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الـمقدمة 

املوؤلفون

يحتاج طالب املرحلة الثانوية وهو يتلقى كافة املعارف والعلوم، اإىل ا�ستكمال ثقافته بجوانب متنوعة من املعرفة ال غنى له عنها، عن نف�سه 

وعن جمتمعه، فمعرفته بنف�سه، ومبجتمعه، ُتعد من اأجدى الو�سائل التى حتقق له اأكرب قدر من التوافق النف�سى واالجتماعى اجليد، في�سبح مواطنًا 

�ساحلًا، وع�سوًا فاعاًل ومنتجًا فى املجتمع. 

ولذلك ي�رسنا اأن ن�سع بني يديك - عزيزى طالب ال�سف الثانى الثانوى – كتاب )علم النف�س واالجتماع(، الذى ياأتى �سمن �سل�سلة الكتب 

حر�ست  التى  املعايري  والتزام  منه،  املرجوة  االأهداف  وحتقيق  املنهج،  متطلبات  تلبية  على  اإعداده  فى  حر�سنا  وقد  واملطورة،  اجلديدة  الدرا�سية 

وزارة الرتبية والتعليم فيها على اأن يكون الطالب م�ساركني، فاعلني، ون�سيطني فى عملية التعلم، فقد اهتم الكتاب باالأن�سطة والتدريبات )الفردية 

واجلماعية( املتنوعة، التى تبعث فى دار�سى الكتاب دافعية البحث، والتتبع النظرى والعملى للو�سول اإىل االإجابات، التى ت�سكل فى النهاية تقوميًا 

ال�ستيعاب م�سامينها، كما تتيح للطالب فر�س التفكري فى املو�سوعات، والظواهر، والق�سايا، وامل�سكالت النف�سية واالجتماعية، لتحليلها، وتف�سريها 

من منظور نف�سى، اأو اجتماعى، وتوظيفها فى مواقف احلياة املختلفة.

وتاأتى اأهمية هذا الكتاب من املو�سوعات التى يهتم بها علم النف�س، وعلم االجتماع، والتى يحتاجها الطالب، بل يحتاجها اأى اإن�سان، لفهم 

نف�سه )من خالل درا�سة علم النف�س(، وفهم حركة املجتمعات االإن�سانية ب�سفة عامة، وحركة جمتمعه الذى يعي�س فيه ب�سفة خا�سة )من خالل 

فاعاًل  وع�سوًا  �ساحلًا،  مواطنًا  في�سبح  املجتمع،  مع  االإيجابى  التكيف  ويحقق  النف�س،  مع  ب�سالم  العي�س  له  يت�سنى  حتى  االجتماع(،  علم  درا�سة 

ومنتجًا فيه. 

وقد روعى فى اإعداد مادة هذا الكتاب اأن تكون مطابقة للمعايري، وو�سوح االأ�سلوب، واالإكثار من االأمثلة احلية امل�ستمدة من ذات االإن�سان، ومن 

جمتمعه وبيئته، لكى يجد الطالب فيه مرجعًا �سهل التناول، عذب االأ�سلوب، في�ستمد منه ثقافة تغذى عقله، وعلمًا يخاطب وجدانه.

ويحتوى هذا الكتاب على ق�سمني، يت�سمن كل ق�سم منهما ثالث وحدات درا�سية :

ويتعلق الق�سم االأول فيه بعلم النف�س، ويت�سمن: 

الوحدة االأوىل- اأ�سا�سيات فهم علم النف�س، والوحدة الثانية- الدوافع واالنفعاالت فى حياتنا اليومية، اأما  الوحدة الثالثة- العمليات املعرفية، 

وت�سمل مو�سوعات: )االإح�سا�س ،  االنتباه ،  االإدراك ،  الذاكرة(. 

بينما يتعلق الق�سم الثانى فيه بعلم االجتماع، ويت�سمن:

الوحدة االأوىل- تطور علم االجتماع ومنهجية درا�سته ، والوحدة الثانية- املجتمع والوحدات املكونة للبناء االجتماعى، اأما  الوحدة الثالثة- 

مناذج من العمليات االجتماعية )التن�سئة االجتماعية ، ال�سبط االجتماعي(.

وقد حر�سنا على ت�سمني الكتاب جمموعة رائعة وفريدة من ال�سور واالأ�سكال والر�سوم التو�سيحية، وجداول املقارنات، لتعزيز مهارات: 

القراءة، والتف�سري واال�ستنتاج، والتطبيق، والتحليل، والرتكيب، والتقومي، والبحث العلمى لدى الطالب.

