنسان : تمهید
مرحلة الطفولة ثم تراودها مرحلة المراهقة وهذه المرحلة لها أهمیة بحیث أول مرحلة یمر بها اإلنسان هي 

كبیرة في حیاة اإلنسان من حیث بناء الشخصیة السویة ، و المراهقة تلفت االنتباه جمیع المختصین و 
المربیین و اآلباء على كون خصائص هذه المرحلة مصحوبة بتغیرات جسمیة ونفسیة كبیرة ،كما أن 

سلوك المراهقین لها تأثیرات كبیرة على البیئة األسریة والمدرسیة في المعاملة ، ولهذا اتجاهات وأنماط 
یجب تحدید خصائص هذه المرحلة وما تتطلب من اعتناء ورعایة سلیمة لكي تتماشى سلوك هذه المرحلة 

الشخصیة حسب معطیات أو مطالب البیئة األسریة أو المدرسیة لتكون في مستوى التوافق السلیم في بناء
.السویة 

تعني االقتراب و الدنو من الحلم ، والمراهق بهذا المعنى یعني الفتى الذي /لغة -أ: تعریف المراهقة- 1
و المشتقة من الفعل الالتینيadolescenceومعنى المراهقة بالغة الالتینیة یدنو من الحلم
adolescere ، ومعناه االقتراب من النضج البدني أو الجسمي و العقلي و االنفعالي و االجتماعي

وراهقته معناها أدركته و راهق الشيء معناه قاربه ، وراهق البلوغ معناه قارب سن البلوغ 
المراهقة مرحلة النمو تقع ما بین نهایة سن الطفولة و بدایة سن الرشد أي تقع بین /اصطالحا - ب

.)علي فالح الهنداوي (قة المتداخلة بین المرحلتین الطفولة والبلوغ المنط
سنة كما أنها غیر ثابتة فتختلف 21سنة إلى غایة 12وتعرف مرحلة المراهقة على أنها المرحلة مابین 

.حسب الجنس و الظروف البیولوجیة و البیئیة االجتماعیة
بتغیراتالمراهقبهایفاجأالحساسة التيالنمومراحلأهممنالمراهقةبأنفؤاد الباهي السید ویرى 

هذهتسمىلذا،واالندفاعوالعنفالتمرد والطغیانإلىالمیلشدیدتجعله،سریعةونفسیةعضویة
.الناحیة النفسیة منخاصةالسلبیةبالمرحلةالمرحلة

،النضجوالرشدإلى مرحلةالطفولةمنانتقالمرحلةهيالمراهقةأنزهران السالمعبدحامدأما - 
)منأيالفردالثاني لحیاةالعقدمنتمتدوالرشدلمرحلةالتأهبمرحلةفالمرهقة )إلىسنة( 13 19

.بعد ذلك أوعامینأوبعامذلكقبلأوتقریباسنة(
والمتمثلةالفیزیولوجیةبالتغیراتتتسممرحلةالمراهقة بأنها1978الحفني المنعمعبدفي حین یعرفها - 
لدىتحدثوال،مبكرةسنفيالبناتعند التغیراتهذهوتحدث،والجسميالبیولوجيالنضجفي

.12السن بعدإالالذكور
أوالرجولةاكتمالالطفولة وبینتتوسطالتيالعمرمنمرحلةهيالمراهقةأنویرى مصطفى زیدان -

.الجنسي البلوغببدایةعادةبدایتهاتحسبواألنوثة
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من مختلف أشكال المراهقة في مرحلة جدیدة في حالة التحرر الذاتيلوهال أما المراهقة حسب نظر - 
التبعیة اذ تتضمن البحث عن استقالل الوجداني واالجتماعي واقتصادي 

ونلخص تعریف المرهقة حسب المفاهیم السابقة أن المراهقة مرحلة من مراحل النمو ، تتمیز  بخصائص 
.   معینة أبرزه تلك التغیرات التي تطرأ على الجسم وكذا النشاط النفسي المتوجه 

في مرحلة المراهقة یزداد نمو الجسم ب طول أطراف الجسم وطول: النمو الجسمي في سن المراهقة- 2
القامة ویبدو أثر التغذیة و ممارسة األنشطة الریاضیة و البیئة على المتغیرات األنثروبمتریة الجسمیة 

