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، اما في اللغة االنكليزية فيشار اليه ( (Emovireفي اللغة الالتينية يسمى  لمفهوم االنفعا يسمى
 )انفعل، منفعل، انفعاالت( أي تأثر.العربية فإنه مأخوذ مناللغة اما في  (Emotion)بكلمة 

يمكن تعريفها بأنها: عملية عقلية عليا غير معرفية،  لاالنفعااما من الناحية االجرائية، فإن عملية 
حالة وجدانية عنيفة تصحبها تغيرات فسيولوجية حشوية، وتعبيرات حركية مختلفة تنتاب الفرد  وهي

 بصورة مفاجئة، وتأخذ صورة ازمة عابرة )مؤقتة( ال تدوم طوياًل. 
 :يأتيما وك ضيح ماهية هذا المفهوم،يمكن استعراضها لتو  خرى لالنفعاالتاتعريفات وهنالك 

 هي استجابات فسلجية ونفسية تؤثر في االدراك وفي التعلم وفي االداء. -
  .حاالت داخلية تتصف بجوانب وجدانية وردود فعل فسيولوجية وسلوك تعبيري معين -
 استجابة متكاملة للكائن الحي تعتمد على االدراك للموقف الخارجي او الداخلي. -
 .مفاجئتوازن بين العضوية والمنبهات الخارجية التي تأتي بشكل حالة من الال -
 عامل اختالل واضطراب في الحياة النفسية يضعف السلوك ويعطله عن بلوغ هدفه. -

بهدف الدراسة العلمية لالنفعال، البد من مالحظة ان االنفعال يتألف من ثالثة : جوانب االنفعال
  :بما يأتيجوانب تتلخص 

بإمكان الشخص المنفعل فقط ان يشعر به، وال يكون على شكل واحد :  ذاتيجانب شعوري  -1
بل يختلف حسب نوع االنفعال ويدرس عن طريق التأمل الباطن أي من خالل ما يصوره 

 الشخص المنفعل لفظيًا.
: ويتضمن مختلف التعبيرات او الحركات او االوضاع وااللفاظ جانب خارجي ظاهر -2

الشخص المنفعل، االبتسام، البكاء، التنهد، وهذا هو الجانب  وااليحاءات التي تصدر عن
 التي نحكم فيه على نوع االنفعال لدى االخرين.

 كخفقان القلب واضطراب التنفس والهضم.:  جانب فسيولوجي داخلي -3



في ، و ان هذه الجوانب الثالث هي استجابات متكاملة تصدر عن الفرد كونه وحدة جسمية ونفسية
خلط بين بعض المفاهيم واالنفعاالت، مع علمنا ان عملية االنفعاالت ترتبط بهذه ال تميبعض االحيان 
 :كما يأتي االنفعاالتو بعض المفاهيم بين تمييز ، لذلك يمكن الالمفاهيم النفسية
هي تنظيم وجداني مكتسب او استعداد ثابت نسبيًا ومركب من عدة : (Sentiment)اواًل: العاطفة 
 .حول موضوع معين. ويعد االنفعال اقل انفعالية من العاطفة واشد بقاءً انفعاالت تدور 

وتتكون العاطفة من تكرار ارتباط الفرد بموضوع العاطفة في مواقف مختلفة ترضي فيه دوافع مختلفة 
وتثير في نفسه مشاعر سارة لذيذة او تحبط لديه بعض الدوافع وتثير في نفسه مشاعر مؤلمة 

 ومنفردة.
هو حالة انفعالية معتدلة نسبيًا يمر بها الفرد فترة من الزمن وهي (: Mood)لحالة المزاجية ثانيًا: ا

حالة مؤقتة تعاوده بين الحين واالخر فقد تصطبغ بالمرح او االكتئاب او الهدوء او التجهم، وان 
 من االنفعال. الحالة المزاجية اقل عنفًا واطول بقاءً 

هو سمة شخصية ثابتة نسبيًا، ويوجد فيها استعداد والدي (: (Temperamentثالثًا: مفهوم الطبع 
او بيولوجي مسبق )جينات وعوامل عصبية، وهو هرمونية(، فضاًل عن انها متعلمة وقابلة للتقييم 

 والتقويم، ويتسم الطبع بصفة القطبية، أي فيها قطبان: ايجابي وسلبي.
هي عبارة عن انفعاالت ال تصاحبها التغيرات الفسيولوجية  :(Feeling)المشاعر او الشعور رابعًا.

