
عامة في علم النفس العام  میمفاه  

1رقم  محاضرة  

من أجل الحصول على الطعام ومأوى وهذا  سعى یمع مجتمعه فهو دائما   ئة یاإلنسان في ب شیع ی/   دیتمه  

اإلنسان في  وجههای، ولكن الظروف التي  ةیأو معنو ة یومتطلباته سواء ماد اتهیحاج ق یأجل تحق من  

وصول ل یفي سب رةیمعانا كث  واجهی ث یكل رغباته بح قی وتحق ریال تسمح له بتوف هایإل  نتميی التي   ئةی الب  

عقبات و  وجه ی" وهذا معناه أن اإلنسان دركهیالمرء   تمنىی كل ما  سی" ل ما یفي قد لیأهدافه وكما ق  إلى  

ستغنى ی بعض رغباته إلى أجل الحق أو قد  ؤجل یال تسمح بإرضاء حاجاته دفعة واحدة ولهذا قد  موانع  

وفي هذا الصراع  ها،یف شی عیالتي   ئةیمع الب  توافقی أن  حاولی ، وكأنه  قها یتحق ا ینهائ لةی كونها مستح عنها  

اإلنسان    واجههیاألهداف. الذي  ق یو الحزن عند الفشل في تحق  أسیرغباته وحاجاته ، ومن شعور بال  قی تحق

مختلفة المزاج من الشعور بالسعادة و السرور و الفرح عند  ةیعلى حاالت نفس  مری  

من د یالعد  مارسیتجعله   ةیهذا التعامل المصطحب ب الحاالت النفس  ئة یاإلنسان من تعامله مع الب إن  

من أجل الصواب والخطأ فهذه  تصوریوأن  ستدلی و  فكریفهو مطالب أن   ةیو األفعال النفس األنشطة  

فرح یأو   حزنیالعقل وهو كذلك معرض ألن   هایف ستخدم ی" أي  ةی"عقل  اتیلتكون بدورها عم األعمال  

و  ة ی، العقل ة ی" وهذه األمور النفسای"انفعال  ةیذلك من األمور فهي تصرفات سلوك ریوغ خافی أو   تشجعی  

هي من   ة یو دوافع ةیبدورها . االنفعال ة یالمزاج  ةیوضبط هذه التصرفات السلوك ریمن أجل تفس النفس 

علم  نیاهتمامات علم النفس ودراسته وموضوع اهتمام العلماء و المفكر  

بحث یالذي   دانیبقبول عام نظرا لتنوع منابته وسعة الم  حظى یلعلم النفس    فای أن نقدم تعر  ریسیبال  س یل  إذا  

علمائه ومدارسه  نیب  ة یو الفلسف ة یاهتماماته والخالفات العلم  ةیو تغط هیف  

1 / عامة في علم النفس میمفاه  : 

ف علم النفس في كتابه "دروس  عریم" 1910- 1842مسیج  امی"ول  ریالشه كيیاألمر  لسوفی الف  

كا یمقبوال في أمر فی...، وظل هذا التعر رهای في علم النفس "بأنه وصف حاالت الشعور وتفس  مختصرة  

لة یطو  لفترة  . 

لم النفس في كتابه " المجمل في علم النفس سولي كان معتمدا في انجلترا عرف ع مسیفي أوروبا ج  أما  



للفرد أي في اإلحساس و المشاعر واإلرادة . " بأنه العلم الذي    ةیفي الخبرة الداخل بحثی أنه العلم الذي  على

األب المؤسس لعلم النفس  عتبریم و1889، وكما عرفه فونت  ةیبالحوادث الداخل  هتمی  

السلوكي  راهیمقاال بعنوان " علم النفس كما  ةیك"مؤسس السلو 1913"جون بروداس واطسن  نشر  " 

، هدفه النظري التنبؤ بالسلوك  عي یموضوعي من العلم الطب بي یعلم النفس بأنه فرع تجر هیف عرف   

: علم النفس العام السنة أولى د/ بوطالبي بن جدومادة  
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هو " علم السلوك " ، بعض العلماء النفس  نییفان علم النفس في نظر السلوك  هیوعل وضبطه  

البعض اآلخر تهتم بدراسة الخبرة والسلوك معا  نیفي دراسة السلوك في ح متخصصون . 

