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 الممخص 
ىذا البحث الي فيم طبيعة الروابط القائمة بين الجسم والنفس، الن ىذا المجال المعرفي ىو عمم العالقة المتبادلة ييدف 

الجسمية النفسية والنفسية الجسمية ، و الجمع بين عمم الفيسيولوجيا الذي يختص بدراسة العمميات الحيوية التي تتم في 
الذي ييتم بدراسة الحاالت النفسية والعمميات العقمية واألنماط السموكية  أنسجة وأجيزة وأعضاء الجسم وبين عمم النفس

ومحدداتيا، بغية معرفة المعطيات الفيسيولوجية المختمفة المصاحبة لمتغيرات التي تطرأ عمى الجوانب النفسية والعقمية 
لمركزي منو واإلحساس واإلدراك والسموكية لإلنسان، كمعرفة الوظائف الفيسيولوجية والنفسية لمجياز العصبي خاصة ا

 واالنفعال والتذكر والتوازن النفسي اليرموني...الخ.

 كممات مفتاحية :

 السموك، فسيولوجي، نفسية .

 

 المقدمة
عمم النفس الفيسيولوجي مر بتاريخ طويل كغيره من العموم، أضاف فيو كل عمم لبنة أساسية أدت في النياية إلى 

االنفعالي والجسمي الفيسيولوجي . كما  -الموضحة لعالقة التأثر والتأثير بين البعدين النفسي تطوير األفكار والمفاىيم 
نشير إلى دور أساليب ) مناىج ( الدراسة المستعممة في تطوير ىذا العمم مثل : مالحظة وظائف المخ، تسجيل المؤشرات 

تطبيق االختبارات النفسية، التقرير الذاتي، الطرق  الفيسيولوجية لمحالة الوظيفية باألجيزة المتطورة خاصة الرقمية ،
 الكيمائية، طرق التجريب والمقارنة، الطرق الشاممة في تقدير الحالة الوظيفية .

من القضايا األساسية التي يناقشيا عمم النفس الفسيولوجي البحث عن المؤشرات الفسيولوجية التي ىي دالة وظيفية لحالة 
الشخصية والسموكية. فمجيودات ىذا النسق المعرفي تنصب عمى دراسة العالقة الثنائية بين الفرد النفسية وخصائصو 

المتغيرين العضوي والنفسي سواء عمى مستوى وظائف أجزاء محددة بالجسم كما ىو الحال في البحث عن الصمة بين 
المستوى الجزيئي الكيمائي كما ىو الحال الجياز العصبي المركزي بظواىر مثل التعمم، الذاكر، االنفعال ...الخ . أو عمى 

 في مجال تتبع اثر اليرمونات عمى السموك والشخصية .
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 سابقةالدراسات ال

 ( ravehShB iaDDS r ivahBBلممجال السموكي  ) reBraBنظرية  
( بتطوير بعض المفاىيم الخاصة بالعالقة بين السموك والبيئة وتوصال  9A?AreBraB 9A>@  ،rekraBقام كل من ) 

إلى انو يمكن الوصول لصورة أكثر دقة لسموك اإلنسان من خالل معرفة الموقف الذي يتواجد فيو وذلك أفضل من المعرفة 
 بالسمات الفردية فقط.

باختالف المواقف التي يتعرض ليا، كما أن وقد أظيرت نتائج دراستيما أن سموك كل إنسان يختمف عمى مدار اليوم 
التشابو بين المواقف واألحداث والظروف البيئية يحقق تشابيا كبيرا في سموك مجموعة مختمفة من الناس وبناء عمى ذلك 

 (reBraBa 8691) فقد تم تأكيد أن الفرد يميل إلى مالئمة سموكو لمموقف الذي يتواجد فيو.

 ( sene SCكاباني ) 
( حول صالت الجسم البشري بالروح، وىذا  senebeCظيرت أفكار الطبيب الفرنسي كاباني )  :A> - 9@8?9وما بين 

من خالل مذكراتو وأبحاثو .و بحكم سعة ثقافتو وكثرة اطالعو يرى البعض بان كاباني ىو المؤسس األول لعمم النفس 
 الفيسيولوجي الحديث .

 ( Raaerريماك ) 
( أن المادة الرمادية التي تحيط باأللياف العصبية ذات طبيعة خموية، وعرف  kamerاكتشف ريماك )  ;;@9وفي عام 

 فيما بعد أنيا تحتوي عمى المراكز العصبية .

