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 السلوك
(Behavior) 

 اعداد

 ا.م.د. صايف عمال صاحل
 

 : السلوك تعريف 
، فمدىم  عدي تصتهدعل  لدا الى دا   (Behavior)اختلف العلماء في تحديدد ععىدا الودل   

الحعكي الظاهع الذي تمكي ان ت اهدل اشخاص آخعون، كالم ي والكالم واالكل والمعب... الخ. 
تهدر  ي الفعد عي ن ا  ظاهع او ن دا  بدا ي وعىم  ان يبوط عفم عه بحيث ت مل جميع عا 

 كالتفكيع والتذكع وال ع ر باالنفعال.. وه  يتفا ل عع بيئته ويحاول التكيف لما.
 فالول   كل عا تهدر  ي الفعد عي استجابات عختلفة ازاء ع قف ي اجمه.

وقدددددد تكددددد ن  (Stimulus)كدددددل ن دددددا  يايددددعل عىبددددده او عايدددددع  (Response)ويصهددددد باالسدددددتجابة 
 االستجابة  لا اله رة التالية:

حعكيددة، كتحعيددا كرا ددا للددعد  لددا شدددخب تحييددا كددالمعب عددي خ ددع عا ددل اعاعدددا او  -1
 حدقة العيي ان سلط  ليما ض ء شديد. كانقباض

 لفظية، كالعد  لا سؤال ي جه اليا او تعبيع   ي فكعة تج ل في خا ع  باللغة. -2
 دة، او تصلب  ضالت المعدة.ضغط الدم، او زيادة افعاز غ كارتفاعفوي ل جية،  -3
 انفعالية، كالغضب  ىد سماع كلمة ععيىة، او الحزن لوماع خبع ععيي. -4
 عععفية، أي ان يعاد بما كوب عععفة كالىظع والومع والتفكيع والتذكع. -5
بل قد تك ن االستجابة بالكف  ي الى ا  كالت قف  ي الوديع او االكدل او التفكيدع  ىدد  -6

 سماع اعع ععيي.
اعا المىبه او المايع فم  أي اعع خدارجي او داخلدي، يايدع ن دا  الكداحي الحدي او ن دا   ضد  
عي ا ضاحه، او تغيع هذا الى ا  او تع له.. والمىبمات الخارجية اعا فيزيقية كم جات الض ء 
او تغيع درجدة الحدعارة والدعواحل المختلفدة.. او اجتماكيدة كمصابلدة ودديخ او ودعخة اسدتغا ة او 

عودت   الودكع فدي الددم  كانخفداضعىاق دة، اعدا المىبمدات الداخليدة فصدد تكد ن فودي ل جية  سماع
والذكعيات والته رات الذهىية والمعتصدات والتفكيع في ال عام  كاألفكاراو تك ن عىبمات نفوية 

 قد يايع الج ع وته ر الخ ع تحملىا  لا التح   له.
 

 وفي ض ء عا تصدم فإن الول   ت مل عا يلي:



 ل عا تفعله االنوان ويص له.ك -
 والتفكيع والتخيل. كاإلدرا كل عا تهدر  ىه عي ن ا   صلي  -
واللدذة او االلد  كال دع ر بدالخ    كاإلحودا كل عا ت ععل عي تأ عات وجدانية وانفعاليدة،  -

 والغضب عع عا تهاحب كلا عي ان  ة فوي ل جية شتا.
 

 العوامل المؤثرة في السلوك
اهمية ال را ة او البيئة عع الىم  والول  ، ففعيخ يؤكد ا ع ال را ة وآخع  عحت  دة آراء ح ل  

يؤكد  لا ا ع البيئة، والاالث اكد  لا اهمية التفا ل الموتمع بيي ال را ة والبيئة، وعي خالل 
وقبل الخ ض في التفاويل  ليىا تحديد ، ، ، المع يات العملية فىحي نعجل العأي الاالث

 :لبيئةعه لحي ال را ة وا
تعىي الخهاحب الفيزيقية التي تىتصل عباشعة عي االباء الا االبىاء  ىد  :( Heredity)الوراثة   

 بداتة الحمل.
 Hebb))دونالد هب  حددها العال ضمي  دة عؤ عات، تفي (:Environment)البيئة اعا عفم م  
 وهي: ج انب.. خموة ب

المؤ عات الكيمياحية التي تعمل قبل ال الدة عال : وهي تلا البيئة الكيميائية قبل الوالدة -1
  نات.عالعصاقيع، الغذاء، والمع 

: وهي المؤ عات الكيمياحية التي تعمل بعد ال الدة عال البيئة الكيميائية بعد الوالدة -2
 االوكوجيي والتغذتة.

: وهي تلا االحداث التي تمع بالح ا  س اء قبل او بعد ال الدة خبرات حسية ثابتة -3
 ن واحدة لجميع ا ضاء ن ع ععيي.وتك  

: وهي تلا االحداث التي تمع بالح ا  والتي تك ن واحدة لجميع خبرات حسية متغيرة -4
الظعو  الخاوة المحي ة بكل فعد، فمااًل  باختال ا ضاء ن ع ععيي، وهي تختلف 

 الظعو  الخاوة ب فلة ععفمة تختلف  ي ظعو  تلا المحعوعة.
وهي تلا الخبعات التي تىتج  ي حالة تمتا خالتا كاحي  االحداث الصدمية الفيزيقية -5

  ض ي س اء قبل الميالد او بعدل.
 