 :مفهوم علم النفس/1- 1

به هذا السلوك من مظاهر مثل حفل یوما  وانیالنفس هو العلم الذي بدرس سلوك اإلنسان والح علم  

ذلك أو بصفة أخرى هو "علم السلوك البشري  ری،التعلم إلى غ ریواالنفعاالت واالستدالل و التفك الدوافع  

واني ی" وعندما نتعرض لدراسة هذا السلوك اإلنساني و الح ةیالمطبق على المسائل اإلنسان  واني یالح  و  

من العلماء و  دی ساهم بها العد رات یأو التفس نیعة من القوان وهي مجمو ات یمن النظر دینواجه العد  فإننا  

تكون  راتیهذا السلوك وعموما هذه التفس ریلعلم النفس في مختلف اتجاهاتهم ومدارسهم في تفس  نیالمفسر  

ولهذا علم النفس مجال واسع مليء  ةیومیال اةی على تجارب في المخبر و المالحظات في مجال الح ةیمبن  

وصالحها العام ةیعلماء النفس في خدمة البشر هایعل قوم ی ة یو االتجاهات العلم بالمدارس  . 

؟  وانيیالسلوك الح  شملی/ لماذا علم النفس   طرحی سؤال  فهناك  

عند  حا ضایأن تعطي ضوءا و إ  مكنیمثال ف  ةیوان یمقارنة مع عدة أنواع ح  واني یدراسة السلوك الح  إن  

أشد من تقبل ة یشروط الضبط العلم ة یوانیالمماثلة باإلضافة إلى تقبل التجارب الح   ةیاإلنسان ات یالفعال  

من البشر لهذه   نی. التجارب التي تجري على المفحوص رةیفي التجارب الخط  وانات یاستخدام الح تستوجب 

اته یح  مةیالشروط وخاصة كرامة اإلنسان وق  

3 - مكن یف ةیهو أكبر من مجرد الحركات الجسد  وانی اإلنسان أو الح  فعلهیالسلوك: هي كلمة تشمل أي شيء   

على المشاعر و االتجاهات و األفكار فهذه األفعال سواء كانت ظاهرة أو باطنه ، و السلوك  شملی أن  



وان یفي الكائن الحي سواء كان اإلنسان أو الح ؤثریواالستجابة أو خارجي  ریالمث على  قومی عام  بوجه  

هي كالتالي دةیو السلوك عد ریالنشاط للكائن الحي ، وأنواع المث  ریث یبطبعه   ریفالمث  : 

:مثل تقلص المعدة عند الشعور بالجوع    ةیولوجیفس  ة یداخل رات ی. أ/مثةیأو عضو ة یولوجیفس  ةیداخل  راتیمث

عند العطش أي أن قیأو جفاف الر  

نشعر بسببها  مةیوسارة نشعر بسببها السعادة أو ذكرى أل  لةی : مثل ذكرى جمة ینفس ةیداخل  راتیمث  /ب  

ةینفس ة یداخل رات یمث ات یو األسى أي إن الذكر بالحزن . 

األبصار أي درجة حرارة   غشي یضوء باهر  االنتباه أو لفت ی: مثل صوت  ة یماد ة یخارج  راتیمث /ج  

ةیماد ةیخارج راتیتأثر على الجسد فكل هذه الحواس مث   الجو  

 

عدو لدود  ةیأو رؤ  تهیأو أحد األقارب تسعدنا رؤ قی : مثل مقابلة صدة یاجتماع  ةیخارج راتید/ مث   

 .تغضبنا

وقد تكون نوع هذه  نیمع ریبه الكائن الحي في مواجهة مث  قومیباالستجابة كل نشاط  قصدی:  االستجابة   

