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 -علم النفس:

یعد علم النفس من المیادین العلمیة المھمة التي البد ان یطلع علیھا الطالب 
والمثقفون وحتى االشخاص االعتیادین. وذالك لدخولھ في جمیع مفاصل 

الحیاة المختلفة ، فھو داخل في المدارس والمعاھد والجامعات وفي الطب 
 الخ. وفي الحروب النفسیة وفي االعالم ..

 ولعلم النفس عدة تعاریف منھا :

ھو العلم الذي یدرس ((الحیاة النفسیة))وما تتضمن من افكار  - أ
 ومشاعر واحساسات ومیول ورغبات وذكریات وانفعاالت.

 ھو العلم الذي یدرس ((سلوك االنسان)) وھو یتفاعل مھ بیئتھ. -ب

ھو الدراسة  والحقیقة ان خیر التعاریف لعلم النفس وأشملھا القول أنھ -د
 .العلمیة لسلوك الكائن الحي وتوافقھ مع البیئة

وھذه التعاریف متكاملة ومنسجمة حیث یتبین من خاللھا بأن علم النفس 
یدرس االوجھ المختلفة من النشاط العقلیة واالنفعالي والحركي التي یتعامل 

 بھا االنسان مع بیئتھ ویتفاعل معھا ، والتي تعكس تأثره بھا.

 

 علم النفس مباحث*

 یمكن أجمال مایبحث فیھ علم النفس باالمور التالیة :

یبحث في كل ما یبحثھُ االنسان ویقولھ ، أي ان كل ما یصدر عنھ من -۱
سلوك حركي ، أو لفظي كالمشي واالكل والكتابة والكالم والھرب 

 واالعتداء ، والضحك واالبتسام.

ي كاالدراك والتذكر ، یبحث في كل مایصدر عن االنسان من نشاط عقل -۲
 والتخیل والتفكیر ، والتعلم واالبتكار.



 

یبحث في كل ما سیشعره ، االنسان من تأثرات وجدانیة وأنفعالیة ،  -۳
كاالحساس بالذة وااللم ، والشعور بالضیق واالرتیاح ، والحزن والفرح ، 

 وفي كل ما ینزع و یمیل الیھ ، أو یریده ، أو یرغب فیھ أو ینفر منھ.

یبحث كذالك في سلوك الحیوانات والطریقة التي تتعامل بھا مع البیئة – ٤
 المحیطة بھا ، وكذالك یدرس سلوك الحشرات .

مثال ذالك بأمكانك أن تالحظ في محالت بیع الحلویات أو العصیر ، أن 
ھنالك صندوق یشبھ قفص عصافیر صغیر ، توجد فیھ لمبة ( مصباح ) 

ة ، وقد یكون ھذا اللون مثالً ، اللون البنفسجي اللمبعلى شكل الوان أي لون 
، معلقاً في سقف المحل وقد تجمعت علیھ أعداد كبیرة من  أو االزرق

البعوظ ، أن ذالك في الحقیقة لم یولد بالصدفة وأنما كان ذالك نتیجة لجھد 
العلماء في علم النفس ، حیث وجدوا من خالل دراساتھم التجریبیة أن ھذه 

 نھا ان تجذب البعوظ.االلوان یمك

 

 : علم السلوك

من تعریف علم النفس انھ العلم الذي یدرس سلوك االنسان ، أي یصف ھذا 
السلوك ویحاول تفسیره وقد اختلف العلماء في تحدید معنى السلوك فمنھم 
من یقصره على النشاط الحركي الظاھر الذي یمكن ان یشاھده أشخاص 

والجري والھرب ومنھم من یبسط مفھومھ اخرون، كالمشي والكالم واالكل 
بحیث یشمل جمیع ما یصدر عن الفرد من نشاط ظاھر، كالكالم او المشي 
او نشاط باطن كالتفكیر والتذكر واالنفعال .. وھو یتفاعل مع بیئتھ ویحاول 

 التكیف لھا .

 

استجابات  ن: ھو استجابة لمثیر ، اي كل ما یصدر عن الفرد م فالسلوك
او خطر یتھدده او قرار أزاء مشكلة یحلھا  –ء موقف یواجھھ فة أزامختل

 یتخذه او درس یحفظة .

 



 

 ویقصد باالستجابة : كل نشاط یثیره منبھ او مثیر وقد تكون االستجابة :  

:كتحریك ذراعك للرد على شخص یحییك ، وكالھروب من  حركیة .۱
خطر ماثل امامك ، وكانقباض حدقة العین ان سلط علیھا ضوء 

 شدید.
 : كالرد على سؤال یوجھ الیك ، او صراخك لالستغاثة. لفظیة .۲
: كارتفاع ضغط الدم ، او زیادة افراز غدة، او تقلص  فسیولوجیة .۳

 عضالت المعدة .
ند سماع كلمة معینة ، او الحزن لسماع خبر : كالغضب ع انفعالیة .٤

 معین.
 : اي كسب معرفة كالنظر والسمع والتفكیر والتذكر . معرفیة .٥
: كالتوقف عن السیر او االكل أو التفكیر عند  الكف عن النشاط .٦

 سماع امر معین .

 

 

 : المنبھ أو المثیر

ھو اي عامل ، خارجي او داخلي ، یثیر نشاط الكائن الحي او نشاط 
 أو یكفھ ویعطلھ . عظر من أعظائھ ، او یغیر ھذا النشاط

: منبھات فیزیقیة كموجات الصوت والضوء  المنبھات الخارجیة
وتغیرات درجة الحرارة والروائح المختلفة .. او اجتماعیة كمقابلة 

 صدیق او صرخة استغاثة او سماع مناقشة .

 

: منبھات فسیولوجیة كانخفاض مستوى السكر في  المنبھات الداخلیة
او تكون منبھات نفسیة كاالفكار الدم أو زیادة كمیة االدرینالین فیھ ، 

 والتصورات الذھنیة ، والمعتقدات و االوھام والحالالت الوجدانیة .

 



 

 السلوك نشاط كلي :

م حركیاً ام عقلیاً ا –كل نشاط یصدر عن االنسان وھو یتعامل مع بیئتھ 
أنما یصدر عن االنسان بأسره ، بكلیتھ ، فاالنسان حین یكتب ال  –انفعالیاً 

یكتب بیدیھ فقط ، وحین یأكل ال یأكل بفمھ ویدیھ فقط ، وحین یجري ال 
یجري بساقیھ وجسمھ فقط . بل ان ھذا االوجھ من النشاط الجسمي و 
ه الحركي تصحبھا في الوقت نفسھ ضروب من النشاط العقلي كاالنتبا
واالدراك وتصور الغایة من السلوك ، واخرى من النشاط الوجداني 

 كالشعور باالرتیاح او عدمھ ، بالحزن او االلم .

و االنسان حین یفكر في موضوع او ینتبھ الیھ او یحاول یتذكره ، فأن ھذا 
النشاط العقلي تصحبھ في الوقت نفسھ تغیرات جسمیة وحاالت وجدانیة 

یة ، ونشاط في الحواس ، وافرازات غدیة ، مختلفة : توترات عضل
وتغیرات في التنفس ودورة الدم وعملیة الھضم ھذا فضال عن الحركات 

والتعبیرات و االوضاع الجسمیة التي یتخذھا االنسان أثناء تفكیره وانتباھھ 
 وتذكره ..

كذالك االنسان حین یشعر بانفعال الخوف او القلق او الحزن او الغضب ، 
التأثرات االنفعالیة تصحبھا تغیرات جسمیة وفسیولوجیة قد تكون فأن ھذه 

ان تكرر االنفعال او ازمنت الحالة االنفعالیة . فقد اتضح ان  بالغة الخطورة 
القلق المزمن قد یؤدي الى ظھور القرحة في المعدة او االثنى عشر ، وان 

ھذا كلھ الكراھیة المكبوتھ قد تؤدي الى ارتفاع خبیث في ضغط الدم .. 
 فضال عن التعبیرات الحركیة الظاھرة التي تصاحب االنفعال ..

 

 

 

 

 



 

 السلوك اداة التكیف للبیئة:

 ان السلوك ھو نشاط یقوم بھ الفرد وھو یتعامل مع بیئتھ ویتكیف لھا.

: مجموعة العوامل الخارجیة ، التي یمكن ان تؤثر في نمو  بالبیئة ویقصد
 الكائن الحي ونشاطھ منذ تكوینھ الى اخر حیاتھ.

 والبیئة اما مادیة او بیولوجیة او اجتماعیة او واقعیة او سیكولوجیة.

تتلخص في طبیعة المكان الجغرافي الذي یعیش فیھ الفرد ، :  البیئة المادیة
 رطوبة واالضاءة التي یتعرض لھا .وفي درجات الحرارة وال

التي تحیط بخالیا یمكن اعتبار الدم وغیره من السوائل  البیئة البیولوجیة : 
 الجسم بیئة بیولوجیة لھذه الخالیا .