وتتسم المشاعر بأن لها طابع مادي، حيث ترتبط بتطور الفرد او افكاره عن ، والحشوية الواضحة
اشياء معينة، حيث تبدأ بالتطور من المشاعر المباشرة والبسيطة وتنتهي بالمشاعر العليا والتي تنتمي 

 العليا )كالواجبات والحقوق والمسؤولية والمواطنة(. الى منظومة القيم والمثل

 لالنفعاالت تصنيفات عدة منها::   انواع االنفعاالت
 : وقد صنفت الحاالت االنفعالية التي يتعرض اليها االنسان الى:اواًل: التصنيف االول او العام

 االنفعاالت -1
 المشاعر -2
 الوجدانات -3

 االنفعاالت وفقًا لشدتها الى:: ويصنف ثانيًا: التصنيف الثاني



انفعاالت قوية: وهي االنفعاالت التي تعمل على زيادة النشاط والطاقة والحيوية والحماس،  -1
كما تعمل على زيادة ضربات القلب وضغط الدم، ومن هذه االنفعاالت: السرور، الغضب، 

 الحسد... الخ وهي ذات شدة مرتفعة.
التي تكون شدتها ضعيفة وتعمل على التقليل من  االنفعاالت الضعيفة: وهي االنفعاالت -2

 النشاط والحيوية، ومنها: الحزن والحنين والضجر.
 : وتقسم الحاالت االنفعالية وفقًا لتأثيرها في الكائن الحي الى:ثالثًا: التصنيف الثالث

لمؤدية وهي االنفعاالت الباعثة للسعادة، والمنشطة للكائن الحي وا انفعاالت ايجابية او سارة:  -1
الى المتعة واللذة والمرتبطة بنتائج مرغوبة، ولها انعكاسات ايجابية على الصحة الجسمية 

 والنفسية معًا، ومنها: الفرح، السرور.
انفعاالت سلبية او غير سارة: وهي االنفعاالت الباعثة للتعاسة، وتعمل على االسترخاء   -2

ير حميدة بالنسبة للصحة النفسية والجسمية والكبت والمؤدية الى المعاناة وااللم والى نتائج غ
 معًا، ومنها )الغضب والخوف الضعيف او )الرهاب( والخوف القوي او )الذعر(.

والغضب  ((Phobiaومن الحاالت االنفعالية التي نتعرض لها في حياتنا اليومية هما الخوف 
Anger):ويمكن توضيحهما ... ) 

يدل على اضطراب نفسي او انحراف في الشخصية : هو ظاهرة طبيعية او سوية وال الخوف -1
طالما ان هناك اسباب معقولة له، وان حجم المثير للخوف يؤثر في مستوى الخوف الذي 
يبديه الشخص الخائف. وللخوف بعدان: احدهما بعد محسوس، والثاني بعد رمزي )واالنسان 

 ن من المخاوف هما:وهناك نوعا، اقدر من الحيوان على ان يخاف من االشياء الرمزية(
مخاوف موضوعية: وهي مخاوف من االشياء الموجودة في المحيط الفيزيائي لالنسان،  -

وتكون اكثر انتشارًا عند االطفال، ومنها الخوف من الرعد والبرق، رجال الشرطة واالطباء 
ه الى هذه واالماكن العالية والظالم والنار، حيث ان هذا النوع سرعان ما يزول بنمو الطفل، وتعرف

 الموضوعات.
  المخاوف الذاتية: وهي مخاوف غامضة، ال يعرف الفرد أسبابها ألنها اصبحت في دائرة  -

 الالشعور.    
 تبدو على الخائف بعض المظاهر الخارجية وتغييرات داخلية :  مظاهر الخوف

 )فسيولوجية، ونفسية( ومن ابرزها: 



 العينان وارتفاع الحاجبان وصك االسنان وعض اللسان ووقوف  مالمح الوجه: كإتساع
 الشعر.

  لون البشرة: يتدفق الدم بكميات كبيرة الى الوجه في اللحظات االولى من وقوع الخوف. مع
تصبب العرق، ثم يتحول لون الوجه من اللون الوردي الى االصفر، وعند استمرار الخوف 

 يتحول اللون الى الزرقة.
 م واالطراف: ان الخوف الشديد يعمل على تفكك المفاصل، وكثرة الحركات حركات الجس

 العشوائية الرتيبة وعجز الحركات.
  صوت الخائف ومدى تحكمه في حنجرته حيث يالحظ عجز في ضبط اجهزة الكالم وجفاف

 الحلق ويكون الصوت مرتعشًا.
  ي والحركات التنفسية تغييرات فسيولوجية داخلية: وتشمل تغيرات في جهاز الدوران الدمو

 وتدفق كبير لهورمون االدرينالين في الدم وحدوث نشاط في بعض مناطق المخ.
  اضطرابات في العمليات المعرفية وفي قوة االرادة ونوعية االداء والمواظبة وفي العالقات

 بين االشخاص واهداف العمل.
 توجد تعريفات اجرائية عديدة ومن بينها:(:  Anger)الغضب  -2

 معرفي. -لغضب حالة انفعالية تتحدد بوجود اثارة فسيولوجية وعنصر ادراكيا -
الغضب: شعور قوي بعدم الرضا موجهًا نحو شخص ما، او شيء ما يؤدي الى تسبب  -

 االذى او االزعاج للشخص المعني.
الغضب: استجابة انفعالية حادة تثيرها مواقف التهديد او العدوان او القمع، ويصحب الغضب  -

ابات قوية في الجهاز العصبي المستقل، والذي يدفع الفرد الى االستجابة بالهجوم اما استج
 بدنيًا او لفظيا.

 هناك نوعان من الغضب هما:: انواع الغضب
  الجسدي وسوء المعاملة، كإن يتعرض الفرد  لإليذاءالغضب الصحي: وهو استجابة منطقية

 للضرب.
 الى اسباب موضوعية او وقائع منطقية وهذا  الغضب الهدام: وهو الغضب الذي ال يستند

 النوع يتطلب ضبطًا ذاتيًا والسيطرة علية.
 ي:أتتتمثل مظاهر الغضب فيما ي: مظاهر الغضب



o .حالة تغير مفاجيء تشمل الفرد كله، وال يختص بها جزء معين من الجسم 
o .يحدث تغييرات في سلوك الفرد وتغييرات داخلية في جسمه وخارجية ايضًا 
o ير خارجي يمكن مالحظتهتغي 

  ها: اهم يأتيظهرت نظريات عديدة في تفسير االنفعاالت وفي ما : نظريات تفسير االنفعاالت
ان اول من فسر العالقة بين الظواهر البيولوجية من جهة والظواهر : النظرية البيولوجية. اوالً 

، حيث تم التأكيد على 1872عام السيكولوجية من جهة اخرى، هو العالم االنكليزي )تشارلز دارون( 
 ان مبدأ التطور ال يقتصر على التطور العضوي بل ينطبق على التطور السيكولوجي للكائن الحي.

فاالنفعاالت على وفق التطور لالنفعاالت هي بمثابة )آليات( تكيفية حياتية هامة. كما ان هذه 
فعالية، أي انها فطرية وغير متعلمة تولد النظرية تؤكد على االساس الوالدي )الوراثي( للحاالت االن

مع الكائن الحي ولكنها تستمر عند الحيوانات وتكون هي السائدة، بينما عند االنسان تستمر لفترة 
قصيرة بعد الوالدة لغايات التكيف ولكن بعد ذلك تبدأ االنفعاالت الوالدية بالتنحي وتصبح ثانوية ويحل 

مر الذي يؤكد تأثر االنفعاالت بالتربية والتعليم ومع ذلك فإن مكانها االنفعاالت المتعلمة، اال
المشاهدات الحياتية تؤكد صحة نظرية التطور لالنفعاالت بأنها فطرية حيث لوحظ ظهور التعبيرات 

 االنفعالية السارة وغير السارة عند االطفال بعد الوالدة مباشرة.
 س وبالتالي تم تطويرها الى نظريات اخرى.لقد حصلت افكار )دارون( على القبول من علماء النف

 (السايكوفسيولوجية)عضوية او -يكواثانيًا: النظريات الس
 تم اعداد هذه النظرية من قبل العالمين )وليم جيمس( و  النج(: -نظرية العالمان )جيمس

بين )النج( وان الفكرة االساسية في هذه النظرية تتمثل في التركيز على مبدأ التعقب او الفصل 
االستجابات الفسيولوجية واالستجابات االنفعالية. اذ تعد ان االستجابات الفسيولوجية ألي مثير 

 انفعالي تظهر اواًل، ثم تليها االستجابات االنفعالية، وهذا هو احد المآخذ على هذه النظرية.
بة وتوجد لهذه النظرية فوائد عدة، اذ يمكن استخدامها في التغلب على المصادر المسب

لالنفعاالت، كالتغلب على انفعاالت الخوف لدى طفل يخاف من القطط او االرانب وغيرها، 
وذلك من خالل تقريبه من هذه المثيرات المسببة لديه انفعال الخوف، او يأخذه لمشاهدة اطفال 
من عمره يلعبون مع هذه الحيوانات، كما يمكن التغلب على مشاعر االكتئاب من خالل االنشغال 

 مارسة االنشطة كالرياضة او الموسيقى او غيرها.بم



   ان هذه النظرية تلغي الفصل بين : بارد( او نظرية الطوارئ  -نظرية العالمان )كينون
االستجابات الفسيولوجية واالستجابات االنفعالية، وتؤكد على اثر المثيرات المسببة لالنفعاالت 

تؤدي الى ظهور استجابات فسيولوجية وانفعالية في والتي يتم معالجتها في قشرة المخ، وبالتالي 
 آن واحد، وهذا االمر يعد من المآخذ على هذه النظرية.

اكد العالم )كينون( على ان التغيرات في كل من العضالت واالوعية الدموية تحدث اواًل، والتي 
ي كينون، هي تؤدي الى ظهور الوجدانات، اما العمليات الجسمية اثناء االنفعاالت وفقًا لرأ

بيولوجية وذلك ألنها تعمل على تهيئة الجسم على المواقف التي تتطلب منه استنزاف طاقة 
زائدة، كما انه اكد على انه اثناء االستثارة االنفعالية والتي لها دالالت او عالمات خارجية، فإنه 

لفر( والذي يبدي يحدث في داخل الجسم افراز هورمون االدرينالين والذي سماه )هورمون الكروا
 تأثيرًا فاعاًل في الظروف المهددة للوجود الفردي.

 بارد( في الخطوات االتية: -ويمكن تخليص نظرية )كينون 
 يتم االحساس بالمثيرات المسببة لالنفعاالت. -
 بعدها يتم ترميزها ونقلها الى قشرة المخ، حيث تقوم بمعالجة هذه المثيرات. -
الى المهاد )السرير البصري(، والتي يقوم بدوره بإرسال بعدها ترسل قشرة المخ اشارات  -

 اشارات الى اعضاء الجسم، فتحدث تغييرات فسيولوجية.
تقوم قشرة المخ بإرسال اشارات اخرى الى اجزاء عليا في المخ، حيث يتم معالجة هذه  -

 االشارات، فتظهر على هيئة خبرة انفعالية. 
 تظهر الحاالت االنفعالية تحت تأثير الجزء السفلي : هب( -نظرية االستثارة للعالمين )ليندسي

التوازن في التراكيب المالئمة من  الختالفمن جذع الدماغ، وعليه فإن االنفعاالت تظهر نتيجة 
 وتستند هذه النظرية الى عدة مبادئ منها:... المركزي. العصبيالجهاز 

فعاالت ما هي اال تعبير او ان خريطة تخطيط الدماغ الكهربائي للمخ الناشئة اثناء االن -
 انعكاس لنشاط التكوين الشبكي، أي التأثر باالختالل في الجزء االسفل من جذع الدماغ.

