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 الفرق بين االضطراب النفسي والمرض النفسي

  المرض النفسي تكون أعراضه مزمنة وطويلة األمد بينما في االضطراب النفسي
 تكون األعراض مؤقتة ومحدودة األثر.

  يكون السبب معروف ومحدد في االضطراب النفسي وغالبا ما تزول األعراض
ن السبب مبهم ومجهول وقد يكو بزوال المسبب، بينما في المرض النفسي يكون 

 متشعب ومترابط مع عدة أسباب .
  يستطيع الفرد المصاب باالضطراب النفسي االستمرار بمعظم أدواره الحياتية

وبشكل منتج ومثمر على الصعيد االجتماعي والمهني واألكاديمي وكذلك 
اته في حي اإلنتاجيةاألسري، بينما المريض النفسي سيعاني من ضعف في 

 وقف حياته عن العطاء البناء.وستت
  وربما  وال يحتاج لدواءال يحتاج الفرد المصاب باضطراب نفسي إليواء في مشفى

يستطيع تجاوز االضطراب النفسي بنفسه وقد يحتاج لبعض التوجه واإلرشاد 
االختياري، بينما المريض النفسي البد أن يتابعه أحد المعالجين بشكل مكثف 

اول الدواء بشكل منتظم ولن يستطيع تجاوز المرض ومستمر وهو بحاجة لتن
  النفسي لوحده دون مساعدة اختصاصين وخبراء.

 ،أنه يعاني من ظاهرة غير طبيعية يدرك ويعرففرد المصاب باضطراب نفسي الف
أي دانية الوج آلالمهسببا و  يجاهد في أن يعرف سببا لمعاناتهو  ختلفميشعر انه و 

 طا بالواقعويظل مرتب محتفظا بشخصيته دون تدهور و يظل، يكون مستبصرا بحالته
ه فقط أي أن وقد ال يلحظ عليه أحد أي أعراض .. ويمارس حياته بشكل شبه طبيعي

ي لنفساأكثر من المريض  انفعاليا يتعذب ولهذا فهو .بصمت يتألم ويعاني من داخله
 .يعيش منفصال عن واقعنا ألنهالذي ال يدرك أنه مريض 

:ا سبق بالنقاط التاليةويمكن تلخيص م  

الضطراب النفسي:ا  



  .يكون الخلل في جانب واحد من جوانب الشخصية .1

  .من التوافق جزئيا مع الواقع فرديتمكن ال .2

  .اإلدراك الطفيف-االنتباه-التفكير  :يكون االضطراب في الوظائف العقلية مثل .3

  .بالواقع ويسعى إلى محاولة التكيف معه اتصالعلى  فرديكون ال.4 

يدرك المريض طبيعة مشكلته ويعرف أنه مختلف عن غيره، ويسعى إلى طلب .5 
  اضطرابه.ال يتمكن من التحكم في  ألنه نطرأالمساعدة 

بينما  ،خطرا سواء على نفسه أو اآلخرين إال أنه يعاني من مشكلة فردال يمثل ال.6 
 .المشاكل لكنها نادرة هناك حاالت تتطور محدثة

إلى الضغوط النفسية الشديدة واإلحباطات المتكررة  فرد السبب والمصدريرجع ال .7
  .وعدم القدرة على مواجهتها والتعامل معها وكلها أسباب غير عضوية

  .في أي لحظة في أي مرحلة من مراحل العمر ضطراب النفسيقد يظهر اال .8

ة وأساليب توافق ال سوية؛ بهدف الوصول إلى درجة حيل دفاعي لفرديستخدم اقد   .9
  .من التكيف والتوافق مع الواقع المحيط

العديد من وسائل العالج النفسي الفردي والجماعي والسلوكي  فرديصلح مع ال.10 
  .ويمكن عالجه خارج المصحات العالجية والعقالني،

عمله، ولكن مع بعض الشعور بالعجز  مواصلةالمريض العصابي يستطيع .11
 .والراحة

نفسيالمرض ال  

  .معظم جوانب الشخصية مرضيصيب ال .1



  .يفتقد المريض للتوافق مع اآلخرين.2 

 اضطرابعلى نحو شديد وتظهر فيه أشكال متنوعة وعديدة من  لمرضايكون .3 
  .التفكير والوعي واإلدراك

ويخلق لنفسه واقعا من صنع خياله يعيش يكون المريض غير متصل بالواقع .4 
  .فيه

ال يدرك المريض طبيعة المشكلة، ويرى أنه إنسان طبيعي وأن اآلخرين ال .5 
  .يستطيعون فهمه، ولذلك ال يسعى مطلقا لطلب المساعدة

  .واقعيفتقد الصلة بال ألنهيمثل المريض خطرا على نفسه وعلى اآلخرين وذلك  .6

جانب العوامل ى خلل في الجهاز العصبي ووظائفه، إلض نتيجة يكون المر  .7
  .الضغوط الشديدةكالنفسية 

لشباب في مرحلة ا انتشارانادرا ما يصيب األفراد في مرحلة الطفولة ولكنه أكثر .8 
  .والشيخوخة

الحيل الدفاعية يكون على أعلى درجة من التعقيد وليس للمريض وعي  استخدام .9
  .بها

وأحيانا التدخل الجراحي معه، والبد  الدوائيالعالج الكيميائي و  امداستخالبد من .10 
  .أن يودع أحذ المصحات العالجية

  .من مواصلة نشاطه العاديالمريض يتمكن  ال.11 

 الفرق بين الحزن واالكتئاب



كثيرا ما نخلط بين هاتين الحالتين، األمر الذي قد يؤدي في بعض األحيان إلى 
فالحزن انفعال طبيعي قد يصبح   .اإلى سوء فهم خطير أحيانيئة تؤدي تفسيرات س

 .اضطراب نفسي ولكن حتما فان االكتئاب هو مرض نفسي

بين الحزن واالكتئاب هو أن االكتئاب  يقول علماء النفس إن الفرق الرئيسحيث 
 .نفسي في حين أن الحزن هو ببساطة انفعال ُيحِدثه وضٌع يجعلنا نتألم مرض

من البديهي أن االكتئاب يتضمن الحزَن بين العديد ، يتضمن الحزَن أيضا االكتئاب
من أعراضه، لكنه يحمل أعراضا أخرى كثيرة: الالمباالة، والقلق، والحصر النفسي، 

 .ومشاعر اليأس

لكن االكتئاب يستمر لفترة أطول، ألنه ، الحزن حالة ظرفية تختفي عاجال أم آجال
 .يؤدي إلى حالة مزمنة تغلق على الشخص في مناخ عام من الضيق النفسي

ويقول خبراء علم النفس إن الشخص ال يمكن أن يكون تشخيصه اكتئاًبا إال إذا 
 .أشهر على األقل 6استمرت األعراض هذه لمدة 

ه من أن إن الحزن حالة عابرة، رغم  ويقول األخصائيون ، الحزن حالة نفسية مؤقتةف
رد  الحزن عكس االكتئاب ف على.البديهي أن تستغرق في بعض األحيان وقتا طويال

 .فعل نفسي عادي وطبيعي ال يشير إلى أي اضطراب عقلي

أنه ظروف صعبة، أو بمواجهة جروح قد يكون الحزن نتيجة مواجهة الفرد  ببساطة
يطفو هذا االنفعال من دون التمكن من فين نفسية َتسّبب فيها شخص مععاطفية 

 .تجنبه

الحزن ال  هذه األسباب يقول علماء النفس إن ، لالحزن يختفي مع مرور الوقت
ينبغي أن يقلقنا بشكل مفرط. فمن الطبيعي أن يشعر اإلنسان بالحزن عندما يفقد أحد 

ء عزيز ود شيأفراد أسرته، أو عندما يضطر لمغادرة بيته نهائيا. فالحزن مؤشر لوج
 .علينا رحل عنا أو تغير. لكن مع مرور الوقت، يختفي هذا الحزن 
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 .الالمباالة واالكتئاب 

وهذا الشعور  .الالمباالة )الفتور النفسي( هي عدم وجود طاقة وإرادة للقيام بعمل ما
على  .يصيب األشخاص المكتئبين الذين يشعرون بعدم الرغبة في أداء مهامهم اليومية

سبيل المثال، هناك حالة الشخص المكتئب الذي ال يرغب في الذهاب إلى عمله فقط 
 .يشعر بعدم القدرة على مغادرة سريره عند االستيقاظ صباحاألنه 

ما يشعر فالحزين حتى عند ولكنه يستمر بهما، والدراسة للعمل الحزين ال شهية لديه 
بهذا االنفعال يستطيع االستمرار في أداء واجباته العادية، على الرغم من أنه سيؤدي 

 .هذا الواجب دون شهية وبروح معنوية هابطة

من البديهي أن شيئا قد … ذهب الحزن بعيدا جدااالنتباه والوعي من أن ال يويجب 
يجر إلى شيء آخر، إذا ظل الشخص حزينا لفترات طويلة. فقد تؤدي هذه الحالة في 

 .نهاية المطاف إلى االكتئاب

الشخص الحزين يبكي، ولديه االنطباع بأنه بال جدوى، وأن العالم أصبح رماديا، وأنه ف
مع  إذا استمر الحزن ف .الحزن إلى االكتئاب ونخشى أن يتطور .ملك أي أمللم يعد ي

  .إلى حالة من االكتئاب العميق مرور الوقت، فقد يؤدي ذلك 

لهذا السبب يفضل علماء النفس االنتظار بعض الوقت قبل التأكيد أن الشخص 
 ومين وحتىفمن الطبيعي أن يشعر اإلنسان بالحزن يوما، أم ي .يعاني من االكتئاب

ا يعيبفاألمر ليس ط تزيد عن ست أشهرأسبوعا. ولكن، أن يظل الشخص حزينا لمدة 
 .ألي كان

أن االختالفات واضحة جدا بين الحزن واالكتئاب،  سابقةتضح من هذه المقارنة الي
 .الحزن ال يحتاج إلى عالج نفسيف .حتى لو كان أحدهما من أعراض الثاني

كان الحزن ال يتطلب عالجا  إذا  علينا أن نعرف  وينصح علماء النفس أنه يجب
 .نفسيا فإن االكتئاب يجب أن يعالج بالطرق النفسية المناسبة



في سياق الحزن، قد يكون الدعم من األقارب، وتغيير الجو كافيا لمعالجة الحالة. أما 
 .في االكتئاب فإن األمور تدور بشكل مختلف تماما

  -الحداد-النفسي  الحزن  حلةمر 
د الحدافعالمي و قد مر بها الناس من كل الدنيا.  ءيشالحزن هي مراحل الحداد و إن 

سارة لخ أوشخص بمرض صعب و خطير،  إلصابة طبيعية والحزن يحدث كاستجابة
حتى موت حيوان عزيز  أولموت شخص غالي و عزيز  أومقربة جدا،  عاطفية عالقة
 عليك.

