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التمهيد

  -أوال : املعنى اللغوي لالنفعال العاطفي:

 

                                                           



  

 : عند علماء النفس ةالعاطفي تاالنفعاال معنى -ثانيًا :

( state

                                                           

Young Marx

15

Otaley&Jenkins 



  

                                                           



  

 -: من تلك االنفعاالت

احلـزن : أوال 

                                                           



  





                                                           



  



                                                           



  





                                                           



  

 

ضبط النفسا: كظم الغيظثاني

                                                           

plasticity

األسف 
 لفقد

احلبيب 
 احلبيب

احلزن 
لبعد 
 احلبيب

كظم 
احلزن يف 
 النفس

تفويض 
األمر هلل 
 مع األمل

املرض أو 
 عطب جزء
 من اجلسم



  

  

                                                           

 الكظم       

 )ضبط النفس( 
 مذموم سلبي ممدوح إيجابي



  

  :أ الفرحثالث

                                                           



  

 

                                                           



  

 

 

 

                                                           



  

 

  : السرور رابعا

                                                           

البطر بملذات  الدنيوي   الفرح

 الدنيا سلبي مذموم

 

الفرح بالنعيم 

 األخروي إيجابي



  

 الغضب :ا خامس

                                                           



  



                                                           



  



                 

                                                          

 اخلوف :سا ساد

                                                           

غضب للحق                

 وهو محمود

الغضب ثأرا للنفس وهو مذموم 

 تسامحويهذبه القرآن بالعفو وال



  

                                                           



  

 

 

 

 

 
 

                                                           

 الخوف مقترنا بالحزن        الخوف مفردا بمعنى الفزع 



  

 سابعا : االطمئنان 

                                                           



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كون يقد  -1

 أفردي أشعور

 كما أشخصي

كون ييمكن أن 

    ا جماعي اشعور

قد يقع  -2

فردا وقد من

يرافقه الخوف                               

له مراتب  -3

 ودرجات

متفاوتة أولها 

األلم والضيق 

النفسي وأعالها 

 المرض

                                                    واإلعاقة

كون في قد ي -4

بعض مراحله 

من مميزات 

الشخصية 

 التي ال  السوية 

تبديه إال لمن 

قادر على  كان

 إزالته وإنهائه .

منه ما هو 
ــابي  إجيــ
ــدوح  ممــ
ــا  ــه م ومن
هو سـل   
مــــ موم   
فــــاألول 
ــم  ككظـــ
الغـــــيظ 
ســــيطرة 
علـــــــى 
ــنفس    الــ
وردع هلــا 
عـــــــن 
االعتــداء 
 على الغري 

والثاني ما 
كان منشأه 
الباطل 
ككظم 
االنفعال 
لغرض 
التنفي  
 سرا

ــا  منـــه مـ
يكـــون يف 
احليــــاة  
ــدنيا  الـــ
ــا   ــه م ومن
يكـــون يف 
احليــــاة  

ــرة                                                                اآلخــ
يف الــدنيا 

يكون : قد 
مؤقتا إثر 
موقـــــف 
                                   .طـــــار 

كما حيتمل 
أن يكـــون 
ــال  متصـــ
ــدا  ممتـــ

د  ملـــــــ
.              طويـــل

قد ميتـد  
حتى يالزم 
ــ    الشـ
ــبح  فيصــ
ــن  مســة م

مساته له    
الفـــــرح 
ــان :   -اثنـ
فـــــــرح 
ــابي  إجيــ
وهو ال ي 
ــرر  ال ضــ

ــه                 فيـــــ
وفـــــرح 
ــل   ســــ
ــمى  يســـ
البطـــــر 
ويعـــــ  
ــا   االنغم
يف النعيم 
ونســــيان 

 نعم.امل

أعلى  -1
درجة وأشد 
من انفعال 
الفرح وال 
يتحقق إال 
باكتمال 
النعيم 

واستمراره 
بدون 
 -2انقطاع  

له أثر على 
البشرة 
يسمى 
 بالنضارة .

عد ي -1
من 

مقومات 
الش صي

ة السوية   
حينما 
 يكون
                              للحق

قد   -2
يتحول 
من 

انفعال 
مؤقت 
إىل مسة 
من مسات 
الش صي
ة 

اإلنساني
ة إذا 
غلبت 
على 

اإلنسان 
ومتيز 
 بها

 يقـع  قد -1
ملا مضى من 
أحـــــدا  
ــن   ــا م خوف
ــا     تكرارهــ

ا مل قعيوقد 
 يستقبل من

 الزمن

افــق يرت -2
ويـــــتالزم 

مـع  حدوثه 
 احلزن

قد يقـع   -3
منفردا غري 
ــال  متصــــ
بانفعـــاالت 

 أخر 

ويسمى 
االستقرار 
النفسي 
وال يكون 

إال 
اإلميان ب

باهلل 
والتصدي

  ق به
والبقني 
 بقضائه



  

 

                                                                                                                  

                                                                                                        

  الخوف                                    السرور                            الغضب 

 

                                                                       

الفرح                                            الكظم                             

 االستقرار النفسي )االطمئنان( 

 

 

 

 

 

 

 
هيييي البانيييب النييياني مييين اإلنسيييان )نفسيييه   

 هوروحه ، ذاته الداخلية ( فيهيا يتمني   فكير   

ومعتقيييده ومبادئيييه ، قيييد تكيييون م قتييية أو     

ممتييدأ أو مالزميية لصيياحبها ، قييد بصييحبها   

، لهييا تغيييرات جسييدية أو تييوترات عصييبية   

 .     سمات شخصية أو اجتماعية

 