ان عمل التكوين الشبكي يحدد العديد من البارامترات الدينامية للحاالت االنفعالية، كشدتها،  -
 ومدة استمرارها، وتغييرها.

واكتشف العالم )هب( عن العالقة بين نوع وشدة االستثارة االنفعالية من جهة، وفاعلية اداء االنسان 
من جهة اخرى. ولتحقيق اعلى درجة في أي اداء، فإن من غير المرغوب به ان تكون شدة 



ية، االستثارة االنفعالية ضعيفة للغاية، او قوية للغاية ويوجد عند كل شخص قابلية استثارة مثال
تعمل على تأمين اقصى مستوى في فاعلية االداء، ويعتمد هذا المستوى االمثل من شدة االستثارة 

 االنفعالية على جملة من العوامل منها:
 خصائص االداء الذي يتم انجازه او تنفيذه. -
 الظروف التي يتم فيها هذا االداء. -
 .لإلنسانالخصائص الفردية او الذاتية  -

، لألداءثارة االنفعالية الضعيفة للغاية، ال تعمل على تأمين الدافعية الالزمة وعليه فإن شدة االست
بينما شدة االستثارة االنفعالية القوية للغاية فإنها تعمل على اضطراب االداء وتشويشه ويصبح غير 

 منتظمًا او فوضويًا.

التآلف المعرفي في علم  -التنافرظهرت نظرية : (فستنجر -شاكتر)النظرية المعرفية للعالمان ثالثًا. 
النفس المعرفي.. ويقصد بمفهوم )التنافر المعرفي( بأنه: التناقض في منظومة المكونات االنفعالية، 
والسلوكية، والمعرفية لدى االنسان، االمر الذي يؤدي الى ظهور حاالت انفعالية سلبية او غير سارة، 

ب، وبالتالي تعمل على استثارة االنسان للقيام يمكن ان تظهر على هيئة توتر، قلق، خوف، غض
 بسلوك هادف للتغلب على هذا التناقض المعرفي.

ووفقًا لنظرية )فستنجر( تظهر االنفعاالت االيجابية عند االنسان، عندما تتحقق توقعاته، وتتجسد 
قاصد والنوايا، مع الم لألداءتصوراته المعرفية في الحياة، أي بمعنى حينما تنسجم النتائج الحقيقية 

حينها يحدث تآلف معرفي بينما تظهر االنفعاالت السلبية وتزداد في تلك الحاالت التي يكون فيها 
 .لألداءتناقص ما بين النتائج المتوقعة، والنتائج الفعلية 

عادة ما يتعايش مع حالة التنافر المعرفي في صورة امتثال غير حقيقي، أي ان الظاهر في  فاإلنسان
االمتثال ال ينسجم مع الباطن او ال ينسجم العلن فيها مع السر، فيحاول الشخص بأسرع ما يمكن 
التخلص من هذه الحالة للوصول الى حالة امتثال حقيقي يكون العلن منسجم مع السر وبالتالي 

ويمكن ان يتم الخروج من حالة التنافر المعرفي والدخول في حالة ... يق حالة التآلف المعرفي.تحق
 اسلوبين: باستخدامالتآلف المعرفي 

 .تنسجم فعليًا مع النتائج ليتم بتغيير التوقعات واالنساق او الخرائط المعرفية،  /الولا
 التوصل الى نتائج جديدة تنسجم مع التوقعات السابقة لدى الفرد. هيتم في /لثانيا



وتؤثر العوامل المعرفية بدرجة كبيرة في التغييرات العضوية المفسرة لسلوك االفراد، وهذا االتجاه ادى 
الى اعتبار العوامل ذات المنشأ االنفعالي بأنها تقديرات او تقييمات واعية او شعورية يعطيها االنسان 

 واقف ايضا، وان هذه التقديرات المرتبطة بوعي االنسان ومعرفته تؤثر في نوعية انفعاالته.للم
الفسيولوجية فإن الخبرات والتجارب السابقة المتراكمة والمخزونة عند  -ووفقًا لنظرية )شاكتر( المعرفية

تقبال المدخالت اس فضال عن االنسان، وتقييمه للوضع الحالي من حيث اهتماماته وحاجاته الحيوية، 
 المسببة لالنفعاالت، ومخرجاتها من تغييرات جسمية تؤثر جميعها في ظهور الحاالت االنفعالية.