االجتماعي العام وما یقوم فیھ من قوانین ھ الجو یقصد بالبیئة االجتماعیة : 
 ومعاییر وقیم مختلفة

ما یحیط بالفرد من عوامل مادیة فیزیقیة او ھي كل البیئة الواقعیة : 
 اجتماعیة سواء اثرت ام لم تؤثر فیھ.

ھي البیئة كما یدركھا ویتأثر بھا فیستجیب لھا اي البیئة السیكولوجیة : 
التي تثیر انتباھنا واھتمامنا ونشاطنا اي اننا نستجیب للبیئة ال كما ھي علیھ 

 في الواقع بل كما تبدو لنا وكما ندركھا.

 adaptationعملیة التكیف 

ھو محاولة الفرد احداث نوع من التوازن بینھ وبین بیئتھ المادیة او التكیف: 
االجتماعیة ویكون ذالك عن طریق االمتثال للبیئة او التحكم فیھا او ایجاد حل وسط 

بینھ وبینھا ومن االمثلھ على ذالك تكیف القروي لجو المدینھ وتكیف الطلبھ الجدد لجو 
جامعھ او یبدو التكیف في تغییر الفرد لبیئتھ كان یرغم من یناقشھ على التنازل عن ال

 رأیھ او ان ینقل الرئیس احد من مرؤوسیھ الى عمل اخر .

ان التكیف عملیة مستمرة موصولة التكاد تخلو لحظة من حیاتنا من عملیة التكیف. 
 نوع من التكیف. لذا نستطیع ان نقول ان كل سلوك یصدر عن الفرد ما ھو اال

 التوافق: قدرة الفرد على التكیف لبیئتھ المادیة واالجتماعیة.



 

 -صلة علم النفس بالعلوم االخرى :

علم النفس علم وصفي یصف السلوك ویفسره على ماھو علیھ وال یضع 
معاییر السلوك والتفكیر والتذوق كما تفعل علوم المنطق واالخالق والجمال 

علمنا كیف ینبغي لنا ان نفكر على نحو یعصمنا من فأذا كان علم المنطق ی
التناقض في التفكیر . فعلم النفس یقتصر على وصف الطریقة التي یتم بھا 
عملیة التفكیر بالفعل. واذا كان علم االخالق یعلمنا كیف ینبغي لنا ان نسلك 

ان اردنا ان نكون قوما صالحین فعلم النفس السلوك الفعلي خیرا كان ام 
واذا كان علم الجمال یضع معاییر للتذوق في الفنون واالدب فعلم شرا. 

النفس یدرس ما نتذوقھ بالفعل جمیال كان ام قبیحا. وبعبارة اخرى فعلم 
النفس كغیر من العلوم الوصفیة االخرى یدرس ما ھو واقع ال ما ھو واجب 

 ( ما ینبغي ان یكون) .

 ائف االعضاء وعلم االجتماع ولعلم النفس صلة وثیقة بعلم االحیاء وعلم وظ

فسلوكنا یتوقف الى حد كبیر على تكویننا البیولوجي : الجسمي والعصبي 
والغدي وعلى ما ورثناه من استعدادات فطریة ومن المحقق ان ھناك صلة 
 بین الذكاء والمواھب الخاصة والمھارات الحركیة وبین المجھاز العصبي.

او التلف الذي یصیب المخ قد یكون  كما ان االضطرابات في افرازات الغدد
 لھ اثر كبیر في شخصیة الفرد وصحتھ النفسیة .

ومن ناحیة اخرى یجب ان ال ننسى ما للمجتمع والثقافة السائدة فیھ من اثر 
 عمیق في شخصیة الفرد وتفكیرة وسلوكھ . فلو كنا نعیش في استرالیا مثالً 

ا وكانت لنا عادات وتقالید لكنا الیوم نلبس غیر مالبسنا ونأكل غیر طعامن
ومثل تختلف عن ما نحن علیة بل وال ختلفت نظرتنا الى الكون اختالفاً 

كبیر . بل ان ثقافة المجتمع تؤثر في طرق تفكیر افراده وطرق تعبیرھم عن 
انفعاالتھم وفي ما یتعلومنھ من معاییر الخیر والشر والمباح والمحظور 

 والعدل والظلم ...

 

 



 

 اھدافھ ثالثة: -كغیره من العلوم االخرى–لعلم النفس 

 .فھم السلوك وتفسیرة –أ 

 التنبؤ على ما سیكون علیة السلوك . –ب 

 ضبط السلوك والتحكم فیھ بتعدیلة وتحویرة وتحسینھ. –ج 

 

مبادئ عامة وقوانین یمكن بھا فھم السلوك وتفسیرة فھو یعنینا على فھم 
 الناس:انفسنا وفھم من نعاشرھم ونعاملھم من 

فھم الدوافع الحقیقیة ال الدوافع الزائفة او المتوھمة التي تحركنا  -۱
 وتحرك غیرنا من الناس.

فھم نواحي القوة والضعف في شخصیتنا وما لدینا من امكانیات  -۲
 واستعدادات خافیة عنا.

فھم اسباب ما یبدو في سلوكنا او سلوك زمالئنا او اطفالنا من  -۳
 انحراف او استقامة.

العوامل التي تفسد تفكیرنا او تعطل عملیة التعلم لدینا او  الكشف عن -٤
تمیل بنا الى شرود الذھن الموصول او تجعلنا ننسى كثیراً مما 

 حفظناه واستوعبناه.

 

بل یعنینا علم النفس على فھم اصول الكثیر من المشكالت حیث یبین لنا 
وان ذیوع  ان كثیرا من المذاھب والتیارات الفكریة الغریبة عن المجتمع

الجریمة والتفكك الخلقي والصراع الصناعي والتناحر الدولي والقلق 
المتفشي بین الناس ھذه وغیرھا غالبا ما تكون وسائل الرضاء حاجات 

 ودوافع اساسیة معاقھ او مكبوتھ لدى الناس .

ان یقدم الكثیر لعالم یزخر بامثال ھذه االزمات  فعلم النفس یستطیع
 والصعوبات .

 



 

الشك ان ما یقدمھ علم النفس من تفاسیر قائمة على اسس علمیة ال  ومما
 على مجرد المالحظة العابرة او الخبرات العلمیة العارضة .

فأغلب الناس یكتفي بتفاسیر تغطي عنده حب االستطالع بین ما یذھب علم 
 النفس الى ابعد من ذالك.

اكانت عادیة ام  االنسان العادي ال یشعر بحاجة الى تفسیر االحداث سواء
 غیر عادیة.

 اضف الى ذالك بأن علم النفس یقدم اجوبة الى تلك الحوادث.

ثم ان فھم الظاھرة ومعرفة اسبابھا وخصائصھا یعین على التنبؤ بحدوثھا 
وعلى ضبطھا والتحكم فیھا ھذان ھدفان عملیان من اھداف العلم كل علم 

التنبؤ بحدوثة وان نعد لھ المدة فأذا عرفنا اسباب الفیضان مثال تسنى لنا 
لكي نتخلص من مخاطرة واذا عرفنا ان التربة القاسیة في عھد الطفولة 

تمھد الطریق الصابة الفرد بمرض نفسي في مستقبل حیاتھ استطعنا ان نتنبأ 
بالمصیر النفسي لطفل نشأ على ھذه التربة وان نبتعد عن مثل ھذه التربة 

 في تنشأت اطفالنا.

نا استعداد فرد لمھنة معینة وعدم استعداده الخرى او استعداد واذا عرف
طالب لدراسة معینة وعدم استعداده الخرى استطعنا ان نجنبھ الفشل في 

 اقحامھ في مھنة او دراسة لیس مؤھال لھا.

واذا عرفنا ان الذكاء صفة ثابتة للفرد ال تتغیر بتقدم السن اال في حدود 
وان یكون حكمنا صادقا الى حد كبیر بأن ھذا  طفیفة استطعنا ان نحكم االن

الطفل ذا السن الثامنة من العمر الیستطیع بذكائھ ان یتجاوز مرحلة الدراسة 
الثانویة في حسین ان زمیلھ من نفس سنھ یستطیع بذكائھ ان یمضي الى ابعد 

 من ذالك بكثیر.

نا استطعنا ان واذا عرفنا الدوافع التي تحركنا ازاء اصدقائنا وزمالئنا واوالد
نتحكم في سلوكنا وان نغیره ان كان سلوكا غیر مرضي . وعلى الرغم من 

صعوبة التنبؤ بسلوك الناس لتعدد العوامل والدوافع اال انھ الیمكن االستغناء 
عنھ الن مثلھ كمثل تنبؤات عالم االرصاد الجویة كالھما عرضة للخطاً 

 ولكن ذالك الیقلل مناھمیتھا وفائدتھا



 

 -النفس فروع نظریة واخرى تطبیقیة واھم الفروع النظریة:لعلم 

 

 علم النفس العام-۱
یدرس اوجھ النشاط النفسي التي یشترك فیھا جمیع الناس كالتفكیر والتعلم 

 والنسیان واالنفعال وھو اساس كل الفروع االخرى.

