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 استاذ المادة :  أ.م.د قحطان عدنان بكر

 الخامسة : االتجاهات االنفعاالت والعواطف :المحاضرة 

وبدونها تكون الحياة كئيبة , باردة , آلية , ال  . االنفعاالت والعواطف / جانب اساسي من الحياة النفسية االنسانية    
على االستجابات والتغيرات الجسمية الفسيولوجية , وال على المشاعر  االنفعاالت والعواطفحراك فيها . وال تقتصر 

واالحساسات واالندفاعات الوجدانية فحسب , وانما تمتد الى الفرد ككل . فاالنفعال ليس استجابة موضعية ولكنه 
تجابة عامة للشخص الكلي تنسحب الى كافة جوانب حياة الفرد : الجسمية الفسيولوجية , الوجدانية , االجتماعية , اس

ية . فدور االنفعاالت والعواطف مثاًل في العمليات المعرفية ) ادراك , انتباه , تفكير , تخيل , لغة ... والعقلية المعرف
ات غالبًا ما تتضمن في تكوينها مؤثرات انفعالية تدفعها بدرجات متباينة الخ( , واضح وحاسم , بحيث ان هذه العملي

 وتوجهها وتلونها بأشكال مختلفة .
  االنفعاالت والدوافع      
قط ميدانًا مستقاًل في علم النفس , فأن موضوع االنفعاالت والعواطف قديم جدًا صارت حديثًا فإذا كانت الدافعية قد    

التي ُتعرف بمدرسة اللذة تؤكد على االحساس بالسرور او اللذة في الخبرات االنفعالية او المشاعر فالنظرية القديمة 
 ةالوجدانية ورغم ان هذه النظرة ال زالت موجودة في علم النفس , فقد ظهرت نظريات اخرى تؤكد على عوامل االستثار 

حدًا فاصاًل بين مفهومي ) الدافع واالنفعال( والتنشيط في الحاالت االنفعالية والدافعية , ومن الصعب ان نضع 
فاالنفعاالت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلوك المدفوع , ألن اي دافع اساسي غالبًا ما ينطوي على شحنة انفعالية تقترن به , 

 ( , وغير ذلك .مثل : ) دافع االقتتال , انفعال الغضب , دافع الهرب , انفعال الخوف , الدافع األمومي , انفعال الحنان 
الدافع ليس هكذا دائمًا بسيطًا في كل الحياة اليومية , إال أن السلوك االنفعالي هو ورغم أن التطابق بين االنفعال و    

 سلوك مدفوع بقوة , ويتوقف نوع االنفعال على نوع العوامل الدافعية في لحظة معينة .
والسؤال إذن : متى ننفعل ؟ .. ج/ هناك عديد من الظروف او المواقف التي فيها نصير منفعلين يمكن وصفها على    

 النحو التالي :
تلك قاعدة عامة , فكلما ازدادت الدافعية قوة وشدة ازداد احتمال االستجابة  ننفعل حينما تكون الدافعية قوية :نحن -1

دة كبيرة , ففي ظروف االستثارة االنفعالية يحشد الكائن الحي طاقاته ألجل بذل جهد اضافي . انفعالية , ولهذا التغير فائ
يتهيأ القلب والرئتان لتلبية هذه المتطلبات االضافية , يفرز الكبد السكر الالزم ويزيد من معدله في الدم , وغير ذلك من 

ي تشعر به ) يسبب ( هذا التهيؤ العضوي الداخلي  ال الذالتغيرات الحشوية الداخلية , وليس صحيحًا القول بأن االنفع
للقيام بأداء او عمل نشط فعال . فالتهيؤ العضوي هو جانب فحسب من النشاط االنفعالي الكلي . وكنتيجة لهذا التهيؤ 

ادة ما يكون العضوي يكون الفرد مستعدًا ويقظًا وعقله وعضالته اكثر قدرة على العمل بفعالية اكبر , في هذه الحالة ع
, ومع ذلك فإن االستثارة االنفعالية لدى الفرد شعور بالقوة واحساس بالسيطرة على الموقف وبالتمكن من زمام االمور 

 الزائدة كثيرًا ما تؤدي الى االخالل باتزان الفرد , جسميًا وعقليًا واجتماعيًا .