وهناك تأكيد غير مباشر لصحة النظرية المعرفية لالنفعاالت يتمثل في تأثير التراكيب اللغوية او 
ادى الى ظهور اتجاه في  اللفظية في االنفعاالت )كتأثير كلمات االطراء او الذم(، االمر الذي

 التشخيص والعالج النفسي يمكن تسميته )التشخيص والعالج بالكلمة(.
االجتماعي  -تأخذ هذه النظرية بعين االعتبار االطار الثقافي(: االجتماعية -البنائية)النظرية  رابعًا.

وان  ،يضاً البيولوجي لالنفعاالت ا باألصلالتي يتم فيه التعبير عن االنفعاالت وهي تعترف 
 الممارسات اللغوية واالحكام االخالقية وتأثير الظروف االجتماعية والثقافية.باالنفعاالت تتشكل 

يشير بعض علماء النفس الى ان االنسان نشط، أي انه منفعل وفاعل ايضًا، وهذا يعني انه ليس 
ا )هدمها وبنائها(، االجتماعية بشكل سلبي بل انه يعمل على استيعابها، وتمثيله لألعرافمستقبل 

وبالتالي تشكيلها على هيئة مخططات او انساق من خالل التنشئة االجتماعية، والممارسات اللغوية 
وثقافة المجتمع التي تتمثل في طريقة معيشة الناس، ومجموعة انماط تصرفاتهم واتجاهاتهم وعليه 

م في تحديد االنفعاالت عن طريق نساق االجتماعية والثقافية معيارًا او دليل عمل، وتساهتصبح األ
 :االتيةخطوات بالالمعاني واالهمية التي توليها الشخص للوقائع واالحداث االنفعالية. ويتم ذلك 

 لألحداثالتقييم االولي او االبتدائي  -
 لألحداثالتقييم الثانوي  -
نتيجة للتقييم االولي  يتم التقييم االولي لحدث معين كفقد شخص عزيز، ويتبع ذلك احساس بااللماذ 

ثم يأتي التقييم الثانوي الذي يتضمن الخطوتين اعتمادًا على الفهم المتكون اجتماعيًا وثقافيًا لمثل هذا 
 الحدث وهو انفعال الحزن.

يؤكد سارتر في تفسيره لظاهرة االنفعال من االنا )الشعور( : في االنفعال (سارتر)نظرية  خامسًا.
هو الشعور، كما اكد على العالقة القوية والمتبادلة بين الشخص المنفعل على اساس ان االنفعال 

وموضوع االنفعال وهو مبدأ قصدية الوعي وهذا يعني ان الموضوع او الموقف يبقى موجودًا في 



شعور الشخص المنفعل حتى لو بدا لنا ان هذا الشخص يبتعد عن الموضوع، مثال شخص يهرب 
رب بجسمه لكن موضوع )الحيوان المفترس( يبقى حاضرًا في من حيوان مفترس صحيح انه يه

شعوره.. فاالنفعال من وجهة نظر سارتر اساليب معينة إلدراك العالم، او االسلوب الذي يتعامل به 
 الشخص المنفعل مع العالم.

ان موضوع مبدأ قصدية الوعي يعني ان القصد يتجه نحو الموضوعات، فالشخص يدرك ان هذه 
 مكروهة او لطيفة ويتخذ الموقف من هذا الموضوع.الموضوعات 

ان االنفعال هو شعور غير وضعي حيث يبقى الشخص المنفعل مستغرقًا في عالم ال يشعر في 
 ذاته اال اذا توجه نحو ذاته بشكل قصدي وعنده يصبح شعورًا متأماًل )انعكاسيًا(.