 

 علم النفس الفارق-۲

كالذكاء او الخلق او یدرس الفوارق الموجودة مابین االفراد او الجماعات 
الشخصیة او االستعدادات والمواھب الخاصة كما یدرس اسباب ھذه 

 الفوارق مستندا الى الحقائق التي یكشف عنھا علم النفس العام.

 

 علم النفس االرتقائي-۳

والخصائص  یدرس مراحل النمو المختلفة التي یجتازھا الفرد في حیاتھ
عامة التي تصف مسیرة ھذا النمو السیكولوجیة لكل مرحلة والمبادئ ال

واالرتقاء ومن فروعھ علم النفس مرحلة الرضاعة وسیكولوجیة الطفل 
 وسیكولوجیة المراھقة وسیكولوجیة مرحلة الرشد وسیكولوجیة الشیخوخة.

 

 علم النفس االجتماعي-٤

یدرس سلوك االفراد والجماعات من خالل المواقف االجتماعیة المختلفة 
بناءبین التالمیذ والمدرسین بین العمال وصاحب العمل وبین بین االباء واال

العمال بعضھم ببعض . وبین المعالج والمریض ، بین الرئیش والمرؤوس  
 فمن صور التفاعل االجتماعي التعاون والتنافس ،الحب والبغض واالرتیاب

 والمحاكاة والتعصب كما یدرس ھذا التفاعل .

 

 



 

 علم نفس الشواذ-٥

نشأة االمراض النفسیة واالمراض العقلیة ((الجنون)) وضعف یبحث في 
 العقل واالجرام واسبابھا المختلفة مع محاولة وضع اسس لعالجھا.

 

 علم نفس الحیوان-٦

یبحث في سلوك الحیوانات المختلفة ویحاول االجابة على بعض االسئلة 
العالم  مثل : ھل تستطیع الحیوانات ان تفكر ؟ وكیف تبدو لھا االشیاء في

الخارجي ؟ وھل تتذكر؟ وماذا تتذكر؟ وھل تشترك الحیوانات مع االنسان 
 في بعض االمور والدوافع ؟

 لقد استفادت الدراسة من ذالك كثیرا خاصة موضوع التعلم والذكاء.

 

 علم النفس المقارن۷

یقارن سلوك االنسان بسلوك الحیوان وسلوك الطفل بسلوك الراشد وسلوك 
 البدائي بسلوك المتحضر وسلوك الشخص السوي بسلوك الشاذ.االنسان 

 

 -أما اھم فروع علم النفس التطبیقیة فھي :
 علم النفس التربوي-۱

تطبق مبادئ علم النفس وقوانینھ على میدان التربیة والتعلیم لحل مایحصل 
من مشاكل في ھذا المیدان كضعف التالمیذ في اللغات او غیر اللغات 

ءة للمبتدئین بالطریقة الكلیة كما یطبق مبادئ عملیة التعلم وتدریس القرا
 وقوانینھا على تدریس المواد المختلفة كالحساب والرسم والقراءة واللغة.

وعلم النفس التربوي ھذا الیحتاج الى مایصل الیھ علم النفس النظري من 
 مبادئ بل ھو یصوغ لنفسھ مبادئ سیكولوجیة یحتاج الیھا في حل ما یوجھھ

 من مشاكل .

 

 



 

 علم النفس الصناعي-۲

الھدف من ھذا الفرع ھو رفع مستوى االنتاج الصناعي وذالك عن طریق 
علمیاً انسانیاً یقوم على اسس  حل مشاكل العامل او الجماعة العاملة حالً 

ومبادئ علم النفس عبر تھیئة جمیع الظروف المادیة والمعنویة التي تكفل 
وفي اقل مدة ومن تلك الظروف :التوجیھ المھني زیادة االنتاج مع الجودة 

واالختیار المھني والتدریب الصناعي واثر االضاءة والتھویة ودرجتي 
الحرارة والرطوبة في االنتاج اضافة الى مشكالت التعب الصناعي 

وحوادث العمل وطرق االمن الصناعي واالھتمام بالعالقة بین العمال 
  م ببعضواصحاب العمل وبین العمال بعضھ

 علم النفس التجاري  -۳

یھتم بدراسة دوافع البیع والشراءواتجاھات المستھلكین النفسیة نحو 
المنتجات الموجودة في االسواق والمطلوبة غیر الموجودة كما یھتم بأختیار 
البائعین ووسائل تاثیرھم على المشتري كما یھتم بسیكولوجیة االعالنات من 

ارھا الن ناحیة تصمیمھا ونوعھا وحجمھا والوانھا ومواضعھا ومرات تكر
االعالن یذكر االنسان احیاناً بالحاجة الى تلك السلعة بل االعالن الجذاب 

 یدفع المستھلك الى الشراء. 

 علم النفس الجنائي-٤

فرع تطبیقي لعلم نفس الشواذ یدرس العوامل والدوافع المختلفة التي 
تؤدي الى احداث الجریمة ویقدم افضل االقتراحات لعقاب المجرم او 

 او اصالحة . عالجة 

 علم النفس القضائي-٥

یدرس العوامل النفسیة الشعوریة والالشعوریة التي یحتمل ان یكون لھا 
اثر على جمیع المشتركین في الدعوى الجنائیة : القاضي ، والمتھم 

 والدفاع والمجني علیة والمبلغ والشاھد والجمھور .

فھو یبحث في العوامل والظروف التي یستفیدھا القاضي ویستنتج منھا 
الحكم ویقدر العقوبة كما یبحث العوامل التي تحمل المتھم او الدفاع على 

اخفاء الحقیقة او الغلو في طلب الرحمة وتخفیف المسؤلیة عن المتھم 
كما تھتم بدراسة ((الشھادة)) والعوامل الموثره على ذاكرة الشاھد 

 تجعلة یحرف ما یقول من دون قصد . ف



 

 علم النفس الحربي -٦

ھو العلم الذي یدرس افراد الجیش لوضع كل فرد في المكان الذي 
یتناسب مع ذكائھ واستعداداتھ وسمات شخصیتة ولتدریبھم على الطرق 

وقت قصیر وجھد قلیل كما یدرس الحاالت العلمیة التقان اعمالھم في 
یة في الجیش وحاالت محاربة الدعایات التي تدعم الروح المعنو

واالشاعات الضارة ومقاومة اثر الحرب النفسیة والتغلب على القلق 
 اثناء انتضار الھجوم .

كما ان عملیات تمویة المنشئات العسكریة وحصون السواحل ومالبس 
 الجنود وخوذاتھم من عمل االخصائیین النفسیین 

 علم النفس الكلینیكي-۷

مھمتھ تشخیص وعالج االضطرابات النفسیة عالجاً نفسیاً كحاالت 
القلق، والشعور بالنقص وابالحیرة والتردد ، وعدم الشعور باالمان 

والطمأنینة كذلك یھتم یتشخیص وعالج عیوب النطق والتخلف الدراسي 
 .وغیرھا من الحاالت النفسیة 

 

 

 علم النفس االجتماعي •
الجتماعي لم یستقر على تعریف محدد وذلك النفس ا یمكن القول ان علم

یرجع اساساً الى انھ اصبح محور اھتمام الباحثین في علم النفس وعلم 
االجتماع وعلم االنسان (االنثروبولوجیا) والنھ كذلك فقد اخذ كل حقل 
معرفي من ھذه الحقول االھتمام بھ ومحاولة توظیفة في معالجة بعض 

ي تركز علیة . وتبع لذلك فقد تعددت مشكالتة من زاویة الموضوع الذ
تعاریفة التي تحدد ماھیتة والمجاالت التي یركز علیھا وكذلك قد نشأ 
اختالف بین البتاحثین حول تعریف علم النفس االجتماعي ویعود ھذا 

االختالف استناداً الى التوجھات النظریة للباحثین فیھذا الحقل فالباحث 
لنفسي في دراسة السلوك االجتماعي وجھة نظر التحلیل االذي یتبنى 

للفرد یعمد الى تحدید ماھیة ھذا الحقل على اساس المفاھیم التي ینطلق 
منھا التحلیل النفسي بینما نجد أصحاب المذھب السلوكي لھم وجھة نظر 



 

أخرى وعلم صبراً مع التوجھات النظریة . ولعل أبرز التعریفات التي 
 -تناولت علم النفس االجتماعي ھي :

للعوامل الشخصیة والموقفیة المؤثرة في السلوك أن (الدراسة العلمیة 
 االجتماعي للفرد) . 