القامةمن الطولوهي ترتبط بمظهر الجسم، ماندلولكن األثر الكبر یكون لعامل الوراثة حسب قوانین 
16- 14أن الزیادة في الوزن تكون بین شتلورثوزن الجسم و الخصائص الجنسیة ، كما أشارت دراسة 

سنة وهذا الزیادة المبكرة في الوزن 14- 12سنة لدي الذكور أما لإلناث تكون الزیادة في الوزن بین 
سببه الزیادة في إفرازات بعض الغدد مثل الغدة الجنسیة التي تساعد على النمو واكتناز الشحوم في 

.مواضع للجسم لدى اإلناث 
و الجسمي في مرحلة المراهقة بصحة الجیدة ال یصاب المراهق باألمراض الخطیرة إال نادرا في ویتمیز النم

بعض الحاالت ، كما یشعر المراهق بفقد الشهیة و اإلجهاد و التعب وعدم الرغبة في اللعب كثیر ویرجع 
لبلوغ عموما عند سبب ذالك إلى سرعة النمو وما یصاحبه من تغیرا داخلیة وٕافرازات غددیة ، ویكون سن ا

.سنة 16-14سنة وعند الذكور من 15- 12اإلناث 
ویقصد بها أعضاء الجهاز التناسلي وهي تطور األجهزة التناسلیة لدى المراهق : الخصائص الجنسیة- 3

من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة وتطور الوظیفة الجنسیة كإفرازات الحیوانات المنویة  و البویضات 
حصول الطمث أي الحیض ألول مرة وتصبح بذلك الفتاة قابلة اإلناثناث، وینتج عن ذالك لدى لدى اإل

. للزواج و الحمل
ویقصد بها تأثر مجموع أعضاء الجسم  بالهرمونات الجنسیة /الخصائص الجنسیة الثانویة1- 3

ن و تحت اإلبط ویتضخم ویختلف ذلك بین الذكر و األنثى فعند الذكر یظهر الشعر على الذقن و الشاربی
.الصوت لدیه للتغیر في األوتار الصوتیة أما عند الفتاة تطور نمو الثدیین وتغیر في حجم شكل الجسم 

یمیل المراهق في بدایة سن المراهقة نحوى الكسل و الخمول و :النمو الحركي في سن المراهقة- 4
وافق في الجهاز الحركي له ثم یستعید نشاطه التراخي وكثرة النوم ویكون نشاطه الحركي مضطرب وقلة الت

والحركي النمو الجسميفيویؤثرسنة وتصبح حركاته غائیة وبناءة 16-15الحركي باالزدیاد بین 
عنأحدهمافصلیمكنوال، البیئةوهيخارجياآلخروالوراثةهووداخليأحدهماعاملینللمراهق

تتسعوسریعةزیادةیزدادالطولأنفنجداالنتظامبعدمالمرحلةهذهفيالجسميالنمواآلخر ویتمیز
.وزنالجسمیزدادوالعضالتوتنمو،الساقینوالذراعینوالجدعطولیزدادوالمنكبان

تتضحكما،نضجهاوالعقلیةالقدراتبنموالمراهقةفترةتتمیز: في سن المراهقة العقليالنمو
العلیاالعقلیةالعمالیاتمنبالكثیرالقیامعلىالمراهققدرةتزدادوالخاصةوالقدراتاالستعدادات
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كماالنموفيطفرةتظهرالالمراهقةمرحلةفيالذكاءفنمو،االنتباهوالتعلموالتذكروكالتفكیر
.لي هو الذكاء و االنتباه والتخیلومن أبرز مظاهر النمو العقالجسمانيالنموفيیحدث

إن مظاهر االنفعال لدى المراهق تختلف عن :نفسي و االجتماعي في سن المراهقةالنمو ال- 5
انفعاالت الطفل في مرحلة الطفولة وتكون عنیفة فالمراهق یثور ألتفه األسباب وتكون انفعاالته بدون 
ضابط ال یستطیع التحكم فیها كما تأخذ انفعاالته أنماطا خاصة تبدو بشكل االعتزاز بالنفس ویتمیز 

أس و الحزن لما یالقیه من إحباط بسبب ضوابط المجتمع و تقالیده بالغیرة كثیر ، ولكنه قد یتعرض للی
ونتیجة هذه االنفعاالت المتضاربة التي تأثر في نفسیة المراهق لدى البعض یؤدي إلى االضطرابات 
النفسیة و التفكیر باالنتحار أو اإلصابة بالفصام و السیكوباتیة و الشذوذ كما أنه ال یقبل النقد واإلحساس 