وناأمل اأن يحقق هذا الكتاب  ما ُو�سع له من اأهداف، واأن ي�سهم فى تو�سيع مدارك الطالب، وينمى قدراته ومهاراته، حتى ي�سارك بفاعلية 

فى تنمية جمتمعه ونه�سته.

واهلل من وراء الق�سد، ،،،
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IóMƒdG ±GógCG

عزيزى �لطالب بعد در��ستك لهذه �لوحدة ينبغى �أن تكون قادًر� على �أن:   

 .IóMƒdG äÉYƒ°Vƒe iƒàëÃ IOQGƒdG º«gÉØŸG ±ô©àJ … 

حتلل مراحل ن�ش�أة علم النف�س وتطوره. … 

تقيم جهود العلم�ء يف ن�ش�أة علم النف�س وتطوره. … 

تتبع التطورات الت�ريخية لعلم النف�س. … 

تو�شح اإ�شه�م�ت مدار�س علم النف�س املختلفة فى تف�شري ال�شلوك. … 

حتلل تعريف علم النف�س.   … 

� ب�لأمثلة التو�شيحية. kت�رشح اأهداف علم النف�س م�شتعين … 

تق�رن بني املج�لت الأ�ش��شية واملج�لت التطبيقية لعلم النف�س. … 

متيز بني من�هج البحث امل�شتخدمة يف درا�شة الظواهر النف�شية وال�شلوكية املتنوعة. … 

الـمقدمة

الوحدة    الأوىل 

ا علي فئة معينة بل يهم كل اإن�ش�ن ، ف�لن��س يتحدثون ب�شكل  kرشU�اإن علم النف�س مل يعد ق

اأو ب�آخر فى مو�شوع�ت نف�شية ، ويعربون عن اآرائهم فيه� وبع�س هذه الآراء �شحيح ي�شتند اإىل 

اخلربة والبع�س الآخر خط�أ ي�شتند اإىل الوهم اأو اخلرافة .

لذا يجب اأن تتعرف عزيرى الط�لب على اأ�ش��شي�ت علم النف�س.

أســـاســـيـــات فــــهـــم 
عــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـس
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الـمقدمة

عــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـس
أســـاســـيـــات فــــهـــم أســـاســـيـــات فــــهـــم أســـاســـيـــات فــــهـــم أســـاســـيـــات فــــهـــم أســـاســـيـــات فــــهـــم أســـاســـيـــات فــــهـــم أســـاســـيـــات فــــهـــم أســـاســـيـــات فــــهـــم أســـاســـيـــات فــــهـــم أســـاســـيـــات فــــهـــم 

عــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـسعــلـــم الــنــفـس

الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل الوحدة    الأوىل 

أســـاســـيـــات فــــهـــم أســـاســـيـــات فــــهـــم أســـاســـيـــات فــــهـــم أســـاســـيـــات فــــهـــم أســـاســـيـــات فــــهـــم  الوحدة    الأوىل 

ا علي فئة معينة بل يهم كل اإن�ش�ن ، ف�لن��س يتحدثون ب�شكل  kرشU�اإن علم النف�س مل يعد ق

اأو ب�آخر فى مو�شوع�ت نف�شية ، ويعربون عن اآرائهم فيه� وبع�س هذه الآراء �شحيح ي�شتند اإىل 

اخلربة والبع�س الآخر خط�أ ي�شتند اإىل الوهم اأو اخلرافة .

لذا يجب اأن تتعرف عزيرى الط�لب على اأ�ش��شي�ت علم النف�س.

أســـاســـيـــات فــــهـــم 
عــلـــم الــنــفـس
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 ¿CG  øe  ºZôdÉH  ƒ¡a  ,kن�سبيا Gحلديثة  Gلعلوم  من  علم  هو  Gلنف�س  علم 

VÉe ¬d°ى طويل، �إال �أن تاريخه Gلعلمى ق�°ري، فلم يظهر مبظهره Gلعلمى 

G ™HôdG’أخري من  �إال فى  Gh ´ƒ°VƒŸGالهتمامات،  Gحلديث، كعلم ، حمدد 

 á°SGحلقيقية للدرG ájGóÑdG لتاريخ هوG Gعترب هذG لتا�سع ع�رش، وقدG لقرنG

Gلعلمية ل�سلوك G øµdh ,¿É°ùfE’Gحلقيقة هى �أن علم Gلنف�س مبظهره Gلعلمى 

Gحلديث مل يظهر فجÉأة، بل متتد جذوره Gلتاريخية �إىل G çGÎdGل�رشقى Gلقدمي 

 ¿Éfƒ«dG بالد  متثله  وGلذى  Gلقدمي  Gلغربى   çGÎdGو وGلهنود(  )Gلفر�س  عند 

(G’إغريق( وفال�سفتهم Gلكبار وخا�°ة �سقرGط و�أفالطون و�أر�سطو.