وعرف بأنھ (الدراسة العلمیة لسلوك الكائب الحي ككائن اجتماعي اي 
 یعیش في مجتمع مع اقرانھ یتفاعل معھ فیتأثر بھم ویوثر فیھم ). 

 

 

  -مجاالت علم النفس االجتماعي :  

الموضوعات التي یتركزعلیھا علم النفس االجتماعي ھي  ان
موضوعات تتصل بالسلوك االجتماعي واذا نحن عدنا الى ھذة 

 الموضوعات ، نجد أنھا كثیرة ، لعل من ابرزھا 

النفس االجتماعي یدرس القوى الثقافیة واالجتماعیة التي  إن علم -۱
االتصال تشكل سلوك الفرد، من قبل : االسرة والمدرسة ووسائل 

الجمعیة والطبقة االجتماعیة التي ینتمي الیھا الفرد، فضالُ عن 
 الثقافة الفرعیة

یتناول علم النفس االجتماعي، موضوع ادراك الفرد للعالم المحیط   -۲
 بة والعوامل المؤثرة في ھذا االدراك

یتناول علم النفس االجتماعي، موضوع الحكم الخلقي وأثرة في  -۳
 .دضبط وتوجیة سلوك الفر

ان االتجاھات والقیم والمعاییر ھي موضوعات في غایة االھمیة  -٤
یسعى علم النفس االجتماعي الى دراستھا وتبیان دورھا في حیاة 

 الفرد . وھو یتفاعل مع الوسط االجتماعي.
یتناول علم النفس االجتماعي موضوع العدوان والنظریات  -٥

 المفسرة لھ ، وكذالك المتغیرات المحرضھ علیة.

 



 

 أسالیب البحث في علم النفس االجتماعي :*
 -:المقابلة-۱

تعد المقابلة من االدوات او االسالیب المھمة في دراسة السلوك االجتماعي 
حیث تتضمن االتصال المباشر مع افراد عینة البحث وتجري المقابلة 

 بطریقتین ھما

 اي اجراء مقابلة مع شخص واحد وجھاً لوجھ. -الطریقة الفردیة :-أ

اي مقابلة عدد كبیر او قلیل من افراد العینة بحیث یكون  -الطریقة الجمعیة :-ب
 افراد او اكثر. ۳العدد 

 

وممالھ داللة في ھذا الصدد ان المقابلة نوعان فأما النوع االول ویسمى بالمقابلة 
المغلقة ، واما النوع الثاني فیسمى بالمقابلة المفتوحة ویتحدد نوع المقابلة 

الى ھدف الباحث من الدراسة فاذا اراد الباحث ان تكون استجابات  استناداً 
افراد العینة محددة جعل منھا مقابلة مغلقة وذالك عن طریق االستعانة 
بسؤال واحد او بعدد من االسئلة یحددھا مسبقاً قبل اجراء عملیة المقابلة وان 

طوي على افراد العینة غیر المحددة وتناراد الباحث ان تكون استجابات 
كثیر من التفصیالت جعلھا مفتوحة وان التفاعل مع افراد العینة ھو الذي 

ان تكون المقابلة واضحة الھدف وتدور حول  یحدد نوع السؤال شریطة
موضوع واحد وتبتدئ بسؤال محدد ولكن طریقة توجیة االسئلھ تكون في 

استجابات  غیر محدده وتعتمد على الباحث في توجیھھا اعتماداً علىالعادة 
المستجیب فیتمكن من اثارة بعض االسئلة التي لم تخطر على بالھ واحیاناً ان 
االستجابات التي یحصل علیھا الباحث قد ال تؤدي بھ الى ھدف محدد او انھا 
التبلغ صمیم المطلوب فیضطر الى اثارة اسئلة معینة قد ال یثیرھا مع غیره 

قد توصل الى جملة من النتائج قد  من المستجیبین وفي نھایة المقابلة یكون
یعز علیھ الحصول علیھا فیما لو اتبع االسلوب المغلق . والحقیقة ان الغایة 
من اتباع االسلوب المفتوح في المقابلة ھو ان االستجابات قد تكن غیر كافیة 
او لعملھ انھا ال تفصح عن مزید من المعلومات والباحث ھنا یبدي محاوالتھ 

المستجیب المزید من االستجابات للتوصل الى اسباب غیر الن یستجر من 
معروفة او الكشف عن معلومات في غایة الدقة التي تخص الظاھرة قید 

 الدراسة.

 



 

 : observation)المالحظة (-۲

من المفید االشارة ھنا الى ان المالحظة ھي عملیة منظمة یراقب فیھا الباحث 
مجموعة من االفراد او فرد واحد تتصل بنمط سلوكي محدد ، كأن یالحظ 
الباحث االفراد الذین یخالفون االشارة الضوئیة او مالحظة حركات العین 

مكان فسیح .  وتعبیرات الوجھ واالیمائات الصادرة من لقاء رجل بأمراه في
فھنا یحدد موضوع المالحظة ، ففي الدراسة االولى كان موضوع 
الممالحظة ھو مراقبة ومالحظة االفراد الذین یخالفون االشارة الضوئیة 
وفي الثانیة مالحظة ما یصدر من االستجابات عندما یلتقي رجال بأمراه . 

طریقة منظمة وبذالك ال نستطیع ان نالحظ كل االحداث التي تجري حولنا ب
ودقیقة . بل اننا نالحظ وھو الصحیح حدثاً واحداً ونركز علیة ثم نحدد ما 

البیانات المطلوبة لكي المطلوب في مالحظتھ وان نسجل اثناء المالحظة 
نعالجھا بطریقة ما عند انتھاء عملیة المالحظة. ان المالحظة التي یتم اللجوء 

ین : النوع االول مالحظة المشارك الیھا في العلوم السلوكیة تكون على نوع
والنوع الثاني مالحظة غیر المشارك ففي النوع االول یصبح الباحث وھو 
الراصد والمالحظ لالحداث جزء من افراد العینة او مجتمع البحث ، یسھم 

) ویتصرف مثلھم دون ان یكشف عن ھویتھ ۳۳معھم في الحدث المعني(
معھم على اساس عضویتھ في  الشخصیة او كونھ باحثاً بل ھو یستمر

الجماعة ، یشاركھم ارائھم ومشاعرھم ویتبنى االفكار التي یعتقدون بھا ، 
بمعنى اخر ان الباحث في وصفھ مالحظاً یتبنى العقل الجمعي للجماعة التي 
یدخل فیھا شریطة ان یسجل الوقائع او االحداث التي تحقق الھدف من 

الن االعتماد على الذاكرة سیجعلة  الدراسة ، وان ال یعتمد على ذاكرتھ
 ینسى بعض الوقائع التي ربما تكون مھمھ في الدراسة . 

اما النوع الثاني وھو المالحظ غیر المشارك ، فھذا النوع من المالحظة یجري 
في المیدان الطبیعي للظاھرة قید الدراسة على ان الباحث ال یقیم ایة صلة 

العینة كما یحدث في النوع االول بل ھو من صالت االلفھ والمودة مع افراد 
) ۳٤یراقبھم عن كثب ویسجل الوقائع او االحداث المطلوب مالحظتھا (

یخالفون االشارة  على سبیل المثال : لغرض الكشف عن االفراد الذین
الضوئیة والظروف التي تحدث فیھا المخالفة وجنس المخالفین ومستواھم 

ث في ھذه الحالة یضطر الى الوقوف في االقتصادي فان الباح –االجتماعي 
مكان یبعد عن االشارة الضوئیة بضعة امتار اذ یراقب االفراد الذین 

االقتصادي البد  –یخالفون االشارة من حیث الجنس والمستوى االجتماعي 
من االشارة في ھذا السیاق ان الباحث في ھذا النوع من المالحظة ال 



 

االقتصادي ،  –ن مستواھم االجتماعي یستوقف المخالفین بھدف سؤالھم ع
االقتصادي لعل  –بل ھو یستعین باالشارات الدالة ھلى مستواھم االجتماعي 

من ابرز ھذه االشارات الدالة اناقة المظھر والملبس ومظاھر الترف البادیة 
علیھم ھذه المعلومات وغیرھا باالمكان الحصول علیھا من المالحظة 

حث مسبقا قائمة رصد تنطوي على السلوك المخالف بنوعیھا اذ اعد لھا البا
والجنس ونوع المواقف التي یخالف  –االقتصادي  –والمستوى االجتماعي 

 فیھا الفرد .