مثل ارتفاع ضغط الدم أو برودة ة یولوجیمثل رد السالم أو فس ةیمثل الهرب أو لفض ةیحرك االستجابة   

في حل إحدى  ریكالتفك ة یمثل الفرح عند النجاح وقد تكون االستجابة معرف ة یوقد تكون انفعال الجسم   

مثل التوقف عن تناول الشراب و   نی. المشكالت أو قد تكون بكف عن نشاط مع ام یالمغرب عند الص آذان

 الطعام بعد الفجر وقبل 

 :خصائص السلوك- 4

و القدرة على مواجهة المواقف  فیبالمرونة و التك زیتمی / السلوك اإلنساني  ة یفیالتك   -أ  

و الفروق في   ةیبعضهم البعض كالفروق الجسمان األفراد   نیب ة ی/ هناك فروق فرد ة یالفروق الفرد -ب

ئات یاله  

كالدوافع واالنفعاالت و الذكاء  ةیالنفس  

5 - السلوك اإلنساني بعوامل وهي  حددی محددات السلوك /   : 

o وذلك في قول ةیو النفس  ةیالوراثة / نحن نرث اآلباء و األجداد وفي عمود النسب من الخصائص الجسم  



لنطفكم فان العرق دساس روا یسلم" تخو هی"صلى هللا عل النبي  

o ئة ی وقد تكون الب نةیأو المد  فیمثل الر ةی الجغراف   ئةیالفرد وقد تكون الب   طیح ی/ وهي كل ما  ئةی الب  

في الدراسة وقد   هایو المدرسة التي نشأ ف هایمثل األسرة التي ولد ف ة ی. اجتماعرة یو الفق ةیالطبقة الغن مثل

ة یاقتصاد ئة یتكون هذه الب  

o ة یهو النفس أو الجسم بل اإلنسان ذلك أن اإلنسان وحدة نفس نفعلی الذي   سیل  لیالنفس و الجسم / ق  

كخفقان القلب ، العرق ،تسارع  ةیجسم  ةیولوج یفس راتیتغ  صاحبهیفمثال عند االنفعال نفسي  ةیجسم  

الجهاز الدوري -الغدد–ترتبط بالجهاز الجسمي ) عصبي   ةی، فالحالة النفس  التنفس  ) 

o مع  دیتزایمن الخبرات و المعلومات  كولوجيیالس  دهیاإلنسان ورص  ولدیالمتراكمة:   ةیكولوج یالخبرات الس  

  دیزاو مبادئ . ت ات یمن أخالق ة یالذات  ةیوخبرات الراشد في معالم الشخص ریخبرات الطفل الصغ اختالف 

مثل اةیوفق الخبرات المكتسبة في الح  تطوری و تشكلیفالسلوك   ة یومیال اة یالخبرات و الممارسات الح  

6 - هي اءیأهداف علم النفس: عموما تتمحور وتشترك أهداف علم النفس في ثالث أش   : 
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1 - من ریاألخرى قابل للفهم و التفس  ة یمثل الظواهر العلم وانيیإلنساني والحالسلوك ا /ره یفهم السلوك وتفس  

تم یالتي تحكم هذا السلوك، وفهم السلوك  نینتوصل إلى القوان ث یجمع الوقائع و المظاهر بح خالل  

تدرس وتفسر هذا السلوك ةیبحث   ةیومناهج علم ب یأسال بواسطة  . 

2 - تم یهذا السلوك و  ضبطیبذالك أن   مكنی/ إذا توصلنا إلى فهم السلوك فانه  ه یضبط السلوك و التحكم ف  

  5عمر  ریمثل الطفل الصغ جاب یبإ  ه یفي تلك السن. التحكم ف ةیو السلوك ةیالمهارات الفكر  مهیبتعل   ونبدأ

الدروس عاب یاست مكنه یسنوات وصل إلى النضج العقلي   

3 - عن هذا  هایالتي نتوصل إل  نیالقوان  رة یدنا من هذا الفهم بمساالتنبؤ بالسلوك / إذا فهمنا السلوك واستف  

الذكاء   عیهذا السلوك في المستقبل فمثال نتنبأ أن هذا الطفل رف هیعل كونیالتنبؤ بما س   مكنیفانه  السلوك  

واألسرة أنه سوف  نیعن حنان األبو د یبع شیع یفي الدراسة كما أن نتنبأ بسلوك الطفل الذي  تفوقی سوف  

من الدراسات أشارت إلى ذلك د یألن العد ا یونفس ایمتوافق اجتماع ریغ كونی  . 