المستعار ويورد له مثال على ذلك  باالنفعال (سارتر)ويوجد نوع من انواع االنفعال أطلق عليه 
عندما يقدم زائر هدية لشخص ما، يتظاهر هذا الشخص بالفرح وهو في الواقع ال يرغب في هذه 
الهدية ويقوم باإلشادة بمواصفات الهدية ومع ذكره لمواصفات الهدية التي كان يتمناها، وتنتهي هذه 

 السلوكيات بمجرد مغادرة الزائر.
في حدتها، والقصد الشعوري هو الذي يميزها فهاك االنفعاالت الرقيقة وهي ذات تتفاوت االنفعاالت 

شحنة انفعالية خفيفة ناتجة عن كيفية ادراكنا للموضوع، وانفعاالت واهنة وهي مستمدة من هاجس 
 يؤرق من شيء غامض.

ؤ السيكولوجي تستند نظرية النش(: بلوتشيل)للعالم  لالنفعاالتنظرية )التطور السيكولوجي(  سادسًا.
 الى العديد من االفتراضات الرئيسة وهي:

 : ان االنفعاالت هي آليات تواصل وبقاء تعتمد على التكيف او التأقلم التطوري.االفتراض االول
 : ان لالنفعاالت اساسًا جينيًا وراثيًا ينتج مباشرة من السياق التطوري للعالم دارون.االفتراض الثاني
االنفعاالت هي تكوينات افتراضية تستند الى دالئل تجريبية متنوعة وبراهين مثبتة، : االفتراض الثالث

 هو انفعال شخص ما، وذلك بسبب طبيعته المعقدة. حيث اننا ال نستطيع ان نجزم بالضبط ما
: ان االنفعاالت تثار عن طريق العديد من االحداث الداخلية او الخارجية وهذه االفتراض الرابع

 ب تقييمها معرفيًا على انها ذات داللة هامة من اجل البقاء والتكامل والصحة في الفرد.االحداث يج
: ان عالقة االنفعاالت ببعضها يمكن تمثيلها بنموذج ثالثي االبعاد، البعد االول االفتراض الخامس

فعاالت يمثل شدة االنفعاالت، والثاني يمثل درجات تشابه االنفعاالت، اما الثالث فإنه يمثل االن
 المعاكسة.



: هناك عدد قليل من االنفعاالت االساسية االولية والنموذجية حيث هناك انفعاالت االفتراض السادس
 اولية وبعض مظاهرها االساسية، في حين تكون االنفعاالت االخرى مزيجًا مركبًا.

ية، فمثاًل العدوانية : ان االنفعاالت متعلقة بعدد من المجاالت والمفاهيم السيكولوجاالفتراض السابع
تضم انفعالي: الغضب واالشمئزاز، اما االجتماعية فإنها تشمل: الفرح والتقبل، اما الندم فهو اجتماع 

 النفعالي: الفرح والخوف معَا. 
 هذه النظرية يمكن استنتاج ما يلي: منو 

o .تحمل االنفعاالت صفة العمومية وتبدو في شكل معين عند كل الناس وكل الحيوانات 
o  تظهر فائدة االنفعاالت كونها توصل حاالت عديدة من الخوف والغضب والتهديد والسعادة

 بإعتبارها مؤثرة في سلوك الناس االخرين.
o  غالبًا ما تكون االنفعاالت خليط الن عدة اشياء تحدث في نفس الوفت. فمثاًل الوقوع في

 الحب يرافقه خوف من عدم استجابة المحبوب.
o اسية اولية واخرى ثانوية تمامًا كما هو الحال في وجود الوان رئيسة هناك انفعاالت اس

 واخرى ثانوية مشتقة منها.
o  يتم التعبير عن االنفعاالت بطرائق مباشرة او غير مباشرة كما هو الحال عن طريق

 الرياضة والموسيقى واالدب او الرقص او حتى الصراع واالمراض الجسمية.
o قة او المضخم للسلوك، فالشخص قد يدخن سيجارة بالرغم تعمل االنفعاالت كمصدر للطا

من معرفته بخطرها اال انه ال يوقف التدخين اال عندما يمرض هو او شخص قريب له 
 حيث يخاف على حياته.

o  ان االنفعاالت هي المظاهر المركزية لحياتنا االجتماعية وتؤثر في عالقاتنا االجتماعية
 كافة.

 
 
 