ف من طرف اآلخرین وخاصة أمام أقرانه فیلجأ إلى االنتقام أو الرد السلبي أو المهاجمة اللفظیة ، بالضع
كما عجز و النقص لدى المراهق من الناحیة المادیة وعدم إمكانه تحقیق ذاته یسبب له الضیق والحرج 

ناقة أمام الغیر كما واالطمئنان كما تجده مفرط في المظهر الخارجي و اللباس و التباهي بالجمال و األ
یكون لدى المراهق الدافع الجنسي و المیول الى الرغبة الجنسیة وهذا تعبیر عن النمو الجنسي لدیهم ، كما 
ال یحسن المراهق في اختیار الرفقاء وقد یلجأ إلى رفقاء السوء واالنحراف في السلوك كالتدخین وتعاطي  

.المحذرات والكحول والسرقة أحیانا
مراهق أیضا أن یصاب بالقلق واالضطراب حین یشعر بتحمل المسؤولیة الموجهة له والتي ال ویمكن لل

.تتناسب مع قدراته ونموه مثال یطلب منه أن یكون مسئوال عن نفسه مادیا ومعنویا
وینتقد المراهق أیضا أسرته والمنزل الذي یقطن فیه وأیضا المستوى المادي لألبوین ، أیضا األسلوب الذي 

هجه األسرة من طابع التقالید إلى غیر ذلك فالمراهق یكون مشوش بنظرة اآلخرین الذین یكون مستوى تنت
المعیشي لدیهم جید أفضل منه ، أیضا فیشعر المراهق بالخجل في ما ال یعجبه في منزله  اتجاه أصدقائه 

أیضا إلى الموضة و خاصة عندما یزورونه وتكون حالتهم االقتصادیة أحسن منه ، وكما یمیل المراهق 
السینما و الالعبین والفنانین المشهورین ویكون مهووس بهم وخاصة من ناحیة اللباس وٕاتباع أسلوبهم 

فالمراهق یكون في مرحلة قبل نضجه یوجه دائما النقد إلى والدیه وطریقتهما في ، الفني والتباهي بمظهرهم
ات االجتماعیة تزداد باستمرار عند المراهق عند بلوغه فالعالق، الكالم والعمل أیضا كما ال یتقبل النصائح 

مرحلة النضج و سن الرشد فانه یعاود االحترام إلى الولدین وٕاتباع أسلوبهما ومشاركتهما في األعمال 
المنزلیة أیضا في التقالید المتداولة في البیئة األسریة لدیه كما یبدأ في المبادرة بالخیر مساعدة اآلخرین و 

.قات وصدقات جیدة مع أصدقائه و المجتمع حسب مزاجه وتجده یختار أصدقاء المالئمین تكوین عال
ویحسن هنا إلى أن نشیر إلى الرعایة والتربیة الحسنة والصحیحة إلى األوالد من المراحل البدائیة إلى 

مطاف في مرحلة المراهقة ألن المراهق یكون في هذه المرحلة متذبذب في سلوك مزاجي وقد یؤدي به ال
بعض األحیان إلى مرافقة السوء و االنحراف ولهذا تعد هذه المرحلة بالغ األهمیة من أجل كسب الثقة من 
األبناء المراهقین و النجاح في تربیتهم وحسن معاملتهم ومن طرف آخر إلى المربیین و المتعاملین مع 
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حیة الریاضیة علیهم معرفة كل مراحل هذه الفئة في المجال التربوي أو المجال ممارسة  األنشطة التروی
النمو وخاصة مرحلة المراهقة ومیزانها وخصائصها الجسمیة و النفسیة واالنفعالیة والعقلیة واالجتماعیة من 
أجل اكتساب بنجاح المهارات التعامل مع هذه الفئة أیضا الوصول بها إلى مستوى ناجح من حیث 

.ة والذي تتطلبه البیئة االجتماعیة و الوطن الدراسة و السلوك السوي والشخصیة السلیم
:وهيأساسیةمراحلبثالثةالمراهقةفترةتحدیدإلىّیذهبجاللّسعدفنجد: مراحل المراهقة- 6

عشرالثالثإلى أووالنصفالعاشرةسنمنعادةوتمتد:المراهقةفترةأوالحلمقبلمامرحلة.
یتحولمرحلة انتقالیةوهيوالعشرینالواحدسنحتىالحلمبدایةمنوتمتد:األولىالشبابمرحلة

