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        تركيبها ومراحل تطورها –
 مستويات الشعور عند اإلنسان :

ىووووا ة وووولوظ ةووووع ليا الووووع ليخاراووووع ليتوووو) تخقوووو   وووولو  ليوووواة) ات ووووق   ليخاوووو   :.الالشعععععور1
لي ولنع  اليشعووخاو اعووج  ليالوبر لنج ووو قووع ليع  وواع اا توبع ليتالوولوب اليقعوولةو لي وول اع 

 اليت) ن اقجع ل تخلدتيل اليعخاو  يل.
 ىا لي لع ليخاراع ليت) تخق  ضقع لياة). :.الشعور او الوعي 2

 ليعخاو ايتم  ليالقع اقل االوي ف) ليخليم لي لوال) ليقح اس.
ىا لي لع ليا الاع ليخاراع ليت) ن تجاع ف) ليواة) ايجوع اقجوع تواجوىل  :.ما قبل الشعور3

 االر يل إي  قنناع ليعخاو.

 تركيب الشخصية:
) أجثووو قوودلوس ةرووم ليوونلس لىتقلقوول   ليع  وواع اقجانلتيوول اا التيوول *قدو ووع ليتحراوو  لينل وو

،قؤ س ىاه ليقدو ع ىا ليخليم  فوااد  اىا لا  قع  واو تللةو  ليخالقو  لياولثاوع الي ا اوع 
الي ووووولذ ليوووواي احوووود   انيوووول الثووووو ايووووا فوووو) تجووووااع ليع  وووواع انقاىوووول .ااووووو  فوااوووود لع 

 يرع  اع الالنب ثشثع ى):
ىووا قن ووع لينلقووع لي ااياالاووع الينل وواع  لياللنووب لي اايوواال) يرع  وواع. اىووا : (ID).الهععو 1

ليتووو) اايووود ليلوووود  يووول، ااعوووق  لن وووتخدلدل  ليال وووقاع اليخ ووو اع الينل ووواع اليووودالفع ليلنواوووع 
 اليغول ب.

*اىووا اللنووب نعووخاوي  خاوود ةووع ليالقووع ، خاوود ةووع ليقخوولااو اليخوولدل  الن ووش  الياووام ان 
 قنن .تحجقو قالناع ليخا  الي

 مثاًل الطفل الرضيع عع يبكي ويتبول متى يشاء. *اخت و لييا لياللنب لي دل ) يرع  اع.
اىا لياللنب لينل ) يرع  اع ،اتجاع  ليتدواج قع لت ل  لينل   ليخوليم  :(Ego)االنا . 2

فلألنوول ىووا قوجووب ليعووخاو الندولا اليتلجاووو ،ااجوواع ق ووؤان   لي وولوال) ةووع نواوو  ليحووالس ،
   لإلولداع يرلود فخع نوااو تتحا  ليدالفع لا ن تتحا .ةع لنفخل

 ا الع لألنل ى) ليتافا   اع لييا  ليغول ب  الي واف لي لوالاع، ااتحجم فاو ق دأ ليالقع.
 .*مثاًل :يتعمم الطفل ان ال يضع كل ما يصادفه في فمه حين يكون جائعاً 



اىووووا ة وووولوه ةووووع لياوووولناع  :اىووووا لياللنووووب لنالتقوووولة) يرع  وووواع superego.فووووا  لننوووول 3
لي را) ةند ليلود اىا قل ن قاو  ليضقاو اىا ل تخدلد اجت  و ليلود ف) نلايتوو اقود ا وا و 
ليتحووااو اايووا  لبداوولد ثالفووع ليلووود ا  ولتووو يجنووو ا اوو  قحتل وول   ادوتووو ةروو  ليحجووم اليخاوولب 

 اليثالب.
ليحوووب الي ووواف *اىوووا ل وووتخدلد نعوووخاوي دلفوووع قووولنع ولدذ قجت وووب ق نووو) ةرووو  ل ووولس قوووع 

 النحتولم.
*ىوواه ليالالنووب ليثشثووع يرع  وواع تتللةوو  اتقتووب  قووع  خضوويل ليوو خ  ، فا الووع لألنوول ىوو) 
ليتافا   اع لييا اليالقوع لي ولوال) اقنليوب ليضوقاو ،فولال نالوه فو) قيقوع ليتافاو  ليقتجلقو  

إال  ، لو  ليحالظ لينل اع   اوظ  وااع الت ول  ليع  واع  ليتجلقو  النتوبلع اةرو  ليخجوس
ل تووووو  ليتوووووالبع لينل ووووو) نوووووتج ةوووووع ايوووووا قوووووو  نل ووووو) لا ةارووووو) لا  وووووراا عووووولا  ةووووودالن) 

 ،لالولق) .

