
 المحاضرة الخامسة : االنفعاالت

لمواقف والمشاكل النفسية واالجتماعية يحتملها ى كثير من اض في هذه الحياة النتعر
ال تسير على وتيرة واحدة . فتارة نشعر  هبالتناقضات والتي تجعل الميا مليءالالواقع 

الحاالت هذه ب او الخوف . وفي كل حالة من بالسعادة واخرى نشعر بالحزن او الغض
نعبر عن مشاعرنا بطريقة مختلفة عن االخرى ففي السعادة نعبر عنها بالفرح والبهجة 

وفي الغضب يحدث العدوان والتوتر والقلق والهيجان وفي الخوف يهرب الفرد من 
 يهدد فيه.المكان الذي 

تعريف االنفعال : لالنفعال عدة تعاريف يمكن اجمالها بالتعريف التالي بانه : حالة وجدانية طارئة  
مما يؤدي ومفاجئة ) تظهر فجأة( تكون مصحوبة باضطرابات عضوية تؤثر على اجهزة الجسم . 

 . الى اختالل وضائف هذه االعضاء . وتكون مصحوبة باضطرابات سلوكية 

العقلي   ، وينصب نشاطهعندما يتعرض الفرد الى موقف انفالي فهو يتوقف عن القيام باي نشاط 
لك فهو يشمل الفرد كله ويؤثر في سلوكه فيقوم بسلوك منفعل يختلف عن  على الموقف االنفعالي ، لذ 

  الدوران ي . واالنفعال يؤثر على اعضاء االنسان فهو يؤثر على الجهاز التنفسي وجهازسلوكه العاد 
 وعلى الجهاز العصبي الحسي والحركي. وغير الصماء والعينين والغدد الصماء   واالعضاء الحشوية

 ابعاد االنفعاالت :  

التي تتصل باالستجابة للموقف االنفعالي  الجانب الوجداني: يحتوي على العديد من المشاعر  -1
 كالفرح والغضب والخوف والحزن... الخ .

اهر المصاحبة لالنفعال فاذا كانت االعمال واالنشطة متميزة  شدة االنفعال: يبدو من المظ  -2
رات الفسيولوجية دل ذلك على شدة بالشدة وكذلك الحالة النفسية المعبرة عن االنفعال والتغي

اهر هي حدة انفعالية متمثلة بالهياج الشديد ال وتتراوح هذه الشدة بين ثالث مظاالنفع
والمستمر واالتزان االنفعالي ومقالبة الموقف بالهدوء والميل للتسليم بقضاء هللا وقدره . عدم  

 االكتراث واالهتمام والتأثر. 



صيرة وفقًا للموقف االنفعالي وقوته. قستجابة مدة طويلة او مدة بقاء االنفعال : تبقى اال  -3
وقتًا . اما اذا كان  وال يستغرق  اذا كان الموقف االنفعالي بسيطفتقصر االستجابة االنفعالية  

 الموقف االنفعالي شديد كفقد عزيز فقد يستمر الحزن مدة طويلة .
ف االنفعالي قد يكون له اكثر من  سلوك االنفعالي الناتج عن الموق تركيب االنفعال : ان ال -4

مظهر او وجه . فمثال الموقف االنفعالي الذي يسبب الخوف قد يصاحب الخوف غضب , 
وفي هذه الحالة ال يمكن الفصل بين االستجابتين , وال نستطيع نحدد هل هي استجابة خوف 

حالة الحزن ام غضب . وفي االمراض النفسية قد ينتقل المريض من حالة الفرح الشديد الى 
 الشديد . 

 الفسيولوجية لالنفعاالت: المظاهر

تصاحب الحالة االنفعالية تغيرات فسيولوجية تشغل معظم اعضاء الجسم . وتؤثر االنفعاالت على  
بالعوامل الثقافية واالجتماعية للفرد وبخبراته   تتأثر وضائف االجهزة العضوية للجسم. وهذه االنفعاالت  

 ن وهذه المظاهر هي:  ومعلوماته ومعارفه السابقة. لذلك فان االثار الفسيولوجية ليست ثابتة لكل انسا

الجهاز الدوري وضربات القلب : عندما يتعرض الفرد لالنفعال تزداد ضربات القلب ويتغير   -1
 تنتفخ االوعية الدموية في الرقبة ممام ويزداد ضخ الدم الى المخ لذلك توزيع الدم في الجس

القلب وارتفاع   ض بأمرايؤدي الى احمرار الوجه والرقبة ويؤدي االنفعال المتكرر الى االصابة 
( نبضة في 150-72ضغط الدم ولوحظ ان سرعة النبض تتزايد اثناء االنفعال من ) 

 . الدقيقة
. فان الدم ال المعدة واالمعاء : عندما يزداد ضخ الدم الى المخ كما ذكرنا في حالة االنفعال  -2

يؤدي الى انخفاض حركة عضالت المعدة   يصل الى االجهزة الحشوية كالمعدة واالمعاء مما
عسر الهضم وفقد الشهية ويحدث  ونقص افرازاتها , وتوقف عملية الهضم مما يؤدي الى 

اذا كانت المعدة ممتلئة بالطعام . وفي الغضب تنقبض عضالت المعدة وارتفاع   التقيؤ
ل الحامض افرازات الحامض يؤدي الى قرحة المعدة. اما في حالة الحزن واالكتئاب  فيق

او االسهال . وهناك عالقة بين االنفعال والقالون   حركة االمعاء مما يؤدي الى التقيؤوتقل 
 العصبي وتزداد نسبة االصابة لدى االشخاص الذين يكتمون انفعاالتهم. 