 (correlational studies) :الدراساتا االرتباطیة  -۳

ان الدراسات االرتباطیة ھي تلك الدراسات التي تبحث في العالقة بین 
متغییرین او اكثر والواقع ان الدراسات االرتباطیة تعد خطوة اولى نحو 
التجریب وذالك بسبب صعوبة معالجة بعض المتغیرات بأستخدام المنھج 

عي التجریبي على سبیل المثال متغیرات : الجنس والعمر والمستوى االجتما
االقتصادي والحالة االجتماعیة والمھنة ومتغیرات اخرى من الصعوبة  –

بمكان التعامل معھا بطریقة تجریبیة لذا یفضل التعامل معھا كما ھي في 
للمتغیرات االخرى االصل اي دون احداث ایة تغییرات وكذا الحال بالنسبة 

كانت عالقة قویة ، ثم بعد ذالك نجد العالقة االرتباطیة بین المتغییرین فان 
ایجابیة فباالمكان القول ان الزیادة في المتغیر االول یصاحبة زیادة في 
المتغیر الثاني والعكس صحیح وان كانت العالقة قویة سلبیة ، فنقول ان 
الزیادة في المتغیر االول یصاحبة نقصان في المتغیر الثاني والعكس ، ان 

في المتغیر الثاني وبذالك تسمى النقصان في المتغیر االول یصاحبة نقصان 
العالقة االرتباطیة من النوع االول بالعالقة الطردیة وتسمى العالقة في 
النوع الثاني بالعالقة العكسیة اما اذا وصلت العالقة بین المتغییرین الى 
الصفر او تكاد فذالك یعني ان العالقة ضعیفة او تكاد تكون ضعیفة على ان 

ال تطشف عن السببیة ، او بمعنى اخر ال تحدد اي الدراسات االرتباطیة 
منھما سبباً في االخر بل ھي تسعى الى الكشف عن قوة العالقة بین 
المتغییرین واتجاھھا . وعلى ھذا االساس فأن االرتباط ال یعني السببیة وال 
یمكن ان یكشف عن السببیة ان الدراسات االرتباطیة استحدثت في االونھ 

ن ارتباطیین ھما معامل االرتباط المتفاوت المتقاطع زمنیا االخیرة اسلوبی
) فلقد اصبح باالمكان الكشف عن السببیة باستخدام ۳٥وتحلیل المسار (

 االرتباط وتحدید المتغیر السبب والمتغیر النتیجة .

 



 

 (Expost facto Studies)الدراسات البعدیة -٤

تعد الدراسات البعدیة اسلوباً او طریقة لدراسة الظواھر بعد وقوعھا ففي 
ظواھر سلوكیة معینة الیمكننا بایة حال من االحوال دراستھا اال بعد حدوثھا 

) فعلى سبیل المثال للكشف عن االثار النفسیة المترتبة على االسر فاننا ۳٦(
ر ونحاول باستخدام نعمد الى سحب عینة من االفراد الذین تعرضوا لالس

االختبارات النفسیة او باسلوب المقابلة ان نكشف عن ھذة االثار بحیث اننا 
الیمكننا تعریض االفراد الى االعتقال او السجن ویعود السبب في ذلك الى 
ان ھذا النوع من الدراسات یتعارض مع االخالق العلمیة التي تحرم على 

فضال عن ان القوانین الوضعیة التسمح الباحثین الحاق االذى بافراد العینة 
باجراء مثل ھذه الدراسات وعلیة، فاننا نبحث عن افراد تعرضوا لى االسر 

 خالل الخدمة العسكریة ، وقد ذاقوا مرارة االعتقال  في معسكرات االسر . 

لذا فان الدراسات البعدیة ھي احدى الطرق التي مكنت الباحثین من اجراء 
التي كان یصعب دراستھا وعلى ذلك فان انتظار  الدراسات في الظاھر

وقوع الظاھرة ھو حل اجدى لدراستھا والكشف عن المتغیرات التي اسھمت 
 في احداثھا .

 )Field Studiesالدراسات المیدانیة (-٥

ان االسلوب الذي تتبعة الدراسات المیدانیة ھو الجمع بین اكثر من اسلوب 
) .ھذا یعني ان الدراسة قد ۳۷المباشر ( كالمالحظة والمقابلة والقیاس غیر

تستخدم المالحظة ثم المقابلة او القیاس غیر المباشر ثم المقابلة او ان 
تستخدم االسالیب الثالثة معاً .وتعدد اسالیب البحث یعتمد اساساً على طبیعة 
الظاھرة فكلما كانت الظاھرة على درجة من التعقید او المعلومات عنھا 

الشحة ان صح التعبیر، كثرت االسالیب المستنخدمة في ي من نادرة او تعان
 دراستھا . 

ففي احدى الدراسات وضفت اسالیب الدراسات المیدانیة المتمثل باستخدام 
المالحظة والمقابلة والقیاس غیر المباشر . فلقد الحظ باحثا الدراسة على 

الفارغة التي شواطئ كالفورنیا حالت االھمال وكثرة االوساخ والعلب 
یتركھا المصطافون بعد االنتھاء من الشواطئ وقد استمرت مالحظاتھم ھذة 
لمدة سنتین بعدھا اجري مسح للعلب الفارغة التي خلفھا ھؤالء المصطافون 
فتبن لھماان ھنالك كثرة من ھذة المخلفات ثم بعد ذلك اتبع الباحثان اسلوبا 

فین الستقصاء ارائھم حول ثالثا، وھو اجراء مقابلة مع ھؤالء المصطا
ك شواطئ فقد ابدى الكثیر منھم انزعاجھ واستیاءه من اولئالمخلفات على ال



 

الذین یتركون مخلفاتھم واكد ھؤالء انھم بعد االنتھاء من الشواطئ كانوا 
یأخذون مخلفاتھم الشخصیة معھم الى منازلھم ویحملونھا في حقائبھم وال 

 یتركونھا مبعثرة على الشاطئ.

للفت لالنتباه ان الباحثین طیلة فترة المالحظة لم یشاھدا احدا یأخذ مخلفاتھ وا
). ھذه الدراسة قد كشفت عن بعض الغموض الذي یكتنف بعض ۳۸معھ (

الظواھر النفسیة . ففي الظاھرة التي نحن بصددھا االن اصبح باالمكان 
اتفق .  غزو ترك المخلفات على الشواطئ وعدم االكتراث بھا ورمیھا كیفما

الى نمط معین من الشخصیة كأن یكون االفتقار الى المسؤولیة االجتماعیة 
وغیاب التوجیھ المجتمعي او االھمال وعدم االكتراث بالغیر . وبذلك فأن 
ھذه الدراسة قد تجذب االنتباه عند تخطیط وبناء االماكن السیاحیة لكي تتخذ 

من تشویھ بعض معالمھا بعض التحوطات لمنع العبث ببمتلكاتھا او الحد 
 الطبیعیة او الصناعیة .

 : (socionetric technique)االسلوب السوسیومتري -٦

یعد االسلوب السوسیومتري واحدا من االسالیب التي یتم من خاللھا عن 
طبیعة العالقات االجتماعیة بین افراد الجماعة الواحدة سواء كانت متقاربة 

ة المتقاربة بین افراد الجماعة یستدل علیھا او متباعدة فالعالقات االجتماعی
من خالل االختیارات المتبادلة بین االفراد على مستوى الشبكة 
السوسیومتریة ، بینما العالقات االجتماعیة المتباعدة یستدل علیھا من خالل 
قلة االختیارات بین االفراد . وبموجب االسلوب السوسیومتري یكشف عن 

قبول الجماعة ، من اولئك الذین ال یحظون االشخاص الذین یحظون ب
بقبولھا . وطبقا للشبكة السوسیومتریة یصبح الشخص الذي یستقطب 
االھتمام حولة ویحظى بعدد كبیر من االختیارات شخصا نجما ، بینما 
یصبح الشخص الذي ال یحظى بقبول الجماعة بالرغم من انھ احد اعضائھا 

ضائھا وفي الوقت نفسة ال یختار احدا شخصا معزوال ،اذ ال یختارة احد اع
منھم ، ان یكون صدیقا او زمیال لھ . وھنالك الشخص المھمل الذي یحصل 
على عدد قلیل من االخیارات ثم ھنالك ایضا الشخص المرفوض الذي 

) وعلى ذالك فأن ۳۹ترفضھ الجماعة وال تقبل بھ ان یكون احد اعضائھا (
عالقات السائدة بین افراد الجماعة ھذا االسلوب یكشف لنا عن طبیعة ال

الواحدة سواء اتسمت ھذه العالقات بالقبول او النفور لیتسنى بعد ذالك 
 لمسؤولي الجماعة تقریر مستوى التفاعل الحادث بین افرادھا.

 



 

 :تحلیل محتوى االتصال-۷

في الحاالت التي یتعذر فیھا دراسة الظاھرة بالطرق االخرى التي مر 
لحال ھذه ، سنبحث فیما كتبھ االفراد تحریریا او ما تحدثوا ذكرھا فأننا وا

عنھ شفویا وبذالك تصبح المادة المكتوبة او المسجلة في اشرطة التسجیل او 
التصویر االداة التي تستخدم في تحلیل النتائج او بعبارة اخرى ان المادة 

صد االتصالیة بأنواعھا من المكتوب والمسموع والمرئي تخضع للدراسة بق
 استخالص النتائج المطلوبة .