واالنفعالينضجهما الجنسيفیهاویحققانبالغةامرأةإلىوالشابةبالغرجلإلىالشابخاللها
.واالجتماعي

سنة30غایةإلي21سنبینوتمتدالثابتةالشبابفترةوهي:الرشدفترة.
:مراحل كالتالي 03یقسم المراحلة في 1991أسعدإبراهیممیخاییلوحسب 

سنة14إلى11منوتمتدالمبكرةالمراهقة
سنة18إلى14منوتمتدالمتوسطةالمراهقة
سنة21إلى18منوالممتدةالمتأخرةالمراهقة

إلىالمراهقمرحلةّ◌ Stone et Tcherchستون وتشارشوفي الدراسا ت الغربیة یقسم العالمان 
:وهيمراحلثالثة

سنة( 12.10 )منوتمتدالمراهقةقبلمامرحلةوتسمى:األولىالمرحلة.
منوتمتدالمبكرةالمراهقةمرحلةوتسمى:الثانیةالمرحلة( .سنة( 16.13
سنة( 21.17 )منوتمتدالمتأخرةالمراهقةمرحلةوتسمى:الثالثةالمرحلة.

:إلىالمراهقةمرحلةقسمتّفقد◌ّ Hyrmouckهیرموك أما 
سنمنوتمتدالمراهقةقبلمافترة)( 12.10
16.13 )(سنمنوتمتدالمبكرةالمراهقةقبلمافترة
سنمنالممتدةوالمتأخرةالمراهقةفترة)( 21.17

منوتوافقهایتحدد استمرارهابینما،الفیزیولوجیةالناحیةمنتحددالمراهقةبدایةأنالباحثةهذهوترى
والقدرةالجنسيالنضجبظهوروذلكمراهقاأصبح الفردإذاوزمنیاسیكولوجیاالفترةوتنتهيالنفسیةالناحیة

.اإلنجابعلى
:إلىالمراهقةمراحلتقسیمیمكن
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السماتوضوحبعدماإلىالبلوغبدایةمندالفترةهذهتمتد:سنة 15-13المبكرة المراهقة- 1
النفسياالستقراربعدمخاللهاالمراهقیشعرأینالمتعددةباالضطراباتوفیها یتسمالجدیدةالفیزیولوجیة

طرف اآلباءمنكانتسواءضاغطةسلطةوجودمعالمتضاربةالمشاعرحدةإلىواالنفعالي باإلضافة
وسلوكاتهمفي أنماطهموتقلیدهمآرائهموتقبلالرفاقجماعةإلىالتوجهإلىذلكیدفعهمماالمعلمینأو

ومحاولتهالدینيالمجالفيالبدایة االستقاللفيالمراهقیحاولماوعادة،اآلخرینمعالتعاملوطرق
.األخرالجنسأفرادمصاحبة
:التالیةالثالثةبالخصائصالمرحلةهذهتتسموعموما

حولهمنوالعالمالنفساتجاهالذاتیةالمشاعرووصفوتحلیلهاالذاتبتفحصاالهتمام.1
.األسرةأفرادصحبةعنبعیداالبیتخارجاألوقاتأكثرقضاءإلىالمیل.2

.السائدةوالمعاییرالقائمةالتقالیدعلىالتمرد3-
فیهامابكلالحیاةوتقبلاالستقراروبالهدوءالفترةهذهتتمیز: ةسن17- 15المتوسطة المراهقة- 2

معمتبادلةعالقاتإقامةوالعملعلىوقدرةهائلةطاقةالمراهقتتوفر لدىحیث،اختالفاتمن
یبدأاألقارب وواألصحابعلىكثیرااالعتماددونالخارجيالمحیطمعالتوازنمنوٕایجاد نوعاآلخرین

.باستقاللیتهیشعرمستقلكانساننفسهإلىالنظروعنهماالستقاللفي
:فيویظهرللنظرملفتبشكلاالجتماعيالنموتطورالفترةهذهسماتأهمومن

.الجماعیةبالمسؤولیةالشعور.1
.لهمالعونوتقدیماآلخرینمساعدةإلىالمیل.2
.صداقاتبتكویناهتمامومیلشكلعلىیبدوواآلخربالجنساالهتمام.3
.معهمروابطإقامةإلىالمراهقیمیلالذیناألفرادبینمناألصدقاءاختیار.4
.المراهقلدىالمیولواالتجاهاتووضوحالزعامةإلىالمیل.5