ومن ثم التنبؤ به مستقبال أو الحقا . فمن الواضح أن هذه األهداف الثالثة متداخلة   هیضبطه و التحكم ف  الى

بالتالي  ؤديی  رهیألن فهم السلوك وتفس ریإلى حد كب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ةیالدافع  Motivation 

2رقم  محاضرة  

سي ی من أجل الوصول إلى المغزى الرئ نتهجه ی به اإلنسان أو أي سلوك  قوم ی: إن أي عمل دیتمه  

من  عدی ه یذلك الشيء المرغوب ف ق یاإلنسان من النجاح أو تحق  بذلهی و الجهد الذي  ةیالنفس اجات یلالحت   

في علم النفس وهو موضوع الدوافع ، و   ةیسیعلم النفس . الموضوعات الهامة ورئ درسهایالتي   المختلفة 

 الدوافع تتصل بمظاهر السلوك 

السلوك و السلوك هو  دفع یاألخرى فهو كل ما   ةیكولوج یالس م یالدافع مكون افتراضي شأنه شأن المفاه و  

فإذا تحقق هذا الهدف شعر الفرد بالرضا و اإلشباع  نیهدف مع ق یمن أفعال وأقوال إلى تحق  هیما تأت  كل  

شعر   قهی الفرد توازنه النفسي . النفسي أما إذا فشل في تحق حققیوهنا   زولیهذا التوتر أو  خفی  حتى

السلوك وتواصله  ریباإلحباط و التوتر ، إذا الدافع حالة من التوتر تث  

1 - وتواصله تحي  نة یالسلوك في ظروف مع ری ثی  ةیأو نفس ةیجسم  ة ی: الدافع حالة داخلةیالدافع فیتعر  

عن الدواء و   بحثی ض یعن طعام أو مر بحثیجائع    وانیمثل ح نةی مع ةیإلى غا  نتهيی النجاح .  طلب ی

 الشفاء أو طالب 

الكائن الحي   ئیهیوالدافع   نیهدف مع ق یالسلوك وتدفعه إلى تحق  ریالدافع حالة استثارة وتوتر داخلي تث    

تتناسب قوة الدافع مع مقدار الطاقة الناتجة عنه مثل الشخص الذي  ث یبالتعبئة العامة لطاقته بح قومیو  

من الشخص الذي منع من ریعن الطعام لمدة أطول تكون قوة الدافع التماس الطعام أكثر بكث امتنع  

ي حالة استنفار حتى  تكون ف  ةیسعات مثال فالطاقة النفس  رةیالدافع وقع اإلحباط. الطعام لمدة قص رضىی لم

الدافع ، وٕاذا  رضىیو تحققی  

ق ی تحق ة یوتحدده وتواصله إلى غا نةیالسلوك في ظروف مع ر یتث  ةیأو جسم ة ینفس ة یالدافع حالة داخل   

اته یغا  

الكائن  صابیحالة من االستثارة و التوتر الداخلي و فقد التو ازن بهدف إرضاء الدافع وٕازالة التوتر و وهو  

الدافع رضيیباإلحباط إذ لم   الحي  . 