 

 -المعاییر االجتماعیة :*

ان الفرد وھو یعیش متفاعال في جماعة یؤثر ویتأثر بھا ، وتعلمة الجماعة 
وتحدد لھ معاییر سلوكیة وتحدد لھ الحدود التي یجب ان یكون سلوكة في 
اطارھا . او بمعنى اخر فأن الجماعة تحدد صوراً مقننة او قواعد مقررة 

 سلوك ھي مانسمیھ (المعاییر االجتماعیة للسلوك ) .لل

 

 -تعریف المعیار االجتماعي:*

المعیار االجتماعي ھو تكوین فرضي معناه میزان او مقیاس او قاعدة او 
اطار مرجعي للخبرة او االدراك االجتماعي واالتجاھات االجتماعیة 

 والسلوك االجتماعي .

 

 -:مالحظات على المعاییر االجتماعیة *

تشمل المعاییر االجتماعیة عدداً ھائالً من نتائج تفاعل الجماعة في ماضیھا 
وحاظرھا . فھي تشمل التعالیم الدینیة والمعاییر االخالقیة والقیم االجتماعیة 
واالحكام القانونیة واللوائح والعرف والعادات والتقالید وحتى 

 (المودات)...الخ

وتحدد المعاییر االجتماعیة ماھو (صح) وماھو (خطأ) وماھو (جائز) 
وماھو (غیر جائز ) وماھو (مباح) وماھو (عیب) ، وبأختصار تحدد 
المعاییر االجتماعیة كل ماھو یجب ان یكون وما یجب اال یكون في سلوك 
افراد الجماعة ومثل ھذه المعاییر من شأنھا ان تحدد وتسھل سلوك الفرد 



 

یتماشى مع ما ترتضیھ الجماعة او المجتمع ككل . وانظر مثال الى بشكل 
المعاییر االجتماعیة المحددة للسلوك االجتماعي والعالقات بین الجنسین ، 
والحظ الفرق بین المعاییر االجتماعیة السائدة بین الثقافات وحتى بین 

للسلوك  الجماعات في الثقافة الواحدة في مدى تقییدھا او اباحتھا بالنسبة
  االجتماعي والعالقات بین الجنسین .

، وھو والمعاییر االجتماعي تحدد السلوك المتوقع في المواقف االجتماعیة 
عادة ما یكون السلوك المثالي . وتتوقع الجماعة من كل اعضائھا االلتزام 
بمعاییرھا وھذا االلتزام او عدمھ یجازى علیھ الفرد ثوابا او عقابا . اي ان 

ك السوي الذي یسایر المعاییر تباركة الجماعة وتعززة ویكون جزائة السلو
الثواب االجتماعي ، بینما السلوك المخالف او المنحرف ال تباركھ الجماعة 
ویكون جزائھ العقاب االجتماعي . وتتوقف المكانھ االجتماعیة للفرد في 

ییر الجماعة وتقبل او رفض اعضائھا الى حد كبیر على مدى تمسكھ بمعا
 الجماعة ومسایرتھ لھا .

 

 -دراسة المعاییر االجتماعیة :*

 -یمكن دراسة المعاییر االجتماعیة عن  طریق ثالثة طرق ھي :

المقابلة مع اعضاء الجماعة ومعرفة افكارھم الشعوریة كما یجب ان  -۱
یعمل او ما یجب ان یكون علیة سلوك الفرد والجماعة في مواقف 

 اجتماعیة محددة 
سلوك الجماعة نفسھا في اثناء عملیة التفاعل االجتماعي في مالحظة  -۲

 المواقف االجتماعیة
 دراسة القواعد واالحكام واللوائح والقوانین المكتوبة . -۳

 

 تفسیر االلتزام ومسایرة االفراد لمعاییر الجماعة :*

یؤدي تبلور وتكون المعاییر االجتماعیة الى تشابھ سلوك افراد الجماعة 
اتھم وتناسق ارائھم . واوضح كارترایت وزاندر ومالباس وتقارب اتجاھ

 اسباب االلتزام ومسایر الفرد لمعاییر الجماعة في ثالثة نقاط ھي : 

ان عضویة الفرد في الجماعة تحدد الكثیر من االشیاء التي یراھا  - أ
 ویفكر فیھا ویتعلمھا ویفعلھا.



 

النھ یرید ان  ةان الفرد قد یسلك مسلكا مشابھا لسلوك غیرة في الجماع-ب
یتأكد ان موقفھ سلیم وان فھمھ لالمور فھم سلیم، فأذا لم یكن واثقاً من سالمة 
موقفة وسالمة فھمھ تقبل اراء االشخاص الذین یحبھم ویحترمھم ویثق في 

 رأیھم (وھم الذین یكونون جماعتھ المرجعیھ)

الكثیر ان ضغط الجماعة على اعضائھا بقصد توحید سلوكھم یحقق لھا  -ج
 من المزایا.

وھنالك نوعان من الضغوط التي تساعد على االلتزام ومسایرة الفرد 
 لمعاییر الجماعة :

ضغوط تنشأ من الصراع داخل الشخص حین یالحظ ان اراءه او  -۱
 سلوكھ مختلفة عن اراء وسلوك االخرین .

ضغوط موجھة من االعضاء االخرین للتأثیر في اراء او سلوك الفرد  -۲
 الجماعة على االعضاء).(ضغط 

 وھذه الضغوط توجھ لتحقیق الوظائف التالیة:

 مساعدة الجماعة في حركتھا محو اھدافھا. - أ

 صیانة الجماعة واالبقاء علیھا.-ب

مساعدة االعضاء على ان یجدوا سندا الرائھم وسلوكھم في الواقع -ج
 االجتماعي ، اي االتفاق مع الجماعة على الراي الصحیح.

 

التي تحدد قوة معاییر الجماعة ومدى االلتزام بھا ومسایرة العوامل *
 الفرد لھا :

 یمكن تلخیص اھم العوامل التي تحدد قوة معاییر الجماعة على االتي :

تماسك الجماعة وجاذبیتھا العضائھا :فكلما كانت الجماعة متماسكة ،  -۱
وكلما كانت جاذبیتھا العضائھا اكبر كان مدى مسایرة االعضاء 

یر الجماعة اكبر . وقد یكون سبب جاذبیة الجماعة الحد افرادھا لمعای
 ھو : 

 انجذابھ الى بعض افرادھا.-

 ان اھداف الجماعة محببة الى نفسھ.-



 

 ان اعضائھا یتمتعون بمكانھ خاصة.-

 انھ یتمتع بمكانھ خاصة او مركز خاص في الجماعة.-

د عدد مرات زیادة عدد مرات التعرض لمعاییر الجماعة : فكلما زا -۲
التعرض لمعاییر الجماعة سھل ذلك معرفة ھذه المعاییر وسھل مسایرة 

 االفراد لھا.

وضوح معاییر الجماعة فكلما وضحت ھذه المعاییر لدى االعضاء كلما -۳
 زادت مسایرة االعضاء لھذه المعاییر .

 وقد یكون سبب وضوح المعاییر ھو :

 تماسك الجماعة وتجانس اعضائھا. -
 االتصال بین االعضاء.كثرة  -

وجود اغلبیة فكلما كانت االغلبیة تجمع على معیار معین ، وكلما زادت -٤
ثقة الفرد في االغلبیة فأنھ یمیل الى ان ینحاز الى رأي الجماعة وان یحمل 
معیارھا ویتبناه وتمثل طریقة الجماعة في ادراك العالم الذي یعیش فیھ وفي 

 السلوك االجتماعي.

الجماعة على المخالفین لمعایرھا : كاالستنكار وعدم االختیار ضغوط -٥
االجتماعي في االنتخابات مثال ، وفي توزیع االدوار والمسؤولیات والعزل 

 االجتماعي والرفض.

اھمیة العمل الذي تقوم بھ الجماعة : فكلما زادت اھمیة العمل الذي تقوم -٦
لما زادت مسایرة االعضاء بھ الجماعة كلما كان ذلك واضحاً لالعضاء ، ك

 لھذه المعاییر .

 

 

 

 

 

 



 

 العقد النفسیة-۲
ھي مجموعة مركبة من ذكریات واحداث مكبوتھ مشحونة بشحنة العقدة: 

انفعالیة قویة من الذعر او الغضب او االشمئزاز او الكراھیة او الغیرة او 
 االحساس الخفي بالذنب

على انواع شاذة من السلوك والعقدة: استعداد ال شعوري مكبوت یقر الفرد 
 والشعور والتفكیر 

وقد تنشأ العقدة من صدمة انفعالیة او من خبرات مؤلمة متكررة او من 
تربیة قاسیة رعناء في عھد الطفولة تلك التربیة تخلق في نفس الفرد مشاعر 
بغیضة بالنقص والذنب والقلق او عواصف ھادمة كالحقد والكراھیة 

واطف ثقیلة على النفس تكبت فینشأ عنھا العقد والغیرة وھذه مشاعر وع
 النفسیة .