 مراحل تطور الشخصية:
 تاالد ةدظ لدالو يتناو ليع  اع اتعق :

 : ى) ليقوحرع ليت) تقتد  اع تجااع ليالناع الياندظ. .دور الحمل1
يتغااووووع أا  ووووؤىل. ا خوووو  ليالنوووواع فوووو)  نووووع أقووووو اتووووةثو  وووولإلفولبل  ليغدداووووع يوووو م ا ح ووووع ل

لي وولحثاع اختاووداع  ووةع  ووقلذ ليقا وواا  اقووولرظ ليجتووب الاوىوول قووع ليلخلياوول  ليتوو) تقلو وويل 
 لنم ييل لنثو ةر  ليالناع.

 :  قع لياندظ وو لي  لي نع لناي  ..الدور الفمي او دور الرضاعة2
 * ق)  ليداو ليلق) نع لىتقلقل  لينل  اياتو تجاع قن  ع ةر  ليلم.

*ةقراوووع ليوضووولةع ن تعوووق  فاووون إعووو لذ ليحلالووول  لي ااياالاوووع يرنلووو  اىووو) ليحلالوووع يرنخووولم 
ايجوووع لاضووول  تعوووق  جانيووول ةشقوووع لالتقلةاوووع  ووواع لينلووو  القوووو الاضووول  تخوووبب عوووخاو لينلووو  

  لألقلع اليثاع  قع حايو.
 
  نال   3 نع لي   1:  قع   .الدور الشرجي او دور الطفولة الباكرة3



نل  قع فقو لي  لةضلره ليتنل راع اليعو  فاعخو  لي واو ةند ليت ا  لا *اتحا   واو لي
 ليت وب.

 *ف) ىاه ليقوحرع ا ت دم لينل  ليجشم جا ارع يشت ل  قع ليخليم لي لوال).
 *ف) ىاه ليقوحرع اتخاد لينل  ةر  ض ن قثلنتو القخل و.

 *تناو قيلولتو ليحوجاع.
  نال   6 نال  لي   3:   قع   المتأخرة.الدور الجنسي او دور الطفولة 4

 لنث   ف) ىاه ليقوحرع اانالاب لي  نلس ليالنس ةند ليرخب. *اقاب لينل  الن و  اجو،
لةضووول و ليتنل وووراع فاقووولوس لينلووو  ليرخوووب  ا ووولأل  *ان وووب لىتقووولم لينلووو  ةرووو  ال وووقو 

  ليخلدظ لي واع ةند لننلل  .  ةةضل و
ليتخ اووو ةووع نل ووو  ل ووت دلقو القو  قلاوودظ اخ ووو  يوول ةووع *ا وتناع لينلوو  فوو) ىوواه ليقوحروع  

 لفجلوه احلاللتو.
  نع   12 نال  لي   6:  قع .دور الهدوء5

 *ف) ىاه ليقوحرع تبدلد قيلول  لينل  ف) ليتخرم  ل ت دلم اجل و اقدولتو .
*تووبدلد قدوتووو ةروو  ليتجاووف قووع  ووش  اىل ووو ليوو  ليقدو ووع النحتجوولا  قحووان الداوود  وولو  

 خل رع.ننل  لي
*لقلقووع ةشقوول   وودلقع قووع نلووس ليالوونس ،اووتخرم ليقنلف ووع الن ووا اليخنوولر اتر اووع لينر وول  

 ليت) تنرب قنو.
 *لجت لب ليقخراقل  لنجلداقاع اليقيلول .

  نع 11 نع لي   12:   قع .دور البموغ 6
 *قوحرع لينقا ليال ق) اليتغاول  لييوقاناع ةند ليالن اع.

 اليخلنل) اليخار) اليال ق).*قوحرع لينضا  لنالتقلة) 
*قوحرووووع تجووووااع ةشقوووول  لالتقلةاووووع الداوووودظ ،اتحقوووو  ليق ووووؤاياع ، الننالووووالب نحووووا ليالوووونس 

 لن و.
*ىاه ليقوحرع تختقد ةر  ليقولح  ليت)   اتيل ف) قدوظ ليلوود ةرو  ليتجاوف قوع ىواه ليقوحروع 

 اقالاليع لي خا ل  اليقعلج  اجالاع حريل.
 ا راع  ليقينع ، ليخق  ،ليدول ع .*قوحرع لت لا لياولول  ليق ت



  نع : 11:   خد  .دور النضوج او دور الكهولة7
 *اجاع ليع   فايل ف) لا  تجلق  انضا  ليع  اع.

االلد عواا ليحالظ.  *ان ب لىتقلم ليلود فايل ةر  تجااع ةل رع ال 
ىووودلف *اجووواع قووولدول  ةرووو  لينالووولا اليتنووواو ، ليتخووولاع ، قح وووع لن وووواع ،ليخنووولر ، تحداووود ل

 الضحع ف) ليحالظ.
 : ىا داو لنحنلن قل رال  ليلود افخليالتو اقدولتو ليال قاع اليخاراع..دور الشيخوخة 8
 

 