 ( ranaBويبر ) 
األصمي يساوي  إلى إثبات ىام يوضح أن مقدار التغيير في شدة المثير >;@9( سنة  ranaBكما توصل العالم ويبر ) 

دائما مقدار ثابت عرف باسمو، والبعض يسميو بقانون ويبر فيخنر، وىو قانون ينص عمى أن تميز الزيادة أو النقصان في 
شدة المؤثر يتوقف عمى نسبة التغيير في شدة المؤثر إلى نسبتو قبل حدوث التغيير . ويستخدم ىذا القانون في قياس عممية 

 اإلحساس .

 (  svaBa rDhشيرنجتون ) 
( نتائج ىامة حول تحديد وظائف الجياز العصبي، وأىمية التناسق  soaBabrDhbقدم شيرنجتون )  ?=@9وفي سنة 

 والتكامل بين أجزاء المخ بالنسبة لمستوى النشاط العقمي ذاتو .

 ( ranv aBفيخنر ) 
 فيخنز . -ويبر لذا سميت بمعادلة ويبر( تصحيحا لمعادلة  rakobaBقدم الفيزيقي الرياضي فيخنر )  8<@9وفي سنة 
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 السموك الفيسيولوجي لإلنسان

 تعريف عمم النفس الفيسيولوجي
انو المجال النفسي الذي يدرس العالقات القائمة بين ما يسمى نفسا وما يسمى جسما، أي دراسة العالقة بين العمميات 

 (69، صفحة 8611)الياشمي، الداخمي والخارجي لإلنسان. العقمية واالنفعالية والظواىر السموكية وبين التكوين العضوي 

ينحصر الموضوع األساسي لعمم النفس الفيسيولوجي في البحث عن المؤشرات الفيسيولوجية أو العمميات العصبية التي ىي 
  (81، صفحة 8661)كامل،  دالة وظيفية لحالة الفرد النفسية وخصائصو الشخصية والحركية.

وكتعريف عام ىو المجال المعرفي العممي الذي يبحث بدقة في طبيعة العالقات االرتباطية المتداخمة بين المظاىر 
 آخر.والمتغيرات النفسية واالنفعالية من جانب، و المظاىر والمتغيرات الفيسيولوجية التي تصاحبيا من جانب 

 

 ميادين عمم النفس الفيسيولوجي
ان عمم النفس الفسيولوجي ىو ىمزة الوصل بين فروع الطب المختمفة الخاصة بالعمميات النفسية و العقمية والعصبية ويقع 

عمى الحدود الفاصمة بين عمم النفس و عمم وظائف االعضاء .حيث يقدم عمم النفس الفسيولوجي االساس الفسيولوجي 
سموك المختمفة لكي يكتمل فيميا ويقدم عمم الوظائف االعضاء تفسير انواع السموك التي ال تفيم اال في ضوء ألنواع ال

 المعنى العام لمسموك االنساني وتستفيد كافة فروع عمم النفس من دراسات عمم النفس الفسيولوجي .

وضوع الغدد الصماء و اليرمونات تعتبر من اىم فالسموك االنساني ال ينفرد بتحديد عوامل البيئة المحيطة بالفرد كذلك م
االمثمة عمى تأثير العوامل الفسيولوجية في السموك اذا ان موضوع عمم النفس الفسيولوجي ىو في المقام االول  دراسة 

العالقة بين الجياز العصبي و السموك وىو بشكل أعم  دراسة العالقة بين السموك المتكامل وبين الوظائف البدنية  
المتنوعة ، ومع اننا سواء في عمم النفس او الطب العقمي نركز االنتباه عمى الشخص كمو بوصفة وحده بيولوجية 

وسيكولوجية متكاممة تستجيب لبيئتيا الخارجية بوسائل متنوعة  اال اننا نحتاج الى ان نعرف ايضا كيف تعمل االجزاء 
اء الحس و االعصاب و الغدد و العضالت من الوجو التشريحية الخاصة في الجسم اثناء السموك ،حيث تسيم دراسة اعض

 (88A:)عكاشة ، و الفسيولوجية في فيم االنسان ككل . 

وان الباحث في عمم النفس الفسيولوجي يجد نفسة امام صور شتى من العموم تصب في نياية االمر في ىذا النوع من 
التشريحية  وعموم الحياة و الكيمياء الحيوية و العموم النفسية جميعيا تشترط بشكل وثيق في النياية  الدراسات ، فالدراسات

 في توضيح القضايا االساسية لعمم النفس الفسيولوجي . 

  طرائق البحث في عمم النفس الفسيولوجي 
وىناك اسموبان لدراسة ىذه  يستخدم المتخصصون  في عمم النفس الفسيولوجي طرق كثيرة لدراسة عمميات السموك

 العمميات تجريبا وىي :
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االسموب االول  يقوم عمى تسجيل  االحداث الجسمية و الكيميائية وربطيا بالسموك كإعطاء االختبارات الخاصة بالوظيفة 
 العقمية وفحص النشاط الدماغي اثناء االجابة عنيا .