والعقدة استعداد الشعوري ال یفطن الفرد الى وجودة والیعرف اصلھ 
ومنشأه وكل ما یشعر بھ ھو اثار العقد في سلوكھ وشعورة وجسمھ القلق 
الذي یغشاه او الشكوك التي تساوره او االضطرابات في المعدة او القلب او 

 غیرھھا. التنفس او

وتسمى العقدة باالنفعال الغالب علیھا فیقال ((عقدة النقص)) ،(( عقدة 
 الذنب)) ،((عقدة الغیرة)) وغیر ذالك من المصطلحات.

ومن االمثلة على العقدة النفسیة : مدرسة شابة ذات طبع ھادئ منطو، كلما 
وجدت نفسھا بمفردھا في حجرتھا اعتراھا خوف شدید من ان یكون احد 

ھا واضطرت الى االلتفاف وراءھا وال تزال خائفة حتى تفتش كل خلف
اركان الحجرة كانت تعترف بسخف ھذا الفعل القسري الذي تجد نفسھا 
مجبرة على القیام بھ لكنھ كان الطریق الوحید الذي ینقذھا من الخوف 
الشدید وسبب ذلك ما وقع لھا من حادثة مخیفة في طفولتھا ، اذ حبستھا 

یوم في المرحاض وتركتھا وحدھا وخرجت من المنزل فذعرت  اختھا ذات
 الطفلة واخذت تتلفت خلفھا خشیة ان یكون في الظالم احد.

ولما تذكرت الحادثة التي نسیتھا نسیاناً تاماً اعترتھا نوبة شدیدة من الخوف 
 فزال ماكانت تحملھ من خوف وتالشى الفعل القسري من فورة.



 

د العقد خطورة وتمھیداً لالضطرابات الشخصیة ویذكر علماء النفي بأن اش
ھي العقد التي تتكون في مرحلة الطفولة المبكرة خاصة صلة الطفل 

 بوالدیة.

 

 عقدة النقص والتعویض المسرف
 یجب التمییز بین عقدة النقص وبین الشعور بالنقص 

فالشعور حالة نفسیة یدركھا الفرد ادراكاً مباشراً ویعترف بھا، وینشأ من 
قص جسمي او عقلي او اجتماعي او اقتصادي متوھم او حقیقي وھو ن

شعور غیر شاذ بل قد یكون دافعاً قویاً للصغار على محاكاة الكبار كما انھ 
م من نقائص وعیوب بل على التقدم قد یحفز الكبار على اصالح مالدیھ

واالرتقاء. اي انھ قد یبعث الفرد على التعویض الموفق الناجح .. وتبدو 
مظاھر ھذا الشعور في ارتكاب وخجل وخوف من الموافق االجتماعیة 
خاصة التي تتضمن المنافسة او النقد، والغض من تقدیر الذات وفقد الثقة 

 بالنفس ، وعدم رضى الفرد عن مكانتھ.

 

 أّما عقدة النقص
فاستعداد ال یفطن الفرد الى وجوده ونوعة وال یعرف منشأه بل یحملھ على 

من السلوك ال یفھم داللتھا عدم االعتراف بنقصھ بل یسوقة الى انواع 
والیدرك الصلة بینھا وبین شعوره الغامض الدفین بالنقص : كالزھو الشدید 

او المیل واالسراف في تقدیر الذات والتظاھر بالشجاعة او تكلف الوقار 
الشدید الى السیطرة والعدوان واالستعالء وغیرھا من مظاھر التعویض 
المسرف او یبدو في صور من السلوك المتكلفھ والسخیفة كمحاولة استرعاء 
االنتباه بالتفاخر الكاذب والتباھي الزائف والكذب والتحذلق في الكالم او 

 التطرف في كل مایقول ویفعل.

 

 

 



 

 الذاتعقدة الذنب وادانة 
استعداد ال شعوري یقسر الفرد على الشعور الشاذ بالذنب وعلى القیام 
بمختلف االعمال الیذاء النفس وعقابھا او اذاللھا والغض من شأنھا وللتكفیر 

 عن ذنوب یتوھم انھ ارتكبھا.

وتنشأ ھذه العقدة من ایام الطفولة المبكرة من جراء تربیة تسرف في لوم 
واشعارة بالذنب من كل ما یفعل او تمعن في تھویل الطفل وتأنیبة وعقابة 

اخطائھ وتقلیل حسناتھ مما یؤدي الى تضخیم الضمیر من ذلك والضمیر ھو 
السلطة النفسیة التي تنقذنا وتعاقبنا ان انحرفنا فاذا بھذا الضمیر یصبح شدید 
الحساب شدید السخط یرى في اھون االمور ذنوباً ال تغتفر ویلوم نفسھ على 

ر ال لوم فیھا ویغشاه شعور غامض موصول بأنھ مذنب اثم حتى مع امو
عدم صدور ذنب عنھ وھو شعور خفي ال یعرف لھ الفرد اصالً او سبباً 

 یقال لمثل ھذه الحالة ان الفرد یعاني ((عقدة ذنب)).

وھو شعور یختلف عن شعورنا العادي بالذنب حین نحید عما ترتضیھ 
 ضمائرنا .

من ضمیر عطلتھ القسوه والكبح الشدید عن النمو  وھو شعور شاذ ینشأ
والنضج فیظل ضمیراً طفلیاً یحاسب الكبیر كما كان یحاسب الطفل على 

 اعمال غیر محرمة او محظورة.

وتزداد ھذه العقدة حدة وشدة ان اقترنت صرامة الضمیر برغبات وعواطف 
غیرة من اخ محرمة مكبوتھ ككراھیة االب او االخ .او التفكیر بمحرم او ال

 اصغر وتمني الموت لھ .

 

 

 

 

 

 

 



 

 *االنفعاالت
 توضیح وتعریف االنفعال-۱

یستخدم بعض العلماء االنفعال بمعنى واسع بحیث یشمل جمیع الحاالت 
وبذالك یجمعون بین الخوف والغضب والفرح الوجدانیة رقیقھا وغلیظھا،

في نفسھ وھو والحزن وبین ذلك الشعور السار الھادئ الذي یجده االنسان 
 یتأمل منظراً جمیالً او یقرأ كتاباً مسلیاً او شعوره بالنفرة وغیر ذالك.

اما االنفعال بمعناه الضیق الذي یأخذ بھ اغلب المحدثین من علماء النفس 
 فھو حالة وجدانیة تتسم بثالث سمات:

فھو حالة قویة مصحوبة بضطرابات فسیولوجیة بارزة تغشى أجھزة  - أ
الدمویة والھضم والجھاز العضلي وجھاز الغدد التنفس والدورة 

 الھرموني وتكون االنفعاالت فیھ على درجات مختلفة الشدة وضعفاً.

وھي حالة تحصل للفرد بصورة مفاجئة بحیث ال تتاح لھ الفرصة او -ب
 القدرة على التكیف.

 تتخذ صورة ازمة عابرة طارئة فال تبقى وقتاً طویالً.-ج

 

ھو حالة جسمیة نفسیة ثائرة اي یضطرب لھا االنفعال:وعلیة فتعریف 
 االنسان كلھ جسماً ونفساً او ھو حالة وجدانیة قویة طارئة مفاجئة .

لذا فأن الرعب والھلع من االنفعاالت اما االشفاق فلیس انفعاالً والحزن 
 انفعال ولیس القنوط انفعاالً.

 

 الفرق بین االنفعال والعاطفة-۲
النفعال والعاطفة لذا ینبغي التمییز بینھما ، فالعاطفة تنظیم یكثر الخلط بین ا

وجداني ثابت نسبیاً ومركب من عدة استعدادات انفعالیة تدور حول 
موضوع معین كشئ او شخص او جماعة او فكرة كعاطفة حب االم لطفلھا 

عاطفة حب تطرب لنجاحھ وتحزن الخفاقة وتسر للقائھ وتتألم لفراقة او 
الخوف ان كان في خطر ویملكھا الغضب ان اعتدى علیھ  مرضھ یختطفھا

 احد ویصیبھا الھم والغم ان انحرف سلوكھ.



 

من ھنا یتضح ان العاطفة تختلف عن االنفعال من ناحیتین العاطفة استعداد 
 ثابت نسبیاً في حین ان االنفعال حالة طارئة.

مقید وللعاطفة موضوع خاص تدور علیھ في حین ان االنفعال مطلق غیر 
 بموضوع خاص.