: á«JB’G حلGلنف�س فى تطوره باملرG مر علم

Gهتمت فى �أول GQóH ôeC’G�سة ماهية Gلنف�س، ومعرفة حقيقتها، ولذلك 

 §ÑJQG فقد Gلنف�س( ، وهكذG ية با�سم )علمGóÑdG øe á°SGQódG سميت هذه�

علم Gلنف�س فى هذه Gملرحلة بالنف�س �أو Gلروح، فالروح فى Gعتقادهم هى 

G Qó°üeل�سلوك ، وبها ف�GƒH Ghöعث Gل�سلوك من �أحالم وتفكري وح�س 

GQOEGhك وحركة. 

املو�ضوع  الأول

ن�ش�أة علم النف�س وتطوره

الأهداف

عزيزى Gلطالب متوقع بعد 

 ¿ƒµJ ¿CG ´ƒ°VƒŸG Gستك لهذ�GQO

G على �أن: kQOÉb

حتدد حماور G çƒëÑdGلتجريبية  … 

يف معمل فونت.

يف  حتلل جهود ”ولهلم فونت“  …

تطوير علم Gلنف�س. 

متيز بني مدGر�س علم Gلنف�س فى  … 

تف�سريها لل�سلوك.

نظرة موجزة لن�ش�أة علم النف�س وتطوره: اأوال :

1. املرحلة الفل�سفية )اليونانية القدمية(:

 2. املرحلة الف�سيولوجية: 

بعلم  ويرتبط  Gلفل�سفة،  عن   kفعليا ي�ستقل  Gلنف�س  علم  بد�أ  فيها 

Gملنهج  �إمكانيات  من  لي�ستفيد  ؛  G’أع�°اء(  وظائف  )علم  Gلف�سيولوجيا 

 øjòdG ئلGhC’G OGhôdG لعلوم، ومنG لذى كان م�ستخدما فى هذهG لتجريبىG

�ساهموG فى حتول علم Gلنف�س �إىل Gملرحلة Gلف�سيولوجية ولهلم فونت.
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 3. مرحلة اال�ستقالل: 

عار�¢ G ¢†©Hلعلماء Gرتباط علم Gلنف�س بعلم Gلف�سيولوجى ، وعلم Gلبيولوجى ؛ ولذلك ظهرت بع�¢ Gحلجج 

ا ، وهكذUCG Gسبح مو�سوع علم  kا ومنهج kلنف�س مو�سوعG ستقالل علم�G لتى كان لها �أثر عميق بعد ذلك فىG لقويةG

Gلنف�س Gل�سلوك Gلظاهرى ، ومنهجه هو Gملالحظة وGلتجربة .

 ولهلم فونت 

من �أبرز �إ�سهاماته فى جمال GلدرG�سات Gلنف�سية مايلى:

�أن�ساأ »فونت« �أول معمل لعلم Gلنف�س Gلتجريبى فى Gلعامل  ❒❒
بجامعة ليبزج باأملانيا عام )1879م( وهو Gملعمل Gلذى 

)نف�س،  جتارب  �إجرGء  على   kمن�سبا فيه  Gالهتمام  كان 

 kسحاVGو kرتباطاG ف�سيولوجية( عن مو�سوعني مرتبطني

بال�سلوك Gلب�رشى وهما: �الإح�سا�س و�الإدرGك بهدف 

درG�سة عمليات Gلتفكري �أو Gل�سعور، وبذلك حتدد 

مو�سوع علم Gلنف�س فى هذه Gملرحلة فى درG�سة 

Gل�سعور �أو Gلوعى، وما يتبعه من Gلعمليات Gملعرفية Gلعليا كاالإدرGك وGلتفكري وغريهما. 

م . �أ�س�س جملة " GلدرG�سات Gلفل�سفية" عام1881❒❒

Gلتجريبى على ثالثة حماور هى:   تركزت Gلبحوث Gلتجريبية فى معمل ” فونت“ ❒❒

عمليