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 استاذ المادة :  أ.م.د قحطان عدنان بكر

 :طبيعة االنفعاالتالخامسة : المحاضرة 

يعني االنفعال خبرة أو حالة ذات صبغة وجدانية ، نفسية األصل ، وتتكشف في السلوك والوظائف           
الفسيولوجية ، وتشير كلمة وجدانية إلى جوانب اإلحساس باللذة او السرور او االلم التي تقترن بحاالت انفعالية . أما 

لحاالت التي ال تكون فسيولوجية اساسا )تستبعد حاالت انها " نفس األصل والمنشأ " فتعني قصر هذا التعريف على ا
اذج السلوكية والتغيرات في الوظائف الفسيولوجية عن ذلك التفاعل الذي يحدث  نمالجوع مثال( . ومع ذلك ، تكشف ال

في الحاالت االنفعالية القوية ، بما يجعل من الصعب إقامة حدود فاصلة بين المظاهر الفسيولوجية والسلوكية 
 النفعاالت . وفيما يلي نتناول الجانبين المكونين لالنفعال : الجانب الفسيولوجي ، والجانب السلوكي : ل

 اوال:  الوظائف الفسيولوجية في االنفعاالت : 
خضعت التغيرات الفسيولوجية أثناء الحاالت االنفعالية لبحوث متعددة كشفت عن وظائف معينة ومبادئ عامة يعمل    

 ( كما يلي :1951ي تلك الحاالت . هذه الوظائف الفسيولوجية يحددها )د.ب. لندزلى ( )بها الجسم ف
 كهربائيتدفق تيار الية للفرد . تتناقص مقاومة يزداد التوصيل الكهربي للجلد كلما ازدادت درجة االستثارة االنفع -1

أو response    galvanic skin  ضعيف جدا وغير ملحوظ المقياس عادة مصطلح ) االستجابة الجلدية الجلفانية
 ويمثل تصبب العرق او رطوبة الجلد اثناء االنفعال مظهرا من مظاهر االستجابة الجلدية الجلفانية .EKG  )باختصار )

قد تستخدم التغيرات في ضغط الدم ومقداره وتكوينه ومعدل ضربات القلب كمؤشرات للتغيرات في الحالة االنفعالية .  -1
 Electrocardio gramدث الزيادة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب )والتي تقاس قي جهاز رسام وعادة ما تح
( مع الزيادة في استشارة الخبرة االنفعالية . ويجري تنظيم مقدار الدم في منقطة معينة من الجسم  EKGاو)باختصار 

في لون الجلد ، الذي عادة ما يصبح احمرا بواسطة انقباض او تمدد االوعية الدموية ، ويكون مسئوال عن التغيرات 
متوردا ، في حاالت االنفعال . فاالحمرار من الغضب والشحوب من الخوف يعكسان التركيز النسبي للدم . ويمكن تحليل 

اء تكوين الدم قبل وبعد االستشارة االنفعالية لتحديد التغير في وجود السكر في الدم ونسبة األدرينالين وكرات الدم الحمر 
 التوازن  وحامض اقرار

تتضح التغيرات في التنفس وفي دورته لدى االشخاص الذين يخبرون انفعاال . على سبيل المثال ، يميز التنفس  -3
 االسرع واالكثر ضحالة الخبرة االنفعالية الشديدة في حالة الغضب . 

الباعثة على االنفعال  بة للمثيراتوتوجد مقاييس دقيقة توضح حدوث تغيرات ضئيلة ومحدودة في التنفس كاستجا
 0الضعيف 

تزداد درجة الحرارة وتصبب العرق على الجلد في الحاالت االنفعالية . فالشخص الخائف تكون يداه باردتين  -4
ورطبتين ، والشخص الغاضب يكون ساخنا في منطقة العنق . ويودي الضغط االنفعالي المستمر الى انخفاض درجة 

اوي لعصبي السمبثتبط تصبب العرق ، كما يتحدد باالستجابة الجلدية الجلفانية ، بعمل الجهاز احرارة الجلد. وير 
 0اوي باراسمبثوال



باختالف مستوى الضوء وايضا باختالف الحالة االنفعالية ، وقد اتضح ان  عين االنسانفي حجم  يختلف التغير  -5
اثناء النشاط  اتتسع فتحته عين االنساند اتضح ايضا ان وق 0تنقبض في الحاالت غير السارة  عين االنسان فتحة 

 0 هاز العصبي السمبثاوي القوي للج
يجري ضبط افرازات الغدة اللعابية بواسطة الجهاز العصبي الباراسمبثاوي ، ولكن هذه الغدد تتوقف على االفراز ، بما  -6

 يؤدي الى جفاف الفم اثناء االستجابات االنفعالية ) مثل الخوف( 
 0من السهل ايضا ان نالحظ التوترات العضلية االرتعاشات والتغيرات في مالمح الوجه ونبرة الصوت  -7
االنفعالية ، مثل انتصاب حويصالت شعر الجلد في  مكن قياسها اثناء الحاالتوهناك مجموعة من التغيرات التي ي -8

ن اثناء االنفعال بأجهزة خاصة ، كما يمكن اجراء حاالت الخوف مثال ،تجعل الشعر واقفا ، ويمكن تسجيل حركة العي
 0التحليالت عن التغيرات التي تحدث في محتوى البول او اللعاب 

   0هذه التغيرات المتعددة اثناء الحاالت االنفعالية يمكن قياسها والتعرف عليها بسهولة بطرق واجهزة محكمة        
بينما يقوم الجهاز العصبي الباراسمبثاوي بالتحكم والسيطرة اثناء حاالت  وتتحدد هذه بنشاط الجهاز العصبي السمبثاوي ،

فمن استجابات النشاط العصبي السمبثاوي استثارة الغدة األدرينالية التي تفرز بدورها في  0الهدوء واالحتفاظ بالطاقة 
أجزاء الجهاز العصبي الدم هرمون يطلق عليه  هرمون ) االدرينالين( هذا الهرمون يستخدم في استمرار عمل 

من األعضاء التي استثيرت في األصل بواسطة النشاط   السمبثاوي، اي يستخدم في االحتفاظ بالنشاط في الكثير
 اإلحساساتهذا التفاعل الكيمياوي مسؤول عن تباطؤ زوال 0 االنفعاللمثير باعث على  كاستجابةالسمبثاوي الذي جاء 

 0التي تستمر بعد اخفاء مثيرات الخوف او الغضب  االنفعالية
لمدة طويلة هو أنها قد تؤدي الى اضطراب النشاط  االنفعاليةومن النتائج التي تترتب على استمرار الحالة        

قد  فالتغيرات الفسيولوجية التي تصاحب حاالت انفعال الخوف والقلق مثال اذا دامت لفترة طويلة ، 0الفسيولوجي السوي 
تؤدي الى اضطرابات جسمية او تساعد عليها مثل امراض قرحة المعدة ، والربو الشعبي ، وضغط الدم العالي ، وبعض 

سوماتية  " وهي امراض امراض القولون والكثير من امراض القلب والتهاب المفاصل  مما يعرف باألمراض "  السايكو 
لحالة االنفعالية المستديمة على الوظائف الفسيولوجية وفي هذا جسمية المظهر وهذه االمراض سببها ا نفسية النشأة

 0تكمن نواة الكثير من العلل واألمراض الجسمية في عالمنا المعاصر المشحون بالقلق والتوتر
 


