
ذي نعيش فيه باالتساع وهو ما يشكلل اكا أ امكا  مقدمة: يتميز المحيط الهل العادة مجرد سلوك آلي ؟ 

 إلىفطرية ال يملننا من التليف األمر الذي جعلنا مضطرين  ان ما ولدنا به من استعدادات تليفنا خاصة 

ان العكادة مجكرد تلكرا   وهي العادة التي توفر لنا الجهد والوقت فهل هذا يعنياكتساب بعض السلوكات 

ةيكر إ ادة وال عكعو ؟ آلي ا  حركات جديدة؟ هلب العادة مثل الغريزة مجرد ميكل اامكى نحكو ةايكة مكن 

حكاو  : 1ق ♥فهل هي تقيد حريتنا وتجعل مكن العكعب الكتحلي فكي سكلوكنا؟ وإذا كانت حركة ميلانيلية 

يال للعمكل وتلكرا  ي يقكو  ا يسكطوا البعض تعليكل العكادة كسكلوك آلكي ذلكا ان اكتسكاب العكادة يقتضكي مك

)العادة وليدة التلرا  (وهذا ما جعل انعا  الموقف اآللي الحديث يتخذون من الفعل المكنعل  الشكر ي 

فككي تفسككير اكتسككاب العككادة الككى اسككا  مككن الفككرو  وتقككو  النيريككة الماديككة اسكك  لتفسككير السككلوك 

ن )ان العكادة مجكرد آليكة تحلكي فيهكا نفك  الكوانين الثبات فيرى الديلا تيو إلىو د العادة الفيزيولوجية 

مثا : ثني الو قة التي تحتفظ بآثا  الثني وتسهيل إاادة ثنيها مرة اخكرى وهكذا مكا التي تسير الطبيعة( 

)االستبقاء المغنا يسي( كمثا  الى )التعكود يحدث لدى اللا نات الحية وتسمى )قابلية التشليل( وكذلا 

ثانيكا واليكه فقكد  بكط الفيزيولوجيكون امثكا  جكيم  مغنط سابقا يسهل مغنطتكه الفيزيا ي( فالقضيب الم

يحتفظ كالو قكة باآلثكا  المرتبطكة والمنيمكة بحيكث وما ك دوةا  العادة بالدماغ والجهاز الععبي الذي 

انكدما تبككدا الحركككة األولككى يعقبهككا البككاقي بترتيككب ثابككت ويضكككد هككذا ان اي ايككطراب فككي الككدماغ يككودي 

: لقكد انتقكد بكرادين النيريكة اآلليكة معتبكرا )ان نقكد ♥اللثير من هكذ  الحرككات ثباتهكا وسكراتها بفقدان 

فالفعكل ( انا  آلية ناتجكة اكن تكدخل اسكتعداد اللكا ن الحكي فكي ان يتغيكر هكو بنفسكه العادة ليست اي آلية

كمكا يكرى بسكلا   ثانيكة( اكادة ) بيعكةال تلون لمكاالمنعل  لي  اكادة ي العكادة ليسكت  بيعكة ثابتكة بكل 

ال نموذج في االستجابة اكثر منه سلسلة مكن الحرككات المحكدودة وهكي ويرى )فون برافليت( ان العادة 

يككرى اصككحاب النيريككة الديناميليككة : 2ق ♣تقككو  الككى التلككرا  او الككربط وإنمككا الككى التنيككيي والتقككد    

كخاصكية مكن خعكا   ي فيميز ا سطو و  افيسكون بكين العكادة )ان العادة ال يفسرها الجسي )الحيوية( 

اليعلمه  ةإن  مي الحجر في الهواء الف مروالثبات )كخاصية للجوامد( يقو  ا سطو : ] اللا ن الحي ( 

ها عككليسككت  بيعككة خعا الحيككة   اآللككةان مككا يميككز  ) دون قككوة دافعككةي و يككرى  افيسككون :العككعود 

التكي تشكلل الجسكي الكى صكو تها روح هكي فكال إنمكا كونهكا تتعكف بالحيكاة (الفيزيا ية والليميا ية      

والذي يقود الكى السكيو فكي )بو  ( ان الفأ  الذي علل بعو ة جز ية ولي  العل  و لقد بينت ابحاث 

ال تعككرا الثبككات و فككي نقككد نيريككة فككي حككين اسككاليب التنفيككذ المتاهككة تبقككى فيككه العككادة ي فالخطككة ثابتككة 

فرقنكا بكين التمكرين بفواصكل لتلرا    يقو  : إن إكتساب العادة يلون اسكرع إذا تلح الى ا اإل تبا  التي

 صككحيحة للككان التلككرا  آلككي بككدون الفواصككل انجككح بلثيككر مككن التلككرا زمنيككة فلككو كانككت النيريككة اآلليككة 

خلكأ آليكا بمفكرد  فهكو ال يتركيب : إن العادة ليست سلوكا آليا ألن التلرا  لي  لكه مفعكو   ♠المتقطع   

اادة ال تعود ثانية ي إال ان الفرد يريد إاادتها  إلىالتي تحولت الروابط بين األعياء ي كما ان الترابطات 

يكتعلي  يتلر  ابدا واإلنسان ال العادة كوسيلة لغاية من الغايات ي الفعل الفاإل ادة هي التي تستخد  آليات 

سلوك الععو ي إ القا قكو  خكا أل ألن القو  بأن العادة  يكما انالجديد ء من اآللي وإنما بالبد بالتلرا 

للشكعو  الفعكل العكادي وان العكادة يراقبهكا الشكعو  الهامشكي الكذي ينتقكل مباعكرة الشعو  يحر  دا ما 

الخاتمة  ☻♥ (أنا اثناء اللتابة ععرنا بخطئنا وانتبهناكلما اجزت اآللية ان مواصلة الحركة )فإذا اخط



تقد  الوسا ل ي والعادة ليست ةاية في حد ذاتهكا وإنمكا الطبيعية و ة تهتي بالغايات هلذا نرى ان اإل اد: 

اإل ادة والعادة كسلوك آلكي مكا هكي إال ويكعية الخادمكة إلكى مرحلة او وسيلة لتحقيأ ةايات هي مجرد 

  (الفلر لها  استخدا حسب الحياة او الموت  اداة  يقو  عوفالي : )إن العادة هي  ويعية السيدة