تزداد سرعة التنفس   الجهاز التنفسي : يتغير معدل تنفس الفرد في المواقف االنفعالية حيث  -3
الموقف . فقد ينقطع التنفس اثناء الضحك والمرح . وقد يتوقف التنفس  شدة او تقل حسب 

المتكررة يودي الى اصابة الجهاز الدهشة . ان التعرض لالنفعاالت  لفترة بسيطة اثناء
. ومن المعروف ان هناك عالقة بين سرعة التنفس وزيادة نبضات  باألمراض التنفسي  

فعالية يتوجب عليه بذل مجهود شاق للقلب مما التعريض المستمر للمواقف االن. وان القلب 
الم في الصدر والكتفين شكل  بتصلب الشريان التاجي . ويظهر على  يؤدي الى االصابة

 ن. والذراعي
الغدد: في الموقف االنفعالي يزداد نشاط الغدد العرقية ، فتفرز العرق ويقل افراز الغدة  -4

نشاط الغدة الدمعية فتفرز الدموع . اما الغدد الصماء اللعابية مما يسبب جفاف الفم . ويزداد 
فتنشط الغدتان المجاورة للكلية في الغضب او الخوف مما يؤدي الى زيادة افراز هرمون  

االدرينالين وذلك يؤدي الى افراز الكبد ) الكلوكوز( وبالتالي يفرز البنكرياس االنسولين مما  
واضطراب توازن السكر في الدم ، فاالنفعاالت   يؤدي الى اضطراب وضيفة الكبد والبنكرياس

 الشديدة تؤدي الى زيادة نسبة السكر في الدم .
العضالت: يؤدي االنفعال الى توتر وارتعاش العضالت وقد يؤدي الى انحالل في الجهاز  -5

 العصبي . مما يسبب الرعشة في االطراف ويساعد قلة الدم الواصل الى االطراف في ذلك. 

 : عاالت انواع االنف 

في داخل االنسان ولكن يستثار انفعال الغضب عندما يعترض   الغضب: ال يوجد الغضب  -1
يختلف االفراد في مواجهة المواقف التي يتعرضون لها. فبعضهم قد  حاجات الفرد عائق ما.

يه ) بارد(  . فرسوب يستثار غضبًا واالخر بشكل وسط والثالث يبدو ان االمر ال يعن 
ن قد يسبب له احباطًا كثيرًا ويثار غضبه وقد يطعن بالمدرس , وقد ال المتحا الطالب في ا

يواجه طالب اخر راسب هذا الموقف بهذه الحدة. لذلك فان انفعال الغضب يتوقف الى عدة  
السابقة، ثقته بنفسه، ونظرة الفرد للموقف. كل  إشاعاتهخبرته ، و عوامل منها : حاجات الفرد 
الى عمر الفرد فصغير حين   باإلضافةفعال الغضب ودرجته . هذه العوامل مجتمعة تحكم ان

او يعبر عنه بكلمة صريحة او   يغضب يصرخ ويضرب االشياء ، اما الكبير فيكبت غضبه 
 ملتوية . 



الخوف : من االنفعاالت التي تنمو اثناء عملية التنشئة االجتماعية ، ويجب التفريق بين    -2
موضوعي مثل الخوف من سيارة مسرعة ، او من   فاألولالخوف وخوف المرضى ) الفوبيا( 

، اما خوف المرضى ) الفوبيا( فهو خوف  رؤية حيوان مفترس فهذا يعتبر خوفًا طبيعيًا 
يرتبط بموضوع محدد يثير غلقًا غامضًا ليس له سبب خارجي واضح لدى الفرد ، مثل 

 الخوف من االماكن المرتفعة او الخوف من البحر او ركوب الطائرة .
وعدم االرتياح يصاحبه شعور بالخوف والتهديد والضيق وعدم  القلق: حالة من التوتر النفسي  -3

 القدرة على التركيز. 
يصاحب القلق تغيرات فسيولوجية ) جسمية( مثل افرازات في الغدة الدرقية،  سرعة ضربات 

 القلب، صداع، فقدان الشهية، االحساس بالتعب واالختناق والضيق. 
 على الفرد من ثالث جوانب   ثيرتأوالقلق له 

 االنفعالي. ناالتزا الجانب االول : في الشخص نفسه فالقلق ال يعرف طعم االستقرار او  -1
فال يستطيع اقامة عالقات اجتماعية لها صفة   باألخرينالجانب الثاني: في عالقه   -2

ع  الثبات مع االخرين وقد يعاني من سلبية االنطواء ، وعدم القدرة على التفاعل م
 الجماعة. 

والعمل الجانب الثالث: في اعماله وانجازاته ويتمثل في عدم القدرة على التحصيل  -3
 واالنتاج.

 