رة م ألولهناك خمس مراحل لشعور الحزن الطبيعي ،مراحل الحزن هذه تم عرضهم  
. خالل شعورنا بالحرمان و 9161عن طريق الكاتبة اليزابيث كوبلر رووس عام 

الحزن، فنحن نقضي فترات مختلفة من الوقت في العمل على كل خطوة و للتعبير عن 
الحدة و الشدة، المراحل الخمس كل مرحلة من مراحل الحزن بمستويات مختلفة من 

 تحدث بأي ترتيب معين. إنلشعور الحزن ليس بالضرورة 

غلب بل والتالتقل قبل الوصول للمزيد من السالم و فنحن غالبًا نتحرك بين هذه المراح 
حلة المر  إلى. العديد مننا لم يحظ بمتسع من الوقت المطلوب للوصول على الحزن 

 . امت بشكل يها ينسى الحزن ويشفىف والتيلشعور الحزن  األخيرة

 هامع عاملمراحل الحزن الخمس وكيفية الت

أو المعاناة من صدمة عاطفية  كبير مثل موت شخص تحبه وجداني التعرض لحدث
ل كل تفكر بها. طواو  والحياة يم مشاعرك عن الموتيربما يجعلك تق كالخيانة مثال، 

، فطالما هناك حياة، هناك األملمرحلة من مراحل الحزن، يظهر خيط مشترك من 
ا حتى هذ الرقيق األملالتمسك بخيط ذلك علينا هناك حياة لف، أملطالما هناك و  ،أمل

 الطبيعية. تتغلب على مشاعر الحزن  أنتستطيع 
، و هو االعديد من الناس ال يمروا بمراحل الحزن بنفس الترتيب الذي سوف يتم ذكره



 نأ. المفتاح لفهم المراحل الخمس لشعور الحزن، هو انه ال يجب ال بأس به ءيش
 .ة من مراحل الحزن، في ترتيب محددتمر بكل مرحل

النظر لمراحل الحزن كمرشد في عملية  أكثرالمساعد بداًل من ذلك، يكون من المفيد و  
 وجداني في سياق ناتضعو  واإلدراك المعرفي على الفهم ناالحزن الشديد، فهي تساعد

نا لحالت انما هو تقيم ندرك وبالتالي ،في مراحل الحزن  مكان تواجدنا الحاليعرف منه نل
 .جاوزهاونت الحزن مشاعر ومن ثم تتغلب على  االنفعالي النفسي نناالنفسية واتزا

. آلخراكل شخص يحزن بطريقة مختلفة عن  أنعتبار، االتضع في  أنيجب بداية  
حزن يمروا بمشاعر ال آخرينو و عاطفين ظاهريًا. شاعرهم و يبدبعض الناس يظهروا م

ور يشعر بشع حكم على كل شخص كيفنال  أنربما حتى ال يبكوا. يجب و  داخلياً 
 .يشعر بشعور الحزن بشكل مختلفالحزن فكل شخص يمر و 

اإلنكارمن الحزن هي  األولىالمرحلة  1- 

 ،عند معرفة خبر موت األولالعزلة رد الفعل و  اإلنكارمن الحزن هي  األولىالمرحلة 
حقيقة  إنكارهو  مميت كالسرطان، شخص عزيز عليك بمرض خطير إصابة وأ

تعمل  التيالنفسي األولية و الدفاع  آليةهو  اإلنكارفهو رد فعل طبيعي. و  الموقف
من  نختبئو  الجارحة حاجز فوري للصدمة. فنحن نحجب الكلماتو  ركمصد

عور لش األولىقت حيث يحملنا خالل الموجة ذا يكون رد فعل مؤ ك. هالمؤلمة الحقائق
 .الحزن و  األلم

 :هو الشعور بالغضب  المرحلة الثانية من الحزن  -2 

، على االحتمالالفرد قدرة  من أكثرالحزن يكون الحرمان و و  اإلنكار آثار إخفاءالن  
جهة لموا غير مستعدحيث يكون الفرد ليظهر. ويعود ألمه الذي يرجع من الواقع و 
دال ، و بالمصدر الرئيس لالنفعالعن  نايبعد الذي شدة شعور الحزن  والتعامل مع

 التعبير عنه بالغضب.من ذلك يعاد توجيهه و 



مرض. لكن حينما  أوربما يوجه الغضب نحو الشخص الذي نحبه الذي قد مات  
عاطفيًا، مرضه. ف أوهذا الشخص غير مالم على موته  أننفكر بعقالنية، فسوف نعرف 

الذنب الحزن لنا بتركه لنا. نحن نشعر بو  األلمربما نستاء من هذا الشخص لتسببه في 
غلقة بين م وجدانيةندور بحلقة قد و  أكثرهذا يجعلنا نغضب ، و لكوننا نشعر بالغضب

 .الشعور بالذنب والغضب

 

ال يوجد وقت محدد للشعور بالحزن، شخصي و  ءيشالحزن هو  إننتذكر،  أنيجب 
  .الحزن حتى توجد طريقة صحيحة لنشعر ب أو
 
الطبيب الذي شخص المرض و كان غير قادر على عالجه ربما يصبح هدف ف

وا يتعامل -كاألطباء والممرضين -المهنيين الصحيين  .لغضبإلسقاط شعور امالئم 
 أور بمعاناة مرضاهم هذا ال يجعل لديهم مناعة من الشعو ، مع الموت كل يوم

ولكنهم أصبحوا أكثر وعي للتعامل مع , الذين يشعروا بالحزن من اجلهم األشخاص
 هذه المشاعر.

قط مرة يشرح لك فل إضافي ايعطيك و قت إنتطلب من الطبيب  أنفي  ال تترددلذلك 
 هتفاصيل مرض الشخص العزيز عليك. رتب معه موعد خاص او اطلب من أخرى 

واضحة عن  إجاباتان يتحدث معك على التليفون في نهاية يومه. اطلب منه 
 .خذ وقتكو  لك المتاحةحول تشخيص المرض وعالجه. افهم الخيارات  أسئلتك

 المساومة هيالمرحلة الثالثة من الحزن -3
يكون و تعقب الحزن و الضعف  التيرد الفعل الطبيعي لمشاعر اليأس  هي المساومة

 .الحاجة الستعادة السيطرة في الغالب هو

 ريعاً عناية طبية س إلىفقط سعينا ذا  وقد تظهر المساومة بتساؤالت أو ووعود مثال 
بما ، ر معه أفضلنكون  أنفقط حاولنا  إذا، آخرفقط حصلنا على رأي طبيب  لو، 

ما نعقد ، ربي سر لو سافرنا سنجد العالج ولو بتكاليف باهظة ماديا. وغالبا وبشكل 



يعتبر  و هذا والذي ال نجد مهرب منه، المحتوم تأجيللمحاولة  الرباتفاق مع 
 .من ألم و حزن الواقع أنفسنااضعف خط دفاع لحماية  سيكولوجيا من

 
 :المرحلة الرابعة من الحزن هي االكتئاب   -4 

و من االكتئاب ه األولالنوع ، الحزن من االكتئاب مرتبطين مع الحداد و هناك نوعين 
لى الندم تكون مسيطرة عمتعلقة بالخسارة . مشاعر الحزن و العملية ال لآلثاررد فعل 

 ه. نحن نقلق منالدفنمراسم نحن نقلق على التكاليف و ف هذا النوع من االكتئاب
الذين يعتمدون  األشخاصنقضي وقت اقل مع هؤالء سالحزن، خالل شعورنا بو 

نة. الطمأني إعادةعن طريق توضيح بسيط و  أسهلكون علينا. هذه المرحلة ربما ت
 .ةالداعم القليل من الكلمات الطيبةو  فعالالقليل من التعاون ال إلىربما نحتاج 

وصية. خص أكثربمعنى، ربما يكون  وعمقا مكراً  أكثرالنوع الثاني من االكتئاب هو  
الشخص  فصال و لوداعالهادئة لالن واستراتيجياتنا الداخلية الصامتة تجهيزاتنافهو 

 .دةبشاإلجراء و  هذا ل جميعالحتاج ي األحيانفي بعض  ،األخيرالذي نحبه الوداع 
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كل شخص يمر  إليهاالحزن هو نعمه ال يصل وصول لهذه المرحلة من الحداد و ال
 بشعور الحداد و الحزن.

 رناانكبما لم نرى وراء غضبنا و او نحن ر   غير متوقعو  مفاجئالموت ربما يكون  
. نهالالمفر منقاوم المحتوم و  أنعالمة شجاعة  تكون  أنليس من الضرورة حقيقة أنه 

ع سالمنا الفرصة لصن أنفسنابل يجب مواجهته وتقبله بشفافية وإال فقد نضيع 
لهدوء. فهي انسحاب و . هذه المرحلة تتميز باالونحرم ذواتنا الطمأنينة النفسية الداخلي

 .تتميز باالكتئاب أنليست فترة من السعادة و يجب 



 
 

ردية. ال فحزن هو في النهاية تجربة شخصية و تخطي شعور الالتعامل مع الخسارة و 
يعيشها بدل منك وقد تشعر خاللها بالغربة النفسية والوحدة   أناحد يستطيع 

 ثبحييساعدك في ان تتخطها بسهولة االنفعالية فأنت الشخص الوحيد الذي 
 كل المشاعر التي تمر خاللها.  تفهم

و مساعدتك على الشعور  أجلكيكونوا موجودين من  أنيستطيعوا  اآلخرون لكن  
تفعله هو السماح  نأيمكنك  شيء أفضلبالراحة خالل مرورك بمشاعر الحزن. 

بيعية يق العملية الطمقاومة شعور الحزن سوف فقط يعألن الحزن. لنفسك بالشعور ب
 هذا الشعور.للتعافي من 

 

 

 

 



 

 

 

 المحاضرة الثالثة

 

 تعريف القلق النفسي

 مفهوم الخوف الطبيعي

 مفهوم الرهاب النفسي

 مظاهر وأعراض الخوف

 أنواع المخاوف المرضية

 

 

 

 

 

 



 .. الخوف الطبيعي والمرضي

يداهمك مثل هذا ربما شعرنا في لحظة من اللحظات بالخوف وهو أمر طبيعي أن 
جزءا من الطبيعة البشرية.. لكن ما الفرق بين الخوف  هي والخوف الشعور، فالقلق

 .الطبيعي والخوف المرضي

 .مستقبلي توترالقلق: هو إحساس غير سار يرتبط بإحساس المرء ب

يظهر كرد فعل لخطر أو تهديد حقيقي أو متخيل يدفع  وانفعال الخوف: فهو إحساس
 الذي يهدد الفرد. إجراء ما لدفع هذا الضرر ذاتخاالجسم نحو 

 الخوف المرضي: نوع خاص من أنواع الخوف ال يتناسب مع الشيء المخيف، وال 
يمكن تفسيره أو تبريره، كما يصعب التحكم به والسيطرة عليه. كما أن أصحاب هذه 

ويسمى الخوف المرضي   .المخاوف يدركون جيدا أن مخاوفهم تلك غير منطقية
 بالرهاب النفسي أو الفوبيا.

لمرضي اخوف الينتج من أسباب متواجدة بالفعل و  منطقيانفعال طبيعي  خوف فال
 غير منطقي وغير مبرر و يكون خوف من شىء معين مع عدم قدرة السيطرة عليههو 

  :الخوف وأعراض مظاهر

سدية يؤثر على الحالة الج أيضاال يؤثر فقط على الحالة النفسية بل إنه قد  لخوفا
ار بالدو  قد يترجم لشعوردائم بالتوتر الذي  شعور إلىبشكل سيء فقد يؤدى 

فقدان  إلىضربات القلب باإلضافة عدم القدرة على التنفس وزيادة  أحياناو  واإلرهاق 
 الوحدة واختيار البيئة المحيطةعن  الفرد انعزال إلىالشهية و قد يؤدى شعور الخوف 

 وأسهل من مواجهة مصدر الخوف.انسب  كبديل

https://zatuna.net/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81/


سواء كان الخوف طبيعي أو مرضي فإنها تشترك بتغيرات فسيولوجية تصيب ولكن 
 الفرد منها:

شحوب الوجه، الرعشة، وقوف شعر الجسم، توسع تعرق، سرعة ضربات القلب، 
في الحلق، سرعة التنفس،  حدقة العين، ارتفاع ضغط الدم، جفاف الفم، وجفاف

  .شعور غير مريح بالمعدة، الغثيان، انقباض المثانة، وخدر اليدين والقدمين

 أنواع المخاوف المرضية:

 : ة من أكثرها انتشاراهناك أنواع عديدة للمخاوف المرضي

 ما بعد الخجل : -الخوف االجتماعي  /1  

ليس خجوال فقط فهذا الشخص يشعر  االجتماعيةالشخص الذي يعاني من الفوبيا  
بأقصى حدود التوتر والخوف لتواجده في أي موقف اجتماعي، ويثير في ذهنه العديد 

 نمن األسئلة: هل ستكون أفعالي مناسبة لآلخرين؟ هل سيالحظ أحد توتري؟ هل سأتمك
عدم عالج تلك الحاالت من الفوبيا قد تؤدي … من التحدث عندما يحين الوقت؟

بالشخص في نهاية األمر إلى تجنب أي اتصال اجتماعي، واختيار العزلة االجتماعية 
 .كحل أخير للمشكلة ما سيؤثر سلبيًا على عالقاته وجوانب حياته المختلفة

 الفوبيا من األماكن المغلقة:   /2

الغير طبيعي من األماكن المغلقة وهي من األنواع الشائعة.. فهذا الشخص هو الخوف 
الذي يعاني ال يستطيع أن يركب المصعد أو أن يدخل اإلنفاق، وبسبب الشعور بالخوف 
من الحصار يتجنب هذا الشخص المناطق الضيقة، و عند التعرض لها يقوم بإتباع 

بالقرب من مكان الخروج، فمثل هذه سلوك طلب األمان بأن يفتح النوافذ، أو يجلس 
 .األفعال تجعل المواقف أقل حدة ولكنها ال تمنعه من الخوف



 فوبيا الحيوانات والحشرات:   /3

 هذا المصطلح يتضمن العديد من أنواع الفوبيا كفوبيا العناكب والثعابين والطيور والنحل 
لكن في  يزول عند البلوغ مثل هذا النوع من الفوبيا يتطور عند الطفولة لكنهوالقطط و 

  .بعض األشخاص قد يستمر إلى مراحل متقدمة من العمر

 فوبيا الرعد:  /4 

بالرغم من أن األشخاص الذين يعانون من تلك الفوبيا يدركون تمام اإلدراك أن الرعد 
لن يؤذيهم إال أنهم يرفضون الخروج من المنزل أثناء العاصفة الرعدية على أي حال 

بل و قد يتفاقم األمر بأن معظمهم قد يحتمي خلف أحد األبواب داخل من األحوال 
 .المنزل أو يبقى بداخل الدوالب حتى تمر العاصفة

 فوبيا المرتفعات:  /5 .

فوبيا تنشأ نتيجة الصعود على السلم إلى أماكن عالية، أو تسلق المرتفعات. في بعض 
كة وقد تؤدي إلى مواقف األحيان يكون الخوف بدرجة كبرى تعيق الشخص عن الحر 

 .خطيرة وقد يجعل النزول من تلك المرتفعات أمرا في غاية الصعوبة

 

  : الخوف من الطيران /6 

تنشأ هذه الفوبيا عادة لدى األشخاص الذين تعرضوا لحادثة معينة متعلقة بالطائرات، 
مرور بوقد تنشأ فقط نتيجة رؤية راكب يعاني من حالة ذعر لركوبه الطائرة. وحتى 

مثل تلك األحداث ونسيانها يظل الخوف متواجد داخل هؤالء األشخاص وقد يثار من 
 .جديد بمجرد مشاهدة انفجار طائرة في التلفزيون 

 و الجروح:  –الحقن  –فوبيا الدم   /7



 .تكون هذه الفوبيا مصاحبة بحاالت إغماء عادة

 فوبيا الخوارق:   /8

، أو مجرد التفكير في األشباح أو 91ية الرقم البعض ينشأ لديهم خوف مبالغ عند رؤ 
 .مصاصين الدماء ويربط ذلك الخوف بالخوف من الخفافيش

 فوبيا القيء:  /9 

وهو خوف غير طبيعي من القيء يبدأ عادة في مراحل مبكرة من الحياة نتيجة لمواقف 
بالقيء  رسابقة ربما كرؤية زميل يتقيء في المدرسة، وعادة ينشأ التوتر بمجرد التفكي

 .نفسه، أو بأماكن لها عالقة به كالمستشفيات

  فوبيا اإلصابة بالسرطان:  /10 

يعيش المصابون بهذا النوع من الفوبيا بخوف قاتل من اإلصابة بالسرطان، فأي شعور 
 بعدم الراحة الجسدية أو بالمرض يتملكهم اعتقاد أن هناك نمو خبيث داخل خالياهم.

 ..يتبادر لذهنه أنه دليل على ونمو ورم في المخبالصداع ومثال فور إصابة أحدهم 

 فوبيا الجديد والقديم:  /11 

يصاب بعض األشخاص بالخوف من أي شئ جديد، بينما يصاب آخرون بالخوف 
  .من كل ما هو قديم و/أو من األشخاص الكبار في السن كما يخافون من الكبر

 

 

 



 

 

 المحاضرة الرابعة

 

 على األشخاصكيف تؤثر الفوبيا 

 عالج الخوف :

 عالج الفرد لنفسه .1
 العالج النفسي .2

 أسباب الخوف

 هل الخوف مكتسب ام موروث 

 

 

 

 

 



 :كيف تؤثر الفوبيا على األشخاص

قد تؤدي الفوبيا باألشخاص إلى تغيير طريقة حياتهم حتى يتجنبوا األشياء التي 
 ن اآلخرين.إلخفاء الفوبيا عيخافونها. و لكن تتأثر حياتهم أيضًا بمثل هذه المحاوالت 

قد يعاني بعضهم من مشاكل مع األصدقاء أو العائلة أو الدراسة وقد يضطرون و  
غالبا ما يتكون هذا الخوف نتيجة مواقف قديمة ارتبطت  .للتضحية بفرص عمل ممتازة

بها ذكريات الخوف أو الحرج، أو ربما نقص في المهارات االجتماعية لدى المصاب 
 .فيكون عن طريق العالج النفسي وخاصة العالج المعرفي السلوكي أما العالج

فالخوف والقلق وحتى التوتر بدرجة بسيطة هي أمور مطلوبة كنوع من الدفاعات   ..إذن
النفسية بشرط أن ال يكون الخوف معيقًا، وبشرط أن يرفع الخوف من درجة يقظته 

وصل األمر إلى مرحلة اإلعاقة  وانتباهه ويحسن من أدائه لمواجهة الموقف. وأما إذا
عن القيام باألشياء العادية التي يقوم بها الناس في نفس العمر والوضع والمرحلة؛ فهذا 

  .يعتبر نوعا من المرض النفسي أو الحالة النفسية التي تتطلب العالج

وف هو شعور الخ أيضايتواجد  مثلما يتواجد شعور الفرح, الحزن, الغضب و القلق ف
بوجود خطر أو تهديد ويتواجد لدى جميع الكائنات  إحساسكنتج لديك عند شعور ي

تتواجد لدى األفراد فقد يقلب شعور  التيالمشاعر  أقوى يعتبر الخوف من و  , الحية
وذلك على  األسوأ أو األجمل إلىالخوف حياتك رأسا على عقب فقد يحول حياتك 

حسب قدرتك على التعامل معه فهناك األشخاص الذين يجدون أن الحل الوحيد 
للتخلص من الخوف هو الهروب منه بينما يجد البعض اآلخر أن عالجه مواجهته و 

ك و كلتا الحالتين أنه سوف يغير حيات يلة من التخلص منه لكن سوف نتفق فالمحاو 
 نصحنيترتب عليه العديد من النتائج لذلك قد يغيرها بشكل ال ُيصدق فأنه شعور 

ورك مراحل سيئة كثيرة مثل شع إلىقد يصل بك  ألنهتخلص من هذا الشعور فورا بال
 .باالكتئاب



  عالج الخوف 

 عالج الفرد لنفسه

  تشعر بسببه بالخوف و معرفة  الذيعليك اوال مواجهة نفسك بالموضوع
فقد يتبين عند  ، هذا الشعور و مراجعته إلى أدىالحدث الذي  أوالموقف 

ال يستحق كل هذا الخوف و الضيق و ننصحك بعدم  أمرمراجعته انه 
 .نهائيالهروب ألنه حل مؤقت و ليس 

  قد تجد أن كتابة الموقف أو أسباب الخوف الذي تشعر به من األمور الصعبة
سوف  ريقةزيادة الشعور بالخوف وقت الكتابة لكن هذه ط إلىقد تؤدى  التي

نفعا بعد الكتابة فمن خاللها قد يتبين أن المشكلة التي أدت إلى الشعور  تجدي
تسبب لك الخوف كما أنك في  أناقل من  أنهاتستحق كل هذا و  بالخوف ال

قادر  تجعلك التينهاية الكتابة من الممكن أن تضع لنفسك بعض الخطوات 
 على التخلص من شعور الخوف لديك

 التيلمأكوالت اوإكثار تناول الخضروات والفواكه و  جنب الكافيينهذه الفترة ت في 
هذه الحالة  فيكما يجب عدم تجنب تناول الطعام ألن  1تحتوى على أوميجا 

والكربوهيدرات, والعناصر  ,قد يؤثر عليك بشكل سيء حيث أن نقص البروتين 
 لىالتوتر و القلق فهي عناصر هامة تساعدك ع إلىالهامة يؤدى  األخرى 

لة زيادة المشك إلىالجسم و نقصانها يؤدى  فيالمحافظة على نسبة السكر 
 ليس حلهاو 

  األسبوع في أيامممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة على األقل لمدة ثالثة 
 ك ننصحلاالكتئاب لذاعدك على التخلص من شعور الخوف و الرياضة تس

 .بممارسة الرياضة
  يادة ضربات القلب وتعرق يؤدى إلى ز  الذيأثناء وجود شعور الخوف لديك

عمق تتنفس بتجلس و  أنعليك محاولة  األخرى العديد من آثار الخوف اليدين و 
 و ببطء مع وضع يديك على المعدة



  قرب شخص م أوتجنب الوحدة فالذي يفيد بشكل أكبر هو التحدث مع صديق
ك يلديك فعل أكثرلك عن هذا الشعور فالوحدة ستجعل شعور الخوف يكبر 

 فقد يساعدونك بشكل كبير أصدقائكالتكلم مع عائلتك او 
 رؤية شخص تحبه سوف يساعدك كثيرا للتخلص  المناظر الطبيعية الجميلة أو

 ألمورامن شعور الخوف فذلك سوف يعطيك الكثير من شعور االيجابية فترك 
 كتواجد بحياتت التيالتركيز مع االيجابيات سلبية وعدم التفكير كثيرا بها و ال

 سيساعد كثيرا في هذه المرحلة.

 النفسيالعالج 

فعليك إذا لم تستطع أن تتغلب على هذا  نفسيطبيب  إلىليس من الخطأ الذهاب 
و سوف يعالجك إذا كان الخوف لديك ليس بشكل  نفسيطبيب  إلىالخوف الذهاب 

حيث يتبع احد الطرق العالجية معك مثل العالج  األكثرجلسات على   10 فيكبير 
 لذيافهو بالتأكيد لديه العلم الكافي  السلوكي المعرفيو العالج  أو الغمر بالتعرض

  عورلشيقدر من خالله يعلم جيدا ما يناسبك وكيفية مساعدتك للتخلص من هذا ا

  أسباب الخوف

كون ي أنالشعور بالخوف من الممكن  إلىقد تؤدى  التييتواجد العديد من األسباب 
قد  وأ أخرى حدث قد وقع للشخص الذي يشعر بالخوف فجعله خائف من حدوثه مرة 

ينتج الشعور بالخوف بدون أحداث فقد يكون  يكون سببه عدم الشعور باألمان وقد 
خوف من المستقبل أو الموت على سبيل المثال فقد يتخيل األشياء السيئة التي قد 

المستقبل و يبدأ الخوف منها وذلك بسبب طبيعة البشر حيث يمتلك القدرة  فيتحدث 
 .األشياء دى إلى تصور بعض قد يؤ  الذيعلى التعلم و التفكير 

 هل الخوف مكتسب أم فطري موروث:

https://zatuna.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/


معظم أنواع الخوف هي متعلمة ومكتسبة من البيئة المحيطة، والذي يرجع الكتساب 
 .إلنتاجهنوع محدد من الخوف هو وجود بيئة داعمة له وتربة خصبة 

 والطفل يولد معه فقط ثالث أنواع من الخوف :

 مرتفع.الخوف من السقوط من مكان  .9
 الخوف من الصوت المفاجئ. .2
 الخوف من فقدان األم أو الشخص الراعي. .1
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 المحاضرة الخامسة

 

 تعريف علم النفس العام

 أهداف علم النفس العام

 مجاالت وميادين علم النفس العام
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ن لدراسة يلجأو الثقافة العامة في مختلف المجاالت،  فيالعديد من األشخاص الباحثين 
على  ألول؛ ألّنه يعّد المعين اللمعرفة والعلم ركائز األساسّيةالأحد بوصفه علم النفس 

فهم طبائع النفس البشرّية وكيفّية التعامل مع األنماط المختلفة من الشخصيات الموجودة 
والقارئ المبتدئ قد يواجه عناًء في حولنا، ومع تعدد فروع علم النفس فإّن الدارس 

إيجاد مدخل يبدأ منه استكشاف ذلك العلم، وهو ما يمكن أن يحصل عليه من علم 
 النفس العام.

  General Psychologyعلم النفس العام 

يمّثل علم النفس العام أساس كّل فروع علم النفس النظرّية والتطبيقّية، حيث يتضمن  
تعريفات كافة الفروع، ويمكن من خالل دراسته التعرف كفرع نظري أساسي مداخل و 

 على الفرع أو الفروع التي يرغب القارئ أو الدارس بالتعمق فيها. 

 ف علم النفس العام اهدأ

يهتم علم النفس العام عادة بإلقاء الضوء على النفس البشرّية ودراسة اإلنسان وسلوكه 
 . ح البشريةك السلوك بما يخدم صالي ذل، والتحكم فالمستقبليبهدف التفسير، والتنبؤ 

يسعى علم النَّفس إلى تحقيق مجموعة من األهداف المرتبطة بالسلوِك اإلنسانّي،  بالتالي
 وهي:

 تفسير السلوك وفهمه: -1

هو سعي علم النَّفس إلى جمع المعلومات المتعلقة بجميع األسباب الكامنة وراء ظهور 
مّما ُيساعد على فهمه وفهم آلية ظهوره، باإلضافِة إلى السلوك والّدوافع الُمحّركة له؛ 
 معرفِة العوامل التي تؤدي له.



 التنبؤ: -2 

هو تحديد االستجابات السلوكّية من خالل اإللمام بعوامِل ظهور وطبيعة السلوك وكّل 
 ما يؤثر فيه، ويوّفر ذلك إمكانية توقع زمن وآلية حدوث السلوك.

 ضبط السلوك:  -3

دوافع السلوك واإللمام بطبيعِة الُمثيرات الُمحّددة التي تؤدي إلى استجاباٍت  هو إدراكُ 
معينة؛ مّما يتيح الفرصة لضبِط السلوك والتحكم فيه من خالل إخضاع الفرد لُمثيرات 

 .وعوامل وظروف معّينة، ويؤدي ذلك إلى ظهوِر استجابات وردود فعٍل ُمحّددة

 

 مجاالت وميادين علم النفس العام

مجاالت أو الميادين التي يهتم بإلقاء الضوء عليها بشكل للقسم علم النفس العام ي
أساسي إلى فروع نظرية وفروع تطبيقية، وتطورت تلك الفروع األساسية وتشعبت في 

 .تخرج المزيد من التخصصات الجديدةالعقود األخيرة ل

  الفروع النظرّية:وتضم الفروع ما يأتي:  

علم النفس التجريبي: يهتم بالعمليات اإلدراكّية السمعّية والبصرّية، والعمليات المعرفّية 
 والحركّية، وعالقة كّل منها بالقدرات لدى اإلنسان. 

 الفسيولوجي: يختص باكتشاف األسس البدنّية والفسيولوجّية للسلوك البشري  علم النفس
 وتأثير كّل منهما في اآلخر.



تماعي: يدرس تأثير المجتمعات في سلوك األفراد، وسلوك الفرد في علم النفس االج 
الجماعات المختلفة، ولعلم النفس االجتماعي شق تطبيقي مهم للغاية، حيث يضع 

 علماء النفس األشخاص تحت الدراسة في ظروف اجتماعّية مختلفة. 

 

  الفروع التطبيقّية:

طوير م بعمليات التعلم وكيفية تإّن علم النفس يشمل علم النفس التربوي الذي يهت
 .العملية التعليمية للوصول إلى معدالت أعلى في التحصيل الدراسي لدى الطالب

كذلك كّل من علم النفس الصناعي وعلم النفس التنظيمي اللذين يهدفان إلى رفع  
كفاءة اإلنتاج في المؤسسات الصناعّية والتجارّية المختلفة من خالل تطبيق مبادئ 

 .لنفسعلم ا

وفروع علم النفس العام أكبر من مجرد حصرها وتعديدها، مثل علم نفس السلوكي، 
 علم النفس الطبي ، علم النفس الصيدالني، وغيرها.

 النفس علم في السلوك مفهوم

 فيسلط سّية،النف والعلوم النفسّية للدراسات األساسيّ  المحور الحيّ  الكائن سلوك ُيعدّ  
 المقبولة، غيرو  المقبولة أشكاله بجميع الّسلوك على رئيسي بشكلٍ  الضوء النَّفس علم
 . رهظهو  وظروف وأسباب السويّ  وغير السويّ  الّسلوك معايير بدراسةِ  يهتمّ  كما

تعتبُر عالقة الفرد بغيره من األفراد داخَل المجتمع الواحد سلوكًا اجتماعيًا، ويؤّثر و 
الواحد، وعند وقوع المؤثرات على مجموعٍة من سلوك كل فرٍد باآلخر داخل المجتمع 

األفراد فإنهم قد يسلكون سلوكياٍت متشابهًة ما لم يكن هناك سلوكيات فردّية تعاِرُض 
 .هذه المؤثرات أو العوامل
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 تعريف السلوك

 جوانب السلوك

 أنواع السلوك

 مكونات السلوك
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 السلوكتعريف 

 هو لوكالسّ  أن ومنها ومفاهيم، تعريفات عّدة خالل من السلوك النَّفس علم عرَّف وقد
 األحيان أغلب وفي الخارجي، وعالمه وبيئته الحي الكائن بين الحاصل التفاعل حالة

 الفرد عّلمت خالل من ومتعّلمة؛ مكتسبة سلوكّية استجابات هيئةِ  على السلوك َيظهر
 المختلفة. للخبرات والّتعرض والمالحظة بالتدريبِ 

 جاهت الفرد عن تصدر التي االستجابات من مجموعة بأنه كذلك السلوك وُيعرَّف 
 ظهور آلية دعمتَ  التي الُمؤثرات جميع البيئة ُتمّثل حيث المختلفة؛ البيئية المثيرات
 .السلوك

 عند هرتظ التي الكلّية االستجابة أشكال جميع هو للسلوك األخرى  التعريفات من 
 يواجهه، موقف أي تجاه الحيّ  الكائن

 السلوك:  جوانب

 من نَيتهبُ  تتكّون  مرّكبٌ  نشاطٌ  بأنه شموليّ  بشكلٍ  الّسلوك النَّفس علماء يرى  كما 
 :وهي أساسّية، جوانب ثالثة

 :المعرفي الجانب 

 حداثاأل إلدراك اإلنسان يستخدمها التي والمعرفّية العقلّية العملّيات مجموعة هو 
 باستخدام خصالش فيها يتفّرد التي بالطريقةِ  معها تفاعله وآلّية حوله، من تدور التي

 يروالتَّعب والتصّور، والتذّكر، اإلدراك، العمليات هذه أهم ومن والّرموز، المعاني
 .وغيرها واللفظي واللغوي  الّرمزي 

 : الحركي الجانب 



 ُمعين، يرٍ لمث تعرضه بسبب الفرد؛ على تظهر التي الجسمّية االستجابات جميع هو
 ممارسة أو لفظية، لتعليمات حركّية استجابات صورِ  على االستجابات هذه وتكون 
 .الكثير وغيرها السيارة، ركوب أو الموسيقا، عزف أو والرياضة، الكتابة

 : االنفعالي الجانب 

 للمثيرات لوكّيةالس استجاباته أثناء الفرد بها يمر   التي والعاطفية االنفعالية الحالة هو
 حماسبال كالشعور معينًا، سلوكاً  ترافق التي الداخلّية الحالة أنها أي المختلفة؛
 شاطن أو لمثيرٍ  االرتياح عدم أو باالرتياح الشعور أو معين، نشاط ّتجاه والسعادة

 .آخر

 أنواع السلوك

 كاالنفعاالت المختلفة مثل الحزن و الغضب و غيرهما  ري سلوك ظاه 

 كالتفكير و األحالم و التذكر و غيرهم.  يباطن سلوك

كل نشاٍط يقوم به اإلنسان بشكٍل ظاهٍر، مثل السلوكيات  هو السلوك اإلنسانيو 
الفسيولوجّية من حركٍة أو حديٍث، أو غير ظاهٍر مثل التفكير والتذكر، إلشباع 

 يتحّكم به اإلنسان مثل الحركة، أو قد السلوك إراديا  حاجاته ورغباته، وقد يكون هذا 
ما أّن هذا وقيفه أو التحّكم به، كمثل التنفس، بحيث ال يمكن لإلنسان ت ال إراديا  يكون 

السلوك اإلنساني يتصف بأنه غير ثابٍت في كثيٍر من الحاالت، حيث إنه يتأثر 
 .بالعوامل والبيئة المحيطة

، وهو الذي يحدُث عند حدوِث سلوٍك استجابيّ ينقسم السلوك اإلنساني إلى كما 
اليد بسرعة عند المؤثِّر، مثل نزول دموع العين عند تقشير البصلة، أو سحب 

 .مالمستها لشيٍء ساخٍن، وهو أقرب إلى السلوك الالإراديّ 



، وهو الذي يحدث بفعل العوامل المحيطة، مثل العوامل االقتصادّية وسلوٌك إجرائيّ  
 .واالجتماعية

 ويمكن تقسيم السلوك ألنواع أخرى مثل:

o ة ما أو سلوك هادف: تكون الغاية من هذا السلوك السعي إلشباع حاجة أو رغب
 تحقيق هدف معين، حيث تتجه جميع التصرفات نحو تحقيق هذا الشيء.

o السلوك نابع من أسباب أخرى أدت إلى ظهوره، أي أن  اذسلوك مسبب: يكون ه
 القيام به كان ألجل تحقيق هدف آخر.

o  سلوك مرن: يتميز هذا السلوك بأنه متغير ومختلف حسب اختالف الموقف
مواقف التي يمر بها الفرد ويمكن أن يظهر بعدة نفسه، أي أنه يتكيف مع ال

 صور حسب الظروف اإلنسانية، وحسب العوامل التي ُتحيط بالفرد.

o  سلوك متنوع: يظهر هذا السلوك بعدة أشكال وصور وذلك حسب نوع الموقف
 الذي يواجه الفرد في حياته اليومية.

o  حسب بأنه يتغير بسلوك متعدد األسباب: يتميز هذا النوع من السلوك اإلنساني
 اختالف حاجات اإلنسان، والتي يسعى باستمرار إلى إشباعها وتلبيتها وتحقيقها.

 مكونات السلوك

يتكون السلوك من مثير و استجابة، أما المثير فقد يكون داخلي كالجوع أو العطش أو 
 .الخوف أو خارجي كاألصوات و األضواء والمؤثرات البيئية المختلفة

أن تكون االستجابة بنفس مقدار المثير، ألن السلوك ليس استجابة  ليس بالضرورةو  
ميكانيكية يمكن أن ينطبق عليه قانون الفعل ورد الفعل لنيوتن ، أي أنه ليس بالضرورة 

 .أن يكون بنفس المقدار و ال أن يكون مضاد في االتجاه



ثر في شكل ؤ فالسلوك ظاهرة نفسية و ليس ظاهرة فيزيائية، يدخل فيها عوامل أخرى ت
االستجابة، هذه العوامل قد تكون خبرات سابقة ، أو الوسط المحيط أي الظروف التي 
حدث فيها المثير ، و بالتالي تكون االستجابة متغيرة حسب هذه العوامل أو غيرها من 

 . البيئية العوامل

 خصائص السلوك اإلنساني

o  شكل تحدث كل يوم ويُ السلوك شيء مستمر وليس ثابت، حيث انه عملية مستمرة
كل جزء من السلوك حلقة صغيرة من ضمن سلسلة طويلة األحداث ومتكاملة، 

 وتترابط هذه الحلقات وتندمج باستمرار.

o .السلوك شامل للفرد وجميع تصرفاه وحياته 

o  السلوك ذو دوافع عديدة ومعينة ومحكوم بأهداف وقد تكون هذه األهداف عبارة
 عن رغبات تطلب اإلشباع

o وك شيء متجدد، يمكن أن يطرأ عليه الكثير من المتغيرات واألحداث.السل 

 :للسلوك الرئيسية األبعاد

o البشري  البعد:  

 ممعظ في وفاعلة ناشطة عاقلة قوة عن صادر بشري  سلوك اإلنساني السلوك إنً 
 .عصبي جهاز عن صادر وهو األحيان

o المكاني البعد: 

 .مثالً  الصف غرفة في يحدث فقد معين، مكان في يحدث البشري  السلوك إنً 

o الزماني البعد: 



 أو طويالً  وقتاً  يستغرق  أو صباحاً  يكون  قد معين وقت في يحدث البشري  السلوك إنً 
 .معدودة ثواني

o األخالقي البعد : 

 لعقابا استخدام إلى يلجأ وال السلوك تعديل في األخالقية القيم المعلم يعتمد أنً 
 .معه يتعامل الذي للطالب اإليذاء أو الجرح أو الجسدي أو النفسي

o االجتماعي البعد: 

 وهو لمجتمعا في بها المعمول والتقاليد والعادات االجتماعية بالقيم يتأثر السلوك إنً  
 شاذ، غير أو شاذ مناسب، غير أو مناسب أنه على السلوك على يحكم الذي

 .آخر مجتمع في ومرفوضة مجتمع في مقبولة تكون  قد فالسلوكيات
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 أقسام السلوك اإلنساني
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 أقسام السلوك اإلنساني

o  السلوك المكتسب: هو السلوك الذي يأتي بعد ممارسة الحياة ومن خالل الوعي
وفقًا لظروف اإلنسان مثل القراءة الكامل واإلدراك والتأهيل والتدريب والتعليم 

 والكتابة والرسم.

o  السلوك الفطري: يأتي مع اإلنسان منذ الوالدة ويمارسه بشكٍل عفوي فطري دون
 تدريب أو تعليم مثل األكل والنوم والرضاعة الطبيعية والبكاء.

o  السلوك الجماعي: يدرس هذا النوع من السلوك العالقة بين الفرد واآلخرين
 تفاعل بينهم.وطريقة ال

o  السلوك الفردي: يدرس هذا النوع من السلوك التفاعالت التي تخص الفرد وتحدث
له كنتيجة لألحداث اليومية والمثيرات التي يتعرض لها في حياته اليومية 

 وتعامالته.

 اإلنساني السلوك في المؤثرة العوامل

 ومن ّينًا،مع منحنىً  يسلكُ  وتجعله اإلنسان، سلوك في تؤثر قد التي العوامل تتعدد
 :العوامل هذه

 :الجنس

 المرأة  ينماب وخشونًة، جرأةً  أكثرَ  الذكر فنرى  بسلوكياتهم، مختلفان واألنثى فالذكر 
 .وليناً  ونعومةً  هدوءاً  أكثر

 :العمر



 السن بارك يّتسمُ  بينما الحاالت، بعض في وتهّوراً  وإقداماً  جرأةً  األكثر هم فالشباب 
 .المخاطرة وعدم غالباً  بالخوف األطفال ويّتسم والهدوء، بالرزانة

 :االجتماعية العوامل

 اتوالسلوكي والتقاليد، العادات مثل بالشخص، المحيطة االجتماعية الظروف وهي 
 تجِبرُ  حةٌ واض سماتٌ  له مجتمع فكل به، يعيش الذي المجتمع في المقبولة الثقافّية

 نفسه خصللش االجتماعية الحالة أنّ  كما باعتباِره، يأخَذها أن   به يعيش الذي اإلنسانَ 
 .سلوكه في تؤثِّر كّلها ال، أم أوالدٌ  لديه أو أعزَب، أو متزوجاً  كان سواء

  :الدينية العوامل

 والواثق نالمطمئ سلوكَ  يسلك اإلنسان يجعل ألوامره واالنصياع تعالى بالله فاإليمان
 يجعل امم والعقاب، والثواب الحساب بوجود يعتقد أنه كما والحزن، الخوف عن بعيداً 

 اللهب يؤمن ال الذي عكس على األخطاء، عن واالبتعاد المراقبة منحنى يأخذ سلوكه
 وفقدان ،بالخوف فيشعر طريَقه، يعلمُ  ال الذي المتخّبط منحنى يسلك فإنه تعالى،
 .واالضطراب بالحياة، الرغبة

 :االقتصادية العوامل

 لشرائيا سلوكه في يؤثر به يحيط الذي وللمجتمع نفسه للشخص الماديّ  الوضع 
 المؤّثرات ههذ مع تتناسبُ  الحياة من أنماطٍ  على مثالً  يقِبلُ  فيجعله حياته، وطبيعة

 .االقتصادّية

 السلوك نتاج وراثي أم بيئي

، الذي يؤثر ويتحكم علم الوراثة ببعض العوامل المؤثرة مثل سلوك اإلنسان يتأثر
بقابلة األشخاص باتجاه توجهات معينة لصنع القرارات بجانب مواقفهم من األحداث 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9


لتي تكون عبارة عن موقف الشخص وتقييمه وإيمانهم. وموقف الشخص نفسه، ا
 للموقف أو السؤال أما يفضله أو ال يفضله.

تلعب أيًضا العادة االجتماعية دوًرا هاًما في تأثير االجتماعي الذي يالحظ بواسطة  
الفرد لعمل أو عند عمل سلوك معين. وهناك السلوك المشاهد، الذي يؤول إلى إيمان 

 سامؤسأمًرا سهاًل أو صعًبا. وبينما يكون الفرد  الشخص بكون عمل هذا السلوك
، فإن لإليمان دوًرا مهًما. وهناك بعض والفسيولوجيا كالدين المبادئبمجموعة من 

 .والمجتمع واإلعالم العائلة قات التي تكون بال ادراك، وتكون مناألو 

 تجزيئية تقسيم عوامل السلوك إلى:  تحليلة بنظرة ويمكن

 الجينية العوامل 
 المحيطين واألشخاص التربية 
 الطفولة تجارب 
 الحياة نمط 
 المجتمعو  الجماعة 
 الخصائص و االختالفات 
 والمعتقدات القيم 
 الدافع 
 والقدرات الكفاءة 
 مزاجو  الذكاء 
 الوقتو  األزمات 
 النمو 
 الوعي و اإلدراك 
 العاطفةو  الشعور 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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 أوجه دراسة السلوك :

 الوقت:

بمالحظة أنماط معينة من السلوك في وقت معين، فإذا كان عليه أن  يقوم الباحث 
يرصد سلوك ستة أطفال يلعبون مثاًل في خالل فترة زمنية معينة، ولتكن ساعة، فعليه 
أن يتابع كل طفل على حدة لمدة دقيقتين كاملتين، على مدار خمس مرات وتسجيل 

، ينة في فترات معينة من الزمنالسلوك الُمالحظ، كما أن اإلنسان يصدر سلوكيات مع
وتختلف هذه األوقات من نمط آلخر ويتم تحديدها مسبًقا تبعا لطبيعة السلوك، وتتراوح 
بين ثواٍن معدودة وساعات كأن يتم دراسة سلوك العدوان عند األطفال في كل عشر 
دقائق أولى من أربع ساعات متصلة خالل مرحلٍة ما، أو دراسة بعض جوانب سلوك 

يذ المرحلة االبتدائية خالل اليوم الدراسي، فيختار الباحث حصتان واحدة في أول تالم
 اليوم الدراسي، واألخرى في نهايته، مرتان في األسبوع على مدار العام الدراسي.

 :وحدات السلوك

وحدات السلوك هي أي تغير يحدث في طريقة استجابة موضوع الدراسة، والتغير الذي 
ال يتعامل الباحث مع السلوك كوحدة متجانسة، بل يتعامل معه  طرأ في بيئتها، حيث

كجزيئات، ويقوم بدراسة كل تغير يحدث، ثم يتم تجميع وحدات السلوك المختلفة 
وتحليلها وتصنيفها إلى فئات، مثال لوحدات السلوك عند وجود طفلين يلعبان بالرمال 

ا ناء القصور إلى وضعهعلى الشاطئ وتغير سلوك أحدهما من استخدام الرمال في ب
في رأس الطفل اآلخر أو بعثرتها، هذا تغير في االستجابة أي وحدة سلوك، أو تغير 

 سلوك األطفال من اللعب إلى العدوان.

 أساليب دراسة السلوك:

 هناك عدة أساليب لدراسة السلوك، يمكن تلخيص بعضها فيما يلي:



  المالحظة العامة :-1

 هما : المالحظة المفتوحة ، و المالحظة المقيدة :و تنقسم بدورها إلى نوعين 

 المفتوحة : العامة المالحظة

تكون لسلوك موضوع الدراسة في محيطه الطبيعي دون تدخل ، و دون افتراضات  
مسبقة ، و يتم رصد و تسجيل المالحظات فقط دون التدخل أو التحكم أو إدخال أي 

 .متغيرات خارجية

هذا عن السلوك الظاهر الذي يمكن مالحظته ورصده ، و لكن هناك أنواع سلوك  
غير ظاهرة ال يمكن رصدها ومالحظتها، كاألحالم، والتفكير، والذاكرة، فيتم اللجوء 
إلى المقابلة الشخصية أو دراسة الحالة أو قراءة ما يكتبه الشخص عن نفسه من 

 مذكرات.

 المفتوحة:ة العامبعض عيوب أسلوب المالحظة 

غير موضوعية، حيث قد يدخل الرأي   ُيعاب على هذه الطريقة أنها قد تكون  •
الشخصي للباحث في عملية الرصد أو قد يفسر أنماط السلوك أثناء رصدها، أو قد 

 ينحاز لرأي معين .