 فيما يلي اتجاز أل ع ال را ة في الول   االنواني:....  كيف تؤثر الوراثة في االنسان؟
 تبدأ حياة االنوان  ىد بداتة الحمل. -
( نهفما عي االب 46)ت جد المعل عات ال را ية داخل الكعوع س عات التي تك ن  دد  -

 واالخع عي االم.
تت ابه ازواج الكعوع س عات اال ىيي والع عيي االولا تصعيبًا، اعا الزوج الاالث والع عون  -

 وه  الذي ال يت ابه داحمًا وه  الذي تحدد جىس الجىيي.
كل كعوع س م يتك ن عي اال  الجزيئيات الهغيعة والتي توما الم رو ات او الجيىات  -

يي ال حدة االساسية لل را ة. وتتك ن الجيىات عي عادة كيمياحية ععصدة وهي ويعد الج
وتتحك  في انتاج الم اد الكيمياحية والتي  (DNA)الحمض الى وي المععو  بإس  الد 

 توما البعوتيىات.
لكل خاوية او وظيفة جيىات خاوة بما وتك ن هذل الجيىات اعاكي عحددة  لا  -

 الكعوع س عات توما ع اضع.
تج ت )البي ض الملحصة( في ع ضع ععيي  لا ااكا كان الجيىان اللذان يتلصاهما الز  -

كعوع س م تحت يان  لا )اواعع( عتعارضة، فإن احدهما تمكي ان تو د )توي ع( كليًا 
 او جزحيا او يؤ ع اال ىان ععًا  لا الىتيجة الىماحية.

 باستاىاءان كل فعد عي االفعاد تجعبة ورا ية فعيدة ل  تحدث عي قبل ولي تتكعر ععة  انية  -
 الت اح  المتما لة او المت ابصة او الت اح  الاال ية.

 تعتصد كايع عي  لماء ال را ة ان كايعًا عي الفعوق بيي الىا  يتأ ع بال را ة. -
ان سل   االنوان يىبغي ان نتعاعل تهعب دراسة ا ع ال را ة في الول   االنواني كلا  -

 ععه  لا اسا  عي الومات المتهلة وهي تلا ت جد بدرجات ععيىة.

ي جد ن ع عي التأ يع والتأ ع المتبادل بيي الفعد والبيئة وال ي جد :  كيف تؤثر البيئة في االنسان؟
ة المىاسبة، أي فعد بغض الىظع  ي  اقاته وخهاحهه توت يع البصاء بمعزل  ي الع اعل البيئي

فيمكي ان يتواو   فالن في الخهاحب وال اقات الجودتة وعع كلا يىم ان ب كل عختلف اكا 
ويمكي ان ن جز ببعض الع اعل البيئية التي تؤ ع في سل    .. عختلفتيي. يبيئتيعا ربيا في 

 ، وكما تأتي:االفعاد



ت  اجعاء بعض الدراسات للتأكد عي ا ع الع اعل : تأ يع البيئة في الىم  قبل ال الدة  .1
البيئية  لا الجىيي  ىد بعض المخل قات الدنيا، ول  تت  عال هذل التجارب  لا الب ع. وعع 
كلا فصد اجعيت  دد عي الدراسات  لا أجىة ب عية وكان المد  عععفة نتاحج اال ارة 

م بإشعا  سل   الجىيي ب كل الخارجية في سل   هذل االجىة ووجد انه عي الممكي القيا
ناجل.. هذا وعي المحتمل ان تك ن سي عة اليد اليوع   ىد بعض االفعاد اضافة الا وفات 

 ب عية اخع  هي في جزء عىما نتيجة  مليات االشعا  في الفتعة قبل ال الدة.
ان للبيئة تأ يع واضل في الىم  العصلي، وعي الممكي : ؟عا تأ يع البيئة في الىم  العصلي .2

تويع الىم  العصلي او تعاق خالل تأ يع  بعض الع اعل الم ج دة في البيئة، ويظمع كلا 
جليًا عي خالل الدراسات التي اجعيت  لا اال فال الذيي رب ا في بي ت بديلة. وكذلا 

 اال فال الذيي تعي  ن في عجتمعات عىعزلة، او عختلفة.
    ت بديلة، فصد اظمعت في ععظمما تحوىًا فالدراسات التي اجعيت  لا ا فال تعي  ن في بي 

  في ععاعل الذكاء في حالة اال فال الذيي نصل ا للعيش في بي ت ا لا عوت   واكاع ا ارة عي 
 البي ت الذي كان ا قد ولدوا فيما.

تؤ ع البيئة في ن كية ال خهية عي خالل االتجاهات :  ؟عا تأ يع البيئة في ال خهية  .3
االجتما ييي  األناعوب ل جيا   ىد االفعاد قد اظمعتما دراسات  لماء والعل  وانما  الول  

        الذيي اتيحت لم  دراسة العديد عي ال ع ب البداحية كما ه  الحال في قباحل 
)االرابش والمىدوج عع والجاعب لي( حيث اتضل ان الفعوق بيي االنما  في ال خهية لمذل 

ة، وانما الا الىظ  االجتماكية التي تعمل بم جبما وكذلا القباحل الاالث ال تع د الا ال را 
 الا اساليبما في تى ئة اال فال.

 