معتدلة , وحينما تكون وسائل اشباع الدوافع متعلمة  نحن ننفعل حينما تحبط الدوافع : حينما يستثار الدافع بدرجة-2
جيدًا ومستعدة للعمل , وحينما ال توجد معوقات في الطريق يكون هناك انفعال ضئيل , أما في المواقف الصعبة او 

 الخطرة فتكون باعثة على االنفعال , فالغضب مثاًل قد يدفع الفرد الى أن يأتي بأعمال بطولية ضد األعداء .
ن ننفعل حينما تستبعد الدوافع فجأة : مثال ذلك حينما يصل الفرد الى تحقيق الهدف واشباع الحاجة كالنجاح او نح-3

النصر ففي هذه الحالة تنشأ استثارة انفعالية , وفي حاالت اخرى , قد ينفعل الفرد في حاالت اليأس والقنوط وفقدان 
:عندما تكون جالسًا في سكون  مثاللكه ضيق وحزن او حتى بكاء األمل والحماس ) حاالت غياب الدافعية( , وهنا يتم

ثم فجأة يدق الباب واذا بالطارق يخبرك بنبأ سار , كنجاحك في االمتحان هنا تخرج عن شعورك الهادئ وقد تطرأ عليك 
ا الخبر , انفعال سارة تسبب اضطراب جسمك ونفسك , فإذا بوجهك يحمر وتعبر بابتسامة عن ارتياحك لسماع هذ حاالت

واذا بك تصفق او ترقص, حتى أن اجهزتك األخرى الداخلية قد تضطرب ايضًا ويظهر ذلك في تغير سرعة دقات القلب 
 وحركات التنفس , وغير ذلك من مظاهر التعبير عن االنفعال . 

 وهكذا لكي يحدث االنفعال يجب توافر ثالث شروط :   
 سماع بر مفرح , وقد يكون داخليًا كتذكر حادثة مؤلمة . المنبه او المثير وقد يكون خارجيًا مثل-1
كائن حي انساني بتكوينه العصبي الراقي وبخبراته السابقة , بحيث يستقبل المثيرات المختلفة , وعلى ذلك فالجماد ال -2

سبب تخدير ينفعل لخلوه من الجهاز العصبي وكذلك المخمور او مدمن المخدرات تجد قابليته لالنفعال تكون ضئيلة ب
 جهازه العصبي .

االستجابة االنفعالية بمصاحباتها الوجدانية كالفرح او الحزن وما يترتب على ذلك من تغيرات جسمية داخلية كسرعة -3
 دقات القلب وظواهر سلوكية خارجية كاحمرار الوجه .

ب ظروفهم وثقافتهم وبيئتهم . فأنت وهنا يالحظ أن االستجابة االنفعالية للمثير الواحد تختلف باختالف االفراد حس   
تخاف وتجري اذا سمعت دوي المدافع بينما الجندي الواقف على خط النار ال يخاف , كما يعتبر االنفعال استجابة نوعية 
او كرد فعل يقوم به الفرد نحو صعوبة يواجهها او يتوقعها , ولو اننا تناولنا مختلف انواع االنفعاالت بالدراسة والتحليل 

, فاالنفعال كائنًا وجدناها جميعًا عبارة عن رد فعل حيال احدى الصعوبات سواء كانت صعوبة ذاتية او صعوبة موضعية ل
ما كان نوعه يرتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بإشباع حاجة او رغبة او عاطفة , وغنى عن القول ان من االنفعاالت ما 

يصطبغ بصبغة سلبية مؤلمة ومحزنة , ويؤكد علم النفس أن  يصطبغ بصبغة ايجابية شائعة وممتعة ومنها ما
االنفعاالت ليست مجرد حاالت فسيولوجية بل تتأثر الى حد كبير بالثقافة والتعلم , وأن مظاهر الحالة االنفعالية تحدد 

 بثالث مظاهر هي :
 وجود موقف معين يفسره الفرد بشكل خاص تبعًا لخبراته .-
 الموقف , وتتضمن هذه االستجابة تغيرات فسيولوجية داخلية وعمليات عقلية .استجابة داخلية لهذا -
تعبيرات جسمانية خارجية مكتسبة من الثقافة للتعبير عن هذا االنفعال , وهذه قد تكون تعبيرات لغوية او تغيرات في -

 مالمح الوجه او حركات جسمانية او كلها مجتمعة . 
                 