 لماذا ننفعل؟-۳
ننفعل حین یثأر احد دوافعنا الفطریة او المكتسبة ویكون االنفعال سیفاً اذا -أ

كانت االثارة عنیفة وبصورة مفاجئة غیر متوقعة بحیث ال نستطیع ان 
كما لو یفاجئ الفرد سیارة نتصرف تصرفاً مالئماً او الیوجد وقت لذلك، 

في الطریق او حین یفاجئ بموت شخص عزیز علیھ او حین  مسرعة
 یرسب طالب االمتحان على غیر توقع.

ننفعل حین یعطل السلوك الصادر عن بلوغ الھدف اما لو سار السلوك -ب
سیراً سھالً الى غایتھ لم یشعر الفرد باالنفعال اال قلیال كما یحدث 

شدة لدیھم وھم في المحاربون الذین شھدوا المعارك ان الخوف یبلغ ا
ساعات االنتظار ال یعلمون شیئاً فأذا بدأ القتال خفت حدة الخوف وقد 
یصاب الشخص بالرعب العنیف اثناء احالم الكابوس النھ ال یستطیع 

الحركة والھرب كذلك الحال حین یثأر دافع المقاتلة لدى الفرد فأنھ سوف 
 ل.یشتد غضبھ حین ال یدري كیف یتصرف بالقول او بالفع

ونحن ننفعل حین نرضى بتحقق حاجاتنا ومیولنا وامانینا فجأة وبصورة -ج
غیر متوقعة كأن ینجح تلمیذ كان من المحقق رسوبھ او ینجو شخص في 

عملیة جراحیة كان من المرجح فشلھا ، ھنا یتخفض التوتر والضیق فجأة 
 ویحصل الفرح واالبتھاج او الضحك او البكاء.

 

 

 

 

 

 



 

 االنفعالجوانب -٤
اذا قمنا بتحلیل انفعال كالخوف مثالً یتألف من ثالثة جوانب یمكن مالحظتھا 

 دراستھا دراسة علمیة:

شعوري ذاتي یدركھ الشخص المنفعل وحده ، ویختلف من جانب  -۱
انفعال الخر تبعاً لنوع االنفعال ، وھذا الشعور باالنفعال یمكن 

 دراستة عن طریق التأمل الباطن .
ظاھر یشتمل على مختلف التعبیرات والحركات  جانب خارجي -۲

واالوضاع وااللفاظ واالیماءات التي تظھر على الشخص المنفعل ، 
 وھذا ھو الجانب الذي نحكم منھ عى نوع االنفعال عند االخرین .

فسیولوجي داخلي كخفقان القلب ،وتغیر ضغط الدم ، جانب  -۳
 .  واضطراب التنفس والھضم وازدیاد افراز الغدد الصم

وھذة الجوانب الثالثة لالنفعال لیست منفصلة عن بعضھا ، بل ھذه 
استجابات متكاملة تصدرعن االنسان من حیث ھو وحدة نفسیة جسمیة 

 اجتماعیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انواع الفروق -۱
 

كما یختاف الناس بعضھم عن البعض في الشكل والحجم والمظھر 
وكذلك یختلفون في الذكاء والمزاج واالستعدادات الحاصة وقوة 
الدوافع والقدرة على التعلم والقابلیة للتعب واحتمال الشدائد والحرمان 

والممیزات الجسمیة كالطول والوزنواللون والفوارق في الصفات 
رق في السلوك فاقل وضوحاً . فقد نالحظ طریقة واضحة ، بینما الفوا

شخص في الكالم او في المشي او في التحیة بالبید تختلف عن طریقة 
غیرة ممن نعرفھم من الناس والكن الیتسنا لنا معرفھ ما یمیز سلوكة 
عن سلوك االخرین بوضوح اال اذا عاشرناة واتصلنا بة عن قرب 

من مالمح سلوكة الممیزة لھ اما مدة كافیة وقد یفوتنا مالحظة كثیر 
الصفات والممیزات الباطنة او التي یخفیھا الناس عنا فال نستطیع 
الكشف عنھا اال اذا درس الفرد دراسة نفسیة عن طریق مقاییس 
واختبارات معینة لكشف اللثام عن الفروق السیكوبلوجیة ، كالفروق 

 ب بینھم بالذكاء او قوه الدوافع او درجة احتمال التع
 
 

  الفروق في الفرد نفسة-۲
 

كما یختلف االفراد بعضھم عن بعض من حیث قدراتھم وسماتھم 
الشخصیة كذلك تختلف قدرات الفرد الواحد وسماتة من حیث القوة 
والضعف ، فقد یكون الفرد رفیع الذكاء والكنھ ضعیف االرادة ، او 

القدرة سيء الخلق ، او مصاب بمرض نفسي وقد یكون متفوقاً في 
 المھنیھ لكنة دون المتوسط في القدرة اللغویة .

و قد یكون ماھراً في الرسم وغیرماھر في الخطابة ، او یكون شدید ا
المیل لدراسة العلوم االجتماعیة ، شدید النفور من دراسة العلوم 

الریاضة ، وقد یكون لة استعداد كبیرة لالعمال الكتابیة ، واستعداد 
كانیكیة ، او یكون ذا قدرة كبیرة على تحمل ضعیف لالعمال المی

 االلم الجسمي والكنھ ضعیف ٮالتحمل لاللم النفسي . 
وبناء على ھذا فان من یصلح لدراسة او لعمل معین قد الیصلح 

لدراسة او لعمل اخر ، ومن یفشل في عمل معین الیتحتم ان یفشل 
 في اعمال اخرى وغیر ذلك . 



 

عین االعتبار في عملیات التوجیة وھذة الحقائق یجب ان توحذ ب
التعلیمي والمھني ، وفي توزیع الطالب على الشعب الدراسیة 

 المختلفة او الكلیات الجامعیة . 
 

  وجوب مراعاة الفروق الفردیة-۳

من –رجالھم ونسائھم ،كبارھم وصغارھم  –االفراد  ان االغفال مابین
أسوأ االثر على الفرد وعقلیة ومزاجیة واجتماعیة لذلك  ةمیفوارق جس

 نفسھ وعلى مجتمعة الذي یعیش فیھ.

اي اننا لو اغفلنا تلك الفوارق لما استطعنا ان نحفزھم على العمل او 
نسوسھم ونعاملھم بما یستحقون او ان نراعي العدل في اثباتھم او عقابھم 

بل ما استطعنا ان نحل مشاكلھم او نوجھھم نحو المھن واالعمال ونوع 
الذي یناسبھم او نختار منھم االكفأ لعمل معین اي ما استطعنا ان التعلیم 

 نضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

وینسحب ھذا على الطالب في المدرسة او الجامعة وعلى العمال في 
 المصنع او المتجر وعلى الجنود في الجیش .

ق في والنتیجة الحتمیة لذلك ھبوط مستوى االنتاج واتساع نطاق االخفا
الدراسة واضطراب الصحة النفسیة للفرد الذي نكلفھ القیام بعمل او 

بدراسة ال قدرة لھ علیھا او ال یرغب فیھا وغیر ذلك من امور الخسارة 
 والضیاع والفساد .

الواقع ان الشخص العادي ال یستطیع ان یدرك مابین الناس من فوارق 
ال الموھوبین ال ضخمة من الذكاء والقدرات والشخصیة فآباء االطف

یعرفون في الغالب مستوى اطفالھم الرفیع من الذكاء وآباء االطفال 
المتخلفین ال یدركون في الغالب مدى ما یعانیھ اطفالھم من قصور عقلي 

 حتى یبدأ الطفل في التعثر الدراسي.

فالفوارق بین الناس مختلفھ في الشخصیة والمزاج والخلق من مدیر 
یوجھ ویقترح وینقد الى العامل الذي یخشى تحمل االعمال الذي ینظم و

اقل قدر من المسؤولیة ومن الشخص الطیب الذي یحاسب نفسھ على 
الكلمة التي تصدر منھ والحركة التي تأتي بھا الى المجرم العاتي الذي ال 

یخشاه مسحة من الشعور بالذنب لما یرتكبھ من اعمال منحرفة غیر 
 انسانیة.



 

بین الناس في الحقوق والفرص ولكن من غیر  ان نساويمن الممكن 
الممكن ان نساوي بینھم في القدرات العقلیة والسمات المزاجیة بما 

یجعلھم قادرین على التنافس المشروع العادل بین بعضھم البعض كما 
یمكننا ان نتیح لكل منھم فرصة التعلم والعمل لكننا ال نستطیع ان نساوي 

 لعمل او االجر.بینھم في نوع التعلیم او ا

اما ماھو سبب الفوارق؟ فالجواب بأختصار : السبب في ذالك الوراثة 
والبیئة معاً في آن واحد وال یمكن الفصل بینھما ، أي ما تكتسبھ 

الشخصیة من مھارات واتجاھات مھنیة واجتماعیة وخلقیة من حب 
 وتعاون او الشعور بالنقص ال تنفك عن االستعدادات الوراثیة.