منجهودهتوحیدإلىالمتأخرةالمراهقةفترةفيالمراهقیسعى: سنة21-18المتأخرة المراهقة- 3
الشعور وبالقوةالفترةهذهخاللالمراهقویتمیز،شخصیةومكوناتمجموعمتآلفة منوحدةإقامةأجل

فیماالتنسیقالشخصیة وأجزاءتوحیدوتفاعلمرحلةالمرحلةهذهوتعتبر.الهویةووضوحباالستقالل
.بینها

السلوكیةاألنماطحسبللمراهقینتقسیموضعالمحدثینالنفسعلماءحاوللقد:المراهقةأنماط-7
:التاليالنحوعلىوكانمنهمجماعةكلفيالسائدة

الذاتمعوالتوافقاالتجاهاتوتكاملالعاطفيباالستقراروتتمیز: )المتوافقة(المتكیفةالمراهقة-1
المراهقةوهذه،القلقوتجاوزاإلحباطتحملعلىوالقدرةواالعتدالالذاتعن،الرضىاآلخرینومع

االختالطجووتوفیرالمراهقرغباتواحتراموالفهمبالحریةتتسمالتيالسمحةاألسریةالمعاملةلهاتوفرت
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إلىإضافةبقیمتهالمراهقوشعوربالنفسالثقةعلىوالتعویدالهوایاتوٕاشباع،اآلخربالجنسالسلیم
.الدیمقراطي السائد فیها والجواالقتصادیةالناحیةمنالجیداألسرةوضع

هياإلنسحابیةالمراهقةّفإن1990محمد مصطفى زیدان حسب :)المنطویة(اإلنسحابیةالمراهقة- 2
،التوافق االجتماعيوعدمبالنقصوالشعورالخجلوكذاوالسلبیةوالعزلةاالنطواءإلىمكتئبة تمیلصورة

الهواجسفيیغرقنجدهوهذا المراهقومحدودةضعیفةالناسمعالخارجیةالمراهقعالقاتنجدكما
ناجمة.المراهقةوهذه،المرضیةوالخیاالتاألوهامإلىالحاالتمنالكثیرفيتصلحیثالیقظةوأحالم

االقتصاديضعف المستوى،الزائدةالحمایة،الوالدینسیطرة(األسرةفيالنفسيالجواضطرابعن
.)التقدیرإلىالحاجةإشباعونقصواالجتماعي

الناسمنغیرهوعلىنفسهعلىبالعدوانهناالمراهقسلوكیتسمحیث: العدوانیةالمراهقة- 3
بضرورةواإلیمانالسائدةالمعاییرعلىالعامالسخطهوالنمطهذاالتي تمیزالرئیسیةواألشیاء والخاصیة

مباشرایكونقدالفئةهذهعندالعدوانيوالتخریب والسلوكالمظاهراتفيیشاركونمما یجعلهمتغیرها
النمطهذایتمیزكما،سلطةأليالخضوعوعدمالعنادصورةمباشر كإتحادغیریكونقدأو،كاإلیذاء
التربیةتعود إلىهناوالسبابواالجتماعياألخالقيالحسونقصواألفالمالروایاتالسریع بأبطالبالتأثر

األخالقيالضمیریعیق تكوینمماورخاوتهاضعفهافيالمتمادیةأوالمتسلطةالمتزمتةالضاغطة
.الداخلیةوالكوابح

:المنحرفةالمراهقة4-
،بالبرودمع اآلخرینعالقاتهوتتسمالضمیروبناءاألخالقیةمعاییرهتطویرفيینجحلمالنمطهذا

بالذنبشعورودونللعواقبدون حسابالفوريواإلشباعكانتأینماواللذةالشخصیةالمتعةعنیبحثون
االنحاللأیضاالنمطهذاسماتباألنانیة، ومنتتسم وطموحاتهمالتفكیربعدمتتسمتصرفاتهم،

ترجعهنامستهترة واألسبابأخالقیاومنحلةمفككةأسرةإلىواالنتماءللمجتمعالمضادوالجنوحاألخالقي
رغباتتجاهلإلىإضافة،الرقابة األسریةوقصورعنیفةعاطفیةوصدماتشاذةبخبراتالفردلمرور
.لألسرةاالقتصادیةالحالةالعقلي وسوءوالضعفالجسميوالنقصوحاجاته،الولد
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