أو تنشطها وتوجه سلوكها نحوى  ةیالعضو ری هي الرغبات و الحاجات واالهتمامات التي تستث ةیالدافع    

یته وشدته واستمرار هه یالسلوك وتوجمحدد وهي العوامل التي تؤثر في  هدف  



2 - الدوافع   اتینظر  

ة یمكدوجل الدوافع األول  سميیالتجنس و كيیأمر زي یالغرائز عند مكدوجل: مكدوجل عالم انجل  ةینظر  -أ  

في مستوى بدائي لها ثالث جوانب  ة یعقل ة یعمل زةیو الغر زيیالغر لیأو الم  الغرائز  

ذات الصلة مثل رائحة الطعام في حالة الجوع   راتیالتلقي هي االستعدادات لتلقي المث ثیمن ح   

اللجوء إلى مأوى  نیبقصد الوصول إلى هدف مع  نةیهي الستعدادات لعمل حركات مع  ذ یالتنف ثیمن ح   

االنفعالي التي تصاحب اإلرضاء. آمن عند الشعور بالخوف  جانیهو اله زةیقلب الغر   

المثال   لیوجل قائمة بالغرائز ، نذكر بعضها على سبأعد مكد وقد  

- التماس الطعام  زةیغر  

الجنس أو التزاوج  زةیغر  

لهم  ةیالحما  ریوتتمثل في إطعام الصغار وتوف نیالوالد  زةیغر  

- الغضب زةیغر  

النوم  زةیغر  

- الضحك  زةیغر  

التملك  زةیغر  

و  ةیفي للنشاط وبدونها ال تختلف الطاقة النفس  ةیفي أساسها و هي المنابع األساس  ةیالغرائز فطر و  

الكهربائي  اریلالنسان عن مصنع عزل عنه الت   ةیالحرك  

سلم الحاجات عند ماسلو ةینظر -ب  

على خمس  ایهرم بای مرتبة ترت ةیماسلو أن الحاجات أي الدوافع اإلنسان  كيیعالم النفس األمر افترض   

على النحو التالي  اتیمستو  : 

ة یهرم ماسلو للحجات و الدوافع اإلنسان مثلیشكل  -  - 

1 – 

اإلنسان   هایف  شتركی : وهي الحاجات التي ترتبط ارتباطا مباشرا ببقاء الفرد و ةیولوج یالحاجات الفس  



ة یولوجیمثل الحاجة الى الطعام و الشراب و التزاوج و النوم وٕاذا أشبع اإلنسان حاجاته الفس وانیالح  مع  

وهي األمن ةیالحاجات الثان تظهر  

و النظام و التحرر من الخوف و  ةیحاجات األمن: وهي تتمثل في الحاجة إلى االستقرار و الحما  

آمنا مطمئنا ش یعیالفرد أنه   شعریوعندما ترضى هذه الحاجات  القلق . 

                  محبوبا وٕاذا حرم من إرضا كونیوأن   حبی اإلنسان أن  طلبی  ثیحجات الحب واالنتماء: ح

الحب و االنتماء شعر بالوحدة  حاجات . 

للمجتمع  ة یبفعل المساهمات الفرد في المصالح األساس أتيی ری: التقد ریحاجات التقد  

نیومن أهم الصفات لألشخاص الذ   تهیهو ؤكدیالفرد ذاته و  حقق ی  ثیالذات: ح  ق یحاجات تحق   

جربة القمة و التي تتضمن الزهور و الفرح و حب البشر و التعاطف معهمذواتهم ممارسة ت حققونی  . 

الغرائز لمكدوجل فالدوافع حالة  ةیبعدم قناعة علماء النفس بنظر جةی خفض الحافز: ظهرت نت  ةینظر  -ج  

أو تجنب المنبهات المؤلمة وهذه الحالة من اإلثارة ة یولوجیسیف  ةیمن اإلثارة ناتجة عن حالة جسم عامة  

خفض الحافز  ة یبنظر ةیفي أبحاث الدافع  ةیالحاجة، وتعرف هذه النظر شبعیبسلوك  امی للق ةیالعضو تحفز  

إشباعه  نیعلى السلوك مع ترتب ینشوء العادات وتربطها بخفض الحوافز ، فما أن   ةیهذه النظر وتفسر  

اةهذا السلوك عاد صبحیما و بالتالي خفض التوتر المصاحب لهذا الحافز حتى  لحافز  . 

 

 

 