العمميات الفسيولوجية وان نالحظ ما يطرأ من تغير في السموك االسموب الثاني يقوم عمى اساس التدخل بشكل ما في 
 (8661)الدرز،  كاستئصال عضو و مالحظة ما ينتج عن ذلك من اثار .

وقد تعددت وسائل  البحث في السنوات االخيرة فبعد ان كانت الدراسات تعتمد عمى استئصال جزء من المخ ومالحظة 
اصبحت التجارب الحديثة عمى االنسان الحي من خالل رسم المخ الكيربائي ورسم  المخ بالكمبيوتر وفحص المخ  العواقب

 بالكمبيوتر وكذلك التصوير بالرنين المغناطيسي .

وقد ساعدت ىذه الدراسات في فيم جزء من العمميات العقمية  العميا و التي مازال معظميا في متاىات يحاول  
 اكتشافيا وحل اسرارىا. العمم الحديث

 السموك اإلنساني 
عمى إنو عبارة عن االستجابات الحركية و الغدية أي االستجابات الصادرة عن عضالت الكائن  naoeaehBيعرف السموك 

الحي أو عن الغدد الموجودة في جسمو، ولذلك فان السموك اإلنساني يتكون من العديد من األنشطة التي يؤدييا الفرد في 
 (861١)سعد،  تو اليومية حتى يمكن أن يتواءم مع مقتضيات المعيشة.حيا

والسموك إما أن يكون فطريا أو مكتسبا، اما السموك الفطري فيو السموك الذي ال يحتاج إلى تعمم مثل صراخ الطفل أما  
 كو بالبيئة المحيطة بو )كالقراءة، والكتابة(.السموك المكتسب فيو السموك الذي يتعممو الفرد نتيجة الحتكا

والسموك الذي يتمثل في عالقة الفرد بغيره من أفراد الجماعة وىو أيضا إحدى صور السموك الشائعة في الحياة اإلنسانية 
السموك  حيث يميل اإلنسان بطبيعتو إلى االنتماء وتكوين العالقات االجتماعية مع غيره من األفراد ويكتسب اإلنسان ىذا

 منذ مولده نتيجة عالقتو بأسرتو التي ينشا فييا أوال، ثم البيئة االجتماعية خارج األسرة ثانيا.

 ويتميز السموك اإلنساني بتفوقو عمى غيره، وأوجو التفوق :

 أن سموك اإلنسان مرن قابل لمتغيير والتعديل عمى حسب ظروف بيئتو. -9 

 عمميات التفكير والجيد. أنو يصبح بالتعود سريع ليس بحاجة ل -:

 قدرتو عمى الوصول ألىدافو وتحقيق رغباتو وحل المشكالت.  -;

 قدرتو عمى التفكير السميم واالستفادة من أخطائو.   ->
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 تصنيف السموك اإلنساني 

 السموك الفردي
الفردي ىو كل ما يقوم بو الفرد من أفعال وتصرفات تعبر عن شخصيتو وكل ما يتعمق بو من معارف وخبرات  السموك

وثقافة وقيم موروثة وكل ما مر بو من تجارب سابقة، وتعتبر البيئة )سواء كانت طبيعية/ عمرانية/ اجتماعية/ ثقافية...( 
موك الفردي لإلنسان، وبذلك يمكن القول ان ىناك تأثير واضح لثقافة أىم العناصر المكونة أو ذات التأثير المباشر عمى الس
 (861١)سعد،  الشخص والتقاليد والعادات التي نشأ عمييا عمى سموكو.

 السموك الجماعي
لمتعبير وبذلك فإن القوة المؤثرة ىو اتفاق الناس الذين يجمعيم ارتباط ما سواء عرقيا أو عقائديا أو مكانيا عمى اتجاه عام 

في السموك الجماعي تحمل مالمح ثقافة ىذا المجتمع وتؤدي إلى نوع من التجانس وشعور الفرد باالنتماء لمجماعة ويشترك 
 معيم في الرأي والفكر ويسمى ىذا بالرأي العام.

 السموك االجتماعي
التي تمارس في البيئة الفراغية كما أن اإلنسان سواء كان إن سموك األفراد أو الجماعات تشكل مجموعة من األنشطة 

منفردا أو في جماعات يتعامل مع البيئة المحيطة من خالل السموك الذي يعبر عن الشخصية اإلنسانية كما أن البيئة تؤثر 
 عمى سموك اإلنسان من خالل عده عوامل.

 محددات السموك اإلنساني 
ى تأثير العديد من العوامل ليتشكل في النياية بمواصفات محددة ، وىذه العوامل يخضع السموك اإلنساني بوجو خاص ال

 (6١١2)الخطيب،  ىي :

 : نحن نرث من اآلباء واألجداد من قبميم عددا من الخصائص الجسمية والعقمية والتي يكون  الوراثة
ا اآلخر غير واضح )خصائص متنحية (..والوراثة بعضيا ظاىرا لمعيان )خصائص متغمبة( فيما بعضي

 مسؤولة بشكل كبير عن أحوالنا الصحية والبدنية والعقمية.
 : وتشمل جميع العوامل التي تحيط بالفرد وتؤثر في حالتو الوراثية ،وتصنف البيئة بأشكال مختمفة   البيئة

: بيئات طبيعية ،بيئات اجتماعية ،وبيئات مشيدة )صناعية(.او تصنف الى بيئة ما قبل الوالدة ،وبيئة 
 أثناء الوالدة ،وبيئة ما بعد الوالدة.

الواحدة في تأثيرىما عمى السموك واإلنسان اذ ال يمكن الفصل بينيما وىما يتفاعالن  والوراثة والبيئة يعمالن كوجيي العممة
 معا في التأثير عمى مختمف أوجو نشاط الفرد وفعالياتو خالل عممية نموه وارتقائو .

 : اإلنسان وحدة عقمية وجسمية واحدة وال معنى ألي كالم عن الفصل بين االثنين ..ففي  العقل والجسم
فعال الفرح يشعر الفرد بالحبور والمرح والسعادة وجمال الحياة وبيجة الدنيا )وىي مشاعر عقمية( حالة ان

يصاحبيا سرعة خفقان القمب وتسارع التنفس وزيادة ضربات القمب وىذه عمميات جسمية ، كل ىذا يدلل 
 عمى اتحاد العقل والجسم او النفس والجسم.
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 يحتاج اإلنسان في حياتو الى ميارات ومعارف مختمفة  م( :الخبرات السيكولوجية المتراكمة )التعم
ومتنوعة تعينو في عممية العيش المناسب في بيئة معقدة ومتغيرة ، ويتيح التعمم توفير مثل ىذه الميارات 
والمعارف لينتقل الفرد من كونو طفال عديم الخبرة والتجربة الى راشد عمى قدر كبير من المعارف 

تيح لو إمكانية ممارسة أنشطة وفعاليات  متعددة ومختمفة ومتباينة في صعوبتيا والميارات التي  ت
وأىدافيا وموضوعاتيا .إن حجر الزاوية في عممية االنتقال ىذه ىي عممية التعمم ..والذي يراد بو )اي 

 تغير في السموك ناجم عن الخبرة ويتصف بالديمومة النسبية(.

 الخاتمة 
الفسيولوجي، ىو ىمزة الوصل بين فروع الطب المختمفة الخاصة بالعمميات النفسية و العقمية  ومن ىنا نجد أن عمم النفس

والعصبية، فتعتمد العمميات النفسية عمى سالمة العمميات الفسيولوجية و الكيمائية و الكيربائية داخل الدماغ . يدرس عمم 
سية المختمفة، ونعني ىنا بالظواىر النفسية ما يسمى النفس الفسيولوجي األساس الفسيولوجي والبيولوجي لمظواىر النف

"بالنفس"، ونحن ال نستعمل لفظ "النفس"، كشيء غيبي غير ممموس، بل كشيء مادي، يخضع لمقوانين العممية والتجارب 
من المضبوطة، و بالطبع فيي تختمف تماما عن الروح، التي ىي من أمر ربي، وال تخضع ليذه الدراسات، إال أن الكثير 

الناس يمزج بين النفس والروح، و يغيب عنو أن النفس ىي مجموعة الوظائف العميا لمدماغ أو الجياز العصبي المركزي، 
 ونعنى بيا الوجدان والتفكير والسموك.
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Abstract 

The purpose of this research is to understand the nature of the links between the body and the 

soul, because this cognitive field is the science of mutual physical, psychological and physical 

relations, and the combination of physiology, which deals with the study of the biological 

processes in the tissues and organs and organs of the body and psychological psychology And 

mental processes and behavioral patterns and determinants, in order to know the various 

physiological data associated with changes in the psychological, mental and behavioral 

aspects of human, such as knowledge of the physiological and psychological functions of the 

nervous system, especially central nervous system and sense Perception and emotion and 

memory and psychological balance hormonal ... etc. 
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