نقص الدقة فيما يتعلق بالجزء المتعلق بالسلوك الداخلي حيث يكون الشخص موضوع  •
مصدر المعلومة، خاصة إذا ُطِلَب إليه أن يصف سلوًكا معيًنا أو أحداث  الدراسة هو

مرتبطة به، كما أن نوعيا األسئلة التي توجه لألشخاص قد تختلف باختالف األشخاص، 
 .فال يمكن مقارنتها، واستخدامها في القياس

 مولكن يمكن التغلب على بعض أوجه النقص في أسلوب المالحظة المفتوحة، باستخدا 
الوسائل التكنولوجية كآالت التصوير والتسجيل التي تسمح بالرصد الدقيق المستمر، 



لموضوع البحث، بداًل من وجود العنصر البشري، الذي يفتقد بعض الدقة والموضوعية، 
ويكون لدى الباحثين في هذا المجال كم مهول من المعلومات وعليه أن يستخرج منها 

بيل المثال فإن رصد سلوك طفل صغير في يوٍم واحد المعلومات التي تفيده، على س
 فقط قد يمأل أكثر من أربعمائة صفحة .

وجود الباحث لرصد األفراد موضوع السلوك، قد يؤثر في سلوكهم وتصرفهم بطريق  •
 طبيعية وتلقائية لمعرفتهم بوجود من يراقب تصرفاتهم .

  المقيدة:العامة المالحظة 

يكون لدى الباحث سلوك معين يسعى لمالحظته هو  في هذا النوع من المالحظة
بالذات، والتركيز عليه دون غيره من أنماط السلوك، يعاب على هذه الطريقة أنها قد 
تتجاهل تسجيل بعض الظواهر أو السلوكيات الجديرة بالدراسة في مقابل االهتمام 

حظة ب المالبالسلوك موضوع الدراسة، ولكنها مع ذلك أكثر دقة في الرصد من أسلو 
المفتوحة، وهو ما يعوض وجه النقص الخاص باقتصارها على دراسة وجه واحد من 

 أوجه السلوك.

 : الطريقة التجريبية -2

هي الطريق المستخدمة في كل مجاالت البحث العلمي، حيث تحقق كل أهداف البحث 
قل، تالعلمي الفهم، التنبؤ، التحكم، و تتكون كأي منهج بحث علمي، من متغير مس

 ومتغير تابع، ومجموعة ضابطة و مجموعة متغيرة.

 : اإلكلينيكيةالطريقة  -1

ويقصد بها دراسة تاريخ الحالة، وتستخدم بعض أساليب القياس باإلضافة إلى طرق 
المالحظة الطبيعية، أو بتوجيه بعض األسئلة للشخص، أو قراءة مذكراته، أو معرفة 



لهذه الطريقة نفس النقد الموجه ألسلوب المالحظة أراء األشخاص المحيطين به، ويوجه 
المفتوحة من حيث ذاتيتها وعدم موضوعوعيتها من خالل تدخل رأي الباحث الشخصي 

 أو تأويله وتفسيره للحالة أثناء الفحص والمالحظة.

 : القياس -4

هي تعريض كل فرد من أفراد العينة لموقف ما لقياس أنماط استجابة كل فرد، وأوضح 
ل على القياس بعض االمتحانات مثل االختيار من متعدد وأسئلة الصواب والخطأ، مثا

واالستفتاءات والمسوحات الميدانية لقياس الرأي العام لمسألة ما، والهدف األساسي هو 
 معرفة أنماط االستجابات المختلفة، وليس تحليلها.

 :السلوك خصائص

 :للتنبؤ القابلية.1

 لنظام عيخض وإنما للصدفة نتيجة يحدث وال عفوية ظاهرة ليس اإلنساني السلوك إنَ 
 مكانباإل يصبح فانه النظام هذا ومكونات عناصر تحديد العلم استطاع وإذا معين،
 .به التنبؤ

 لماضيةا واالجتماعية المادية الظروف في المتمثلة البيئة أن السلوك معدلي ويعتقد
 بناءً  لشخصا بسلوك التنبؤ نستطيع ولذلك سلوكه، تقرر التي هي للشخص والحالية

 الظروف لكبت معرفتنا ازدادت كلما والحالية، السابقة البيئية بظروفه معرفتنا على
 ولكن ، كبرأ بالسلوك التنبؤ على قدرتنا أصبحت موضوعي بشكل المعرفة تلك كانت

 معرفة يعنستط ال فنحن ، كامل بشكل بالسلوك التنبؤ على قادرون  أننا يعني ال هذا
 .الحاضر أو الماضي في سواء بيئية ظروف من بالشخص يحيط ما كل

 :للضبط القابلية.2



 اثاألحد تنظيم إعادة أو تنظيم يشمل ما عادة السلوك تعديل ميدان في الضبط إن
 تعديل مجال في الذاتي الضبط أن بعده،كما تحدث أو السلوك تسبق التي البيئية

 لضبط خدمهايست التي والقوانين المبادئ باستخدام لذاته الشخص ضبط يعني السلوك
 .اآلخرين األشخاص

 لسلبي،ا الضبط وليس االيجابي الضبط هو السلوك تعديل من نريده الذي والضبط
 لوبأس من اإلكثار هو السلوك تعديل ميدان في العاملون  به يلتزم أسلوب أهم لذا

 .العقاب أسلوب من واإلقالل التعزيز

 :للقياس القابلية.1

 زءوالج والقياس للمالحظة وقابل ظاهر منه جزء الن معقد اإلنساني السلوك أن بما
 على ايتفقو  لم العلماء فان لذلك ، مباشر بشكل قياسه يمكن وال ظاهر غير اآلخر
 علماً  ون يك ال العلم فان ذلك من الرغم وعلى اإلنساني، السلوك لتفسير واحدة نظرية

 ساليبأ النفس علماء طور فقد وعليه دراستها، المراد الظواهر وقياس تحليل دون  من
 اشرةمب غير وأساليب والشطب التقدير وقوائم كالمالحظة السلوك لقياس مباشرة

 فمن رمباش بشكل السلوك قياس تعذر وإذا الشخصية، واختبارات الذكاء كاختبارات
 . المختلفة مظاهره من عليه باالستدالل قياسه الممكن
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 الحفاظ على صحة الجهاز العصبي

 بين الجهاز العصبي والحالة النفسية:العالقة 

 ضغط الدم والعامل النفسي

 أخرى نفسية المنشأ وعضوية األعراض مراضأ

 طرق الوقاية من الضغوط النفسية

 

 

 

 

 

 

 



 أهّم وظائف الجهاز العصبي 

 :األهمية، ومن ضمن هذه الوظائفللجهاز العصبي وظائف عديدة وكبيرة 

يساعد في ضبط سلوك وعواطف اإلنسان  .تنظيم مختلف أنشطة ووظائف الجسم
 يساعد في الحفاظ على ذاكرة اإلنسان .المختلفة

التغذية: وذلك من خالل حمل الطعام الذي يتّم هضمه إلى مختلف الخاليا الجسمية، 
  .بوالعمل على تغذية هذه الخاليا بالشكل المناس

حماية الجسم من اإلصابة بالعديد من األمراض، وذلك من خالل قيام خاليا الدم 
البيضاء بما يعرف بعملية البلعمة، حيث تساعد هذه العملية في التخّلص من 

األجسام الضارة في الجسم، ومن ضمن هذه األجسام الفيروسات والبكتيريا، حيث 
  .األجسامتقوم خاليا الدم البيضاء بابتالع هذه 

التخّلص من المواد الساّمة والفضالت في جسم اإلنسان، ومن أهّم هذه المواد: ثاني 
  .أكسيد الكربون، والنشادر، واألمالح

يعتبر الجهاز العصبي المركز الوحيد لتنظيم عمليات الحس، ومن أهّم هذه العمليات: 
  .الشم، والبصر، واللمس، والتذوق، والسمع

 الجهاز العصبيالحفاظ على صّحة 

تجّنب تناول أنواع غير  .العمل على ممارسة أنواع مختلفة من التمارين الرياضية
 معروفة من األدوية، لذا يفّضل استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء

  .تجنب حمل األشياء الثقيلة الوزن 



العمل على اتخاذ الوضعية الصحيحة عند الجلوس، بحيث يجب أن يكون الظهر 
  .بشكل مستقيم مستنداً 

عدم اإلكثار في شرب المواد التي تحتوي على منبهات، ومن أهّمها هذه المشروبات 
القهوة، حيث إن شرب المنبهات يعمل على تقليل ساعات النوم، مما يؤدي إلى زيادة 

  .التوتر في الجهاز العصبي

اني مالعمل على النوم لفترات كافية، بحيث يفضل أن ينام الشخص من ست إلى ث
تجّنب اإلفراط في مشاهدة التلفاز، وعدم الجلوس أمام التلفاز  .ساعات يومياً 

 .بمسافات قريبة، وذلك للحفاظ على الوظائف الحسية في الجسم

 بين الجهاز العصبي والحالة النفسية:العالقة 

، عددًا كبيرًا من الناس يعانون مشكالت صحية  Stress تجعل حالة التوتر الشديد
 الوثيق بين الجهاز العصبي لالرتباطهضمية خاصة، وتحصل هذه الحالة نتيجة 

المركزي وتأثيره في األعصاب الحسية والحركية للجهاز الهضمي )الجهاز العصبي 
طن، بالحشوي(، ما يؤدي إلى اإلصابة باآلالم حادة في البطن، والشعور بالثقل في ال
والغثيان والتقيؤ أحيانًا، التخمة الغذائية، نوبات اإلسهال وغيرها من األعراض 

 .الهضمية الوظيفية
و يرتبط المحور العصبي الدماغي مع المحور العصبي للجهاز الهضمي بعالقة 

 والعواطف )الحاجات واألفكارتفاعلية ومستمرة، فمثاًل رؤية الطعام أو حاسة الشم 
 اإلفرازاتو في الجهاز العصبي  اإلحساساتمتصلة بالدماغ( تؤثر على البيولوجية وال

الهرمونية الهضمية وحركية أجزاء الجهاز الهضمي، فأي ألم أو اضطراب في حركية 
الجهاز الهضمي يؤدي إلى إثارة الجهاز العصبي المركزي، وكذلك القلق والتوتر 

ها التوتر واالنفعال التي بدور عن  المسئولةواضطراب المزاج ينبه المنطقة الدماغية 



تعزز إفراز هرمون األدرينالين وبالتالي زيادة في حركة واضطراب وظائف الجهاز 
 . الهضمي بواسطة إفراز هرمونات عصبية في الجهاز الهضمي

العوامل النفسية االجتماعية تلعب دورًا مهمًا فالضغوط النفسية لدى األشخاص 
مؤقت، ولكنها تؤدي إلى تفاقم الحالة لدى األصحاء تؤدي إلى اضطراب هضمي 

، حيث تشير األبحاث الكثيرة إلى أن األسباب متهيجةالمصابين بمتالزمة األمعاء ال
الكامنة تعود إلى الضغوط النفسية وسوء العالقات االجتماعية وسوء األحوال 

 االقتصادية وتدني مستوى الحياة االجتماعية والعمل المرهق، حيث نجد أن أكثر
األفراد عرضة هم األشخاص الذين يتصفون بالشعور بالمسؤولية العالية، والحرص 

الشديد والتفكير الوسواسي بالجسد االهتمام الفائض بالصحة الجسدية، وحب الظهور 
أمام اآلخرين على أكمل وجه، والشخصية العصابية، والكمالية، والقلقة المتميزة 

رعة االنفعال، وكذلك األشخاص الذين يعانون بالحساسية الزائدة والقلق الزائد وس
المخاوف المتعددة مثل الخوف االجتماعي، والرهاب، والفزع، والوسواس القهري، 

 .واالكتئاب، والقلق العام )الشعور بالخوف الدائم ألي أمر
إن األعراض المترتبة عليها هي عسر الهضم النفسي العصابي )الوظيفي(، متالزمة 

، والعديد من األمراض الهضمية الوظيفية، (، الوحام )اإلقياء الحملياألمعاء الهيوجة
ومن اجل المحافظة على صحة وسالمة جهازنا الهضمي، ينبغي علينا الحفاظ على 

نظام غذائي متوازن بشكل عام، وفي فترات التوتر النفسي الشديد على وجه 
ل م الطعام بشكالخصوص، من خالل اتباع الخطوات التالية التي تساعد على هض

سليم وتمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة من الوقت، كالحرص على تناول خمس 
وجبات في اليوم، ثالث وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين من الفواكه بينها، مع 

الحفاظ على تناول كمية معقولة من الطعام في كل وجبة، األمر الذي يساهم في 
 . "تسهيل الهضم وفاعليته



ضرورة االهتمام بالتركيز في عملية تناول األكل، الجلوس حول الطاولة،  ال ننسىو 
مضغ الطعام ببطء، تجنب تناول األطعمة المصنعة واألطعمة المقلية والغنية بالتوابل 

والدهون، ألن هذه تطيل من فترة بقاء الطعام في المعدة وتصعب عمل الجهاز 
 . الهضمي

ياف الغذائية، مثل الحبوب الكاملة، البقوليات، و يفضل تناول األطعمة الغنية باألل
الخضروات الطازجة والمطبوخة التي سوف تساهم في تحسين التغوط ووتيرة إخراج 

 الفضالت من الجسم وبالتالي المحافظة على تنظيف األمعاء .

شرب ما يكفي من السوائل الطبيعية، فهي مفيدة وجيدة للجسم وليست  يجبكما  
ة، وذلك بشرب ما ال يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا، إذ المحالة والمصنع

 . تؤثر السوائل الطبيعية في عمل وحركية الجهاز الهضمي

 ضغط الدم والعامل النفسي

يكون رد الجسم لحاالت الضغط والتوتر النفسي بإنتاج كمية من الهورمونات لمواجهة 
عند الشخص لفترة من الزمن، حاالت الضغط، وترفع هذه الهورمونات ضغط الدم 

عن طريق زيادة معدل ضربات القلب، وعن طريق تضييق األوعية الدموية، يؤثر 
الضغط النفسي في زيادة في إفراز هرمون األدرنالين والكورتيزول ونشاط في الجهاز 

 .السمبثاوي بحيث يؤدي إلى زيادة في ضربات وانقباض الشرايين والقلب

ة مؤقتة خالل االنفعال والغضب والقلق، ولكن عند استمرار يكون هذا التأثير بصور 
هذه الحالة النفسية لمدة طويلة يصبح تأثير الهرمونات أعظم فيسبب ذلك ارتفاع في 
ضغط الدم، ويلعب العامل النفسي دورًا مهمًا في حدوث ارتفاع ضغط الدم، خاصة 

ت هذه الحالة متعلقة إذا كان المريض يعاني حالة نفسية مزمنة ومتكررة سواء كان
 .بالبيت أو بالعمل



أن تأثير العامل النفسي قد يكون على الدماغ في الزيادة في فرصة اإلصابة و 
بالجلطات الدماغية التي قد تكون نتيجة ارتفاع ضغط الدم، ما يسبب في انفجار في 

ائمة داألوعية الشريانية في الدماغ ومن ثم النزف الداخلي وهذا يسبب إعاقة قد تكون 
 . مثل الشلل النصفي أو فقدان البصر والكالم

 نفسية المنشأ وعضوية األعراض: مراضأوهي االضطرابات السيكوسوماتية 

إن الضغط النفسي المفرط أو عدم القدرة على مواجهته قد يؤثر في الصحة، فهو 
مرتبط بمجموعة من األمراض، ومن أكثر األمراض شيوعًا أمراض القلب والشرايين 

والتي تتمثل في ضغط الدم والذبحة الصدرية الحادة، زيادة إفرازات الغدد، نقص إفراز 
الغدد، السكري، أمراض الجهاز الهضمي والتي تكون في اإلمساك، اإلسهال، قرحة 

االثنى عشر، النحافة الشديدة، السمنة، قرحة األمعاء والقولون العصبي، أمراض 
مى القش، الربو، األمراض الجلدية وهي الجهاز التنفسي وهي ضيق التنفس، ح

األكزيما، حكة، داء الصدفية، وأوجاع الرأس والصداع النصفي، اضطرابات الدورة 
 .الشهرية، وآالم أسفل الظهر، التوتر العضلي

 طرق الوقاية من الضغوط النفسية:
إن أهم الطرق التي تساعد في تخفيف التوتر والضغوط النفسية هي بتغيير نمط 

نا اليومية وكيفية التعامل مع الضغوط بالحياة وعدم اخذ الحياة بجدية صارمة، حيات
من خالل ممارسة الرياضة، التنفس العميق والهادئ، اخذ قسط من الراحة الكافية، 

االبتعاد عن اإلسراف في شرب المنبهات كالشاي والقهوة، القيام بالرحالت 
صدقاء والحديث معهم، التجمع مع واالستجمام، التواصل االجتماعي ومصاحبة األ

األهل ومشاركتهم حياتهم االجتماعية، ممارسة الهوايات مثل المطالعة، مشاهدة 
 . التلفاز واالستماع إلى الموسيقى



 

 

 

 ةعاشر المحاضرة ال
 

 مفهوم الشخصية

 تعريف الشخصية

 الشخصية في علم النفس

 الشخصية في علم االجتماع

 البناء الوظيفي للشخصية

 تكوين الشخصية آلية

 

 

 

 

 

 



 الشخصيةمفهوم 

 لسماتا وهذه األفراد، شخصية تكّون  التي السمات مجموعة الشخصية مفهوم يصف
 .رهغي عن تمّيزه بصفات شخص كلّ  يتفّرد حيث آخر، إلى شخص من تختلف

 راءهاو  وما اإلنسانية الشخصية مكنونات دراسة في العلوم من الكثير تشترك كما
 الطب وعلم االجتماع، وعلم النفس علم: أهمها من ومتخصص علمي بمنظور
 .النفسي

  الشخصية تعريف 

 الذي لموالع دراستها مجال باختالف تختلف الشخصية، لمفهوم عدة تعريفات هناك
 : للشخصية العامة التعريفات أبرز ومن يدرسها،

 ممكنال من والتي الفرد، بها يقوم التي الخارجية النشاطات هي :واتسون  تعريف
 لمدةا طويلة المالحظة هذه تكون  أن ويجب تفاعله، أثناء مباشر بشكل مالحظتها

 . كامل بشكل وفهمها الفرد شخصية إلى للتعرف وكافية

 كلبش للمالحظة القابلة السلوكية واالستجابات األنماط جملة هي :سكنر تعريف
 بطهاض قابلية إلى باإلضافة شّدتها، وبمدى بها التنبؤ إمكانية ظهور مع تطّوري،
 كالتعزيز المبادئ من العديد باستخدام بها والتحكم

 والسلوك االستجابة، أنماط العاطفة، نماذج من خاص محدد مزيج هي فالشخصية
 .للفرد

  الشخصية في علم النفس

 :للشخصية النفس علماء تعريفات أبرز من



 الدوافع ينب التوازن  حالة أي بيئته؛ مع للفرد التوافقّية واالستجابات الطرق  عّرفها
 أّنها على يةالشخص يفّسر بريس مورتن تعريف وكان. البيئّية والُمتطّلبات الذاتّية

 توالخبرا الموّرثة، البيولوجّية واالستعدادات الفرد، لخصائص الشامل المجموع
 الجوانبو  النواحي على التعريف هذا ويركز الخارجّية، البيئة من المكتَسبة واألنماط
ن  التي الداخلّية  .الفرد شخصية ُتكوِّ

 اإلنسان، عند والثابتة المتأّصلة والميول االتجاهات أنها على الشخصّية بودن عّرف 
 مجموعة بأنها ةالشخصيّ  روباك وعّرف. وبيئته الفرد بين التوافق عملّية تضبط والتي

 وعّرفها .واالنفعالّية والمعرفّية االجتماعّية واالتجاهات واالستعدادات االستجابات من
 يف التأثير شأنها من التي والعادات والصفات السمات ُمجمل بأنها وفليمنغ ماي

 الهيكليّ  التنظيم أنها على للشخصّية فراح عثمان تعريف وكان. واتجاهاتهم اآلخرين
 العقلية عملياتال إلى باإلضافة والخارجّية، الذاتّية االنفعالّية الفرد الستجابات الداخليّ 

 .لفردل االستجابية السلوكّية األنماط شكل تحّدد التي والتذّكر كاإلدراك العليا،

 في علم االجتماع لشخصيةا 

 ّيةاألساس العناصر أحد باعتبارها عدة تعريفات الشخصّية االجتماع علماء عرف 
 :التعريفات هذه أبرز من فكان االجتماعّية، للحقيقة

 عين،م بفرد الخاّصة والسمات واألنماط العادات أنها على الشخصية بيسانر عّرف 
 كل   وعرف. ثقافيةوال الُمكتَسبة واالجتماعّية البيولوجّية الوراثّية العوامل عن َتنُتج والتي

 ماعيّ واالجت النفسيّ  والتكامل التوافق أنها على الشخصّية ونيمكوف أوجبرن  من
 واآلراء، واالتجاهات، العادات، عن التوافق هذا ُيعّبر حيث اإلنسانّي، للسلوك

 عن الحديث دأب الفلسفة في الشخصية مفهوم. المثيرات لكافة المختلفة واالستجابات
 شرح إلى أشار من أول وكان الميالد، قبل الخامس القرن  في الشخصية مفهوم



 التي لعواملا أهم أنّ  يرى  كان حيث هيبوقرا، الفيلسوف ومكنوناتها الشخصّية ودراسة
 فالفيلسو  أما االجتماعّية، والطبقات واألخالق، المزاج، هي الشخصية بها ُتحّدد

 الممكن يرغ ومن لبعضهما ُمكّمَلين ُمهّمين جانبين إلى الشخصّية فقّسم كارتيشمر
 نحو ونظرتها الذات اتجاهات وهو الذاتي المظهر جانب: وهما بينهما، الفصل
 والتفاعل ةالمختلف للمثيرات باالستجابات المتعّلق الموضوعيّ  المظهر وجانب نفسها،

 الشعور أنّ  في الموضوعي بالمظهر الذاتي المظهر ارتباط يظهر. اآلخرين مع
 الذاتي رللمظه واضح متطّلب اآلخرين بين معين مجال أو مهارة في والتمّيز بالتفّرد
 .الذاتية والنظرة

 فهوملم األخرى  العلمية التعريفات من الكثير هناك للشخصية أخرى  تعريفات 
 : ومنها الشخصية،

 توالتفاعال األنماط جميع يحوي  والذي للفرد، الشخصيّ  التنظيم هي الشخصّية
 مع تفاعلهو  تكيفه في الخاصة لطريقته اختياره في المهم الدور لها التي السلوكّية

 .بيئته

 تميز تيال والعقلية والجسمّية واالجتماعّية االنفعالّية والسمات الصفات من مجموعة 
 .مكتَسبة بيئية أو موروثة فطرّية بيولوجّية كانت سواءً  حوله من عن الفرد

 للشخصية الوظيفي البناء

 بحالة ثيقاً و  ارتباطاً  ترتبط متكاملة، مكونات على للشخصية الوظيفي البناء يحتوي  
 العام البناء في والشذوذ االعتالل ويظهر االضطرابات، من والخلو االستقرار

 ذهه ومن بينها، فيما العالقة أو المكونات أحد في االختالل حال في للشخصية،
 :المكونات

 



 :الجسمية المكونات 

 العامة، الجسمية والسالمة والطول، الوزن  من للفرد العام المظهر عن عبارة وهي 
 ياإلجمال والنشاط الحركية، المهارات كفاءة ومستوى  الجسمي، العجز حاالت ووجود

 زةواألجه األعضاء، وظائف إلى باإلضافة الحياتّية، المواقف مختلف في للفرد
: لمعرفيةا العقلية المكونات. وغيرها والهضمي والدورّي، العصبّي، كالجهاز الداخلّية

 افةباإلض العقلّية، القدرات وكفاءة العام، كالذكاء والدماغ، العقل وظائف وتتضمن
 لعليا،ا العقلّية للعملّيات األداء ومستوى  واللفظّية، اللغوّية والمهارات القدرات إلى

 .وغيرها والتذّكر والحفظ، والتركيب، كالتحليل،

 :االنفعالية المكونات 

 أو الحب،ك المختلفة، المثيرات اتجاه الفرد بها يتمّيز التي االستجابة طرق  وهي 
 اتوالثب االستقرار مستوى  إلى باإلضافة وغيرها، الحزن  أو الفرح، أو الغضب،

 .والمشاعر العواطف دائرة في االنفعاالت هذه انحصار ومدى االنفعالي،

 : االجتماعية المكونات 

 في ماعّيةواالجت األسرّية التنشئة بأساليب مباشر بشكل ترتبط التي المكونات هي
 لفردا وأدوار واالتجاهات، القيم إلى باإلضافة األصدقاء، محيط أو المدرسة أو المنزل

 وإيجاباً  باً سل اإلنسانية الشخصية تتأثر الشخصية في المؤثرة العوامل. المجتمع في
 األثر يظهر: األسرية التنشئة وطرق  أساليب: أهمها ومن العوامل، من بالكثير

 منذ بها حتكّ ي التي األولى البيئة إّنها حيث الفرد، شخصية تكوين في لألسرة الواضح
 شأنها من تيال السلوكّية واألنماط والخبرات المهارات من الكثير منها فيكتسب والدته،

 التي رةاألس أن إلى باإلضافة إيجابي، أو سلبي بشكل الفرد شخصية في تؤّثر أن
 .بالنفس والثقة الطمأنينة أفرادها تمنح واالستقرار بالهدوء تتسم



 : الخارجية البيئية العوامل 

 العام والمجتمع والمدرسة المنزل في واالجتماعية األسرية التنشئة أنواع جميع تؤثر
 كاألعراف ثيرةك بأشكال العوامل هذه وتظهر اإلنسانّية، للشخصّية التكوينيّ  البناء في

 التفاعلب وشخصياتهم األفراد سمات فتختلف الدينّية، والمعتقدات والقيم والتقاليد
 التي الفسيولوجية العوامل وهي: الداخلية الجسمية العوامل. البيئة هذه مع المتبادل

 فإن المختلفة، الغدد إفرازات في كاالضطرابات الفرد، شخصية تكوين في تؤثر
 لتركيزا على قادر وغير خموالً  الفرد من تجعل الدرقية الغدة هرمونات إفراز انخفاض

 في تؤثر قد النخامّية الغدة إفرازات في االختالل فإن كذلك المختلفة، بالمهام للقيام
 األثر هال للجسم العامة البنية أنّ  إلى باإلضافة للجسم، العام الحركي التوازن  عملية

 الضخمة ةالجسديّ  البنية يملك الذي الشخص فإن الفرد، شخصّية تكوين في الواضح
 الفرد اأم مجتمعه، في القيادّية المواقع وتوّلي السيطرة، حب إلى يميل والعضلّية
 اةالحي على إقباالً  أقل يكون  فقد والنحيلة الضعيفة الجسدّية البنية صاحب

 .التنافسّية المواقف عن االبتعاد إلى ويميل االجتماعّية،

 الشخصية تتكون  كيف

 يف أختلفت وإن ولكنها اإلنسان شخصية تحدد التي النظريات من الكثير يوجد
 : وهي الشخصية تكوين في أساسية عوامل علي تتفق ولكنها ظاهرها

 : الجسمية النواحي -أ

 الناحية في وباألخص النفسية الحالة في توثر الجسمية النواحي أن فيه شك ال مما
 أهم ومن وي والدم الكميائي التركيب علي أساسها في تعتمد التي والمزاجية االنفعالية
 :هي الشخصية تكوين في واضح أثر لها يظهر التي الجسمية النواحي

 والنضج النمو حيث من الجسم بنية 



 العصبي الجهاز حالة 
 الصماء الغدد حالة 
 الحركية المظاهر 
 الجسمية واألمراض العاهات 

 :العقلية النواحي -ب

 ليتص ما كل هي العقلية فالعمليات, العقلية والقدرات العمليات إلي تنقسم و
 العمليات كل أي والتعلم التفكير علي والقدرة والتخيل والتصور واإلدراك باإلحساس

 االستعدادات فهي العقلية القدرات أما المعرفية، الخبرات لتكوين العقل بها يقوم التي
 الذكاء مثل الخبرة اكتساب علي وتساعده الفرد بها يزود التي

 :المزاجية النواحي - ج

 الشخص لدي ما علي المبنية نسبيا الثابتة االستعدادات المزاجية بالنواحي ويقصد 
 نم واالنفعاالت والمشاعر والطبائع الوجدانية الحاالت مثل االنفعالية الطاقة من

 أبرز هي تبرتع الغريزية والدوافع, ضعفها أو وقوتها بطئها أو استثارتها سرعة حيث
 زاجيةم نواحي إال هي ما الشخصية ان النفس علماء بعض ويعتقد الشخصية نواحي

 فقط

 : الخلقية النواحي - د

 لدي لخلقيةا الصفات وتتكون  المكتسبة السلوك وأساليب والميول العادات بها ويقصد
 أو المنزل طريق عن سواء به تحيط التي الخارجية البيئة من يمتصه ما نتيجة الفرد

 والتطور للتغير قابلية الشخصية مكونات أكتر وهي المجتمع أو المدرسة

 



 :البيئية النواحي -ه

 سواء هنمو  بدء من الشخص في تؤثر التي الخارجية العوامل جميع بالبيئة يقصد 
 لظروفوا التربوية والنظم العادات مثل اجتماعية أو طبيعية بعوامل متصال ذلك كان

 : هي عوامل أربعة في األشياء هذه تلخيص ويمكن والمدرسية األسرية

 لألسرة االقتصادية الحالة 
 باألبناء عالقتهم ومدي األباء وجود 
 يةتعليم وسائل من لألبناء األباء يقدمة وما للتربية المنزل صالحية مدي 
 بالمدرسين والعالقة المدرسية الحياة 
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 دوافع السلوك اإلنساني

 تعريف الدافع

 المفاهيم النفسية المرتبطة بالدافع

 مفهوم التعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلنساني السلوك دوافع

 سيرتف على لمساعدته المهمة األسئلة من العديد عن إجابات الى إنسان كل يحتاج
 قد نفسي أجد لماذا ذلك مثال المختلفة المواقف في به ألمحيطين وسلوك سلوكه

 األسئلة ههذ مثل عن اإلجابة محاوالت وتمثل المتشابهة للمواقف استجاباتي اختلفت
  الدوافع موضوع بدراسة لالهتمام أساسيا مبررا

 الدافع تعريف

 كثيرة في تعار يجد النفس علم كتب على المًطلع أن حتى الدوافع تعاريف تعددت 
 : منها نذكر متنوعة و

 السلوك نم نستنتجه بل مباشرة نالحظه ال إننا بمعنى افتراضي مفهوم هو الدافع-
 كان انو  الجوع دافع استنتجنا مثال الطعام نحو متجها السلوك كان فان عنه الصادر

 .وهكذا العطش دافع استنتجنا الماء نحو متجها

 القيام إلى وتدفعه نشاطه وتستثير الفرد سلوك تحرك داخلية قوةك الدافع يعرف كما
 .رغبة إرضاء أو هدف تحقيق أو حاجة إشباع إلى يؤدى معين بسلوك

 بسلوك لقياما إلى وبدفعه نشاطه ويستثمر الفرد يحرك ألنه دافع الجوع يعد ذلك مثال
 . غبتهر  وإرضاء حاجته وإشباع هدفه لتحقيق وتناوله الطعام عن البحث هو معين

 اسيأس أمر وتوجهه الحي الكائن سلوك تظهر التي الدافعة القوى  عن فالبحث إذاً 
 اإلنساني السلوك مظاهر لكافة بالنسبة أيضا إنما وحدها التعلم لعملية بالنسبة ليس
 ..وراءهـا التي الدوافع عرفنا إذا إال حقيقتها على معرفتها يمكن ال التي

 دافع هب نقوم سلوك كل وراء أن لوجدنا اليومية حياتنا على بسيطة نظرة القينا لو و
 للبحث نايدفع فالجوع..  السلوك عنها ينتج و بعضها مع تتكامل عدة دوافع أو معين



 المدرسة إلى الذهاب بالمثل و الماء عن نبحث يجعلنا العطش كذلك و الطعام عن
 عبيرللت اآلخرين مع التحدث و..  الراحة عن بحثاً  النوم و..  للعلم طلباً  الجامعة أو

 نأ البد به نقوم ما فكل حياتنا جوانب من ذلك غير و النظر وجهات و أرائنا عن
 .  لتحقيقها تحركنا عدة دوافع أو دافع هناك يكون 

  مفاهيم نفسية مرتبطة بالدافع

  الحاجة

 بنشاط يامالق الى يدفعه الذي توتره إلى يؤدى مما ما لشئ بافتقاده الفرد شعور هي
 نشطي الفرد ان الدافع بمفهوم يرتبط الحاجة ومفهوم الحاجة إشباع إلى يؤدى معين
 مما اجهح وهذه ينقصه ما شيئا بأنه يشعر فانه دافع وهذا بالعطش الشعور لديه

 ويشربه الماء عن فيبحث توتره الى يؤدى

 الحافز

 لقيامل الفرد تنشط الداخل من دفعه فهو للدافع المحرك الداخلي الوجه الحافز يعد
 البقاء هل تضمن حيوية غاية او فسيولوجية فطرية حاجة اشباع بهدف معين بسلوك

  العطش وحافز الجوع حافز أمثلته من

  الباعث

 سلوكب القيام الى الفرد يدفع الذى الدافع يستثير اجتماعي أو مادي خارجي شئ هو
 تعد كما العطش دافع له يستجيب باعثا يعد مثال فالماء الشئ هذا على للحصول ما

 الدافع ثيري خارجي موقف فالباعث التفوق  دافع لها يستجيب باعثا الجائزة او المكافأة
 مثال جائع فرد امام طعام كوجود واحد آن في ويشبعه



 عندها بيصع لدرجة معه المتداخلة االخرى  المفاهيم من بالعديد الدافع مفهوم يرتبط
  بينها يميز ان البعض على

 التعّلم

 طريق عن اإلنسان استطاع وقد عامة، بصفة بالحياة المرتبطة األنشطة أحد هو
 لحيواناتا تعليم من تمكن أّنه كما آخرين، بمساعدة أو ذاتّياً  الخبرات اكتساب التعّلم
 .احتياجاته سد في لمساعدته والتدريب التدجين طريق عن األفعال بعض

 كونه في عليمالت عن يختلف فالتعلم التربية، بمفهوم مرتبط الحديث التعّلم ومفهوم 
 االستيعاب على اإلنسان قدرة من تزيد التي والقيم المهارات األساس في يمثل

 التعلم إنّ ف عليه لآلخرين، المعارف تلك تلقين هي التعليم عملّية بينما والتحليل،
 . المعلم به يقوم والتعليم الطالب يمارسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المراجع العلمية

 

علم النفس الصيدالني الدكتور مصطفى بصل والدكتور فايز قنطار من كتب 
 منشورات جامعة دمشق

 

الصحة النفسية دراسة في سيكولوجية التكيف للدكتور نعيم الرفاعي من كتب 
 ومنشورات جامعة دمشق

 

 مدارس علم النفس العام للدكتور انطون الحمصي من كتب ومنشورات جامعة دمشق

 

 قنطار من كتب منشورات جامعة دمشق التعلم ونظرياته للدكتور علي منصور

 

 

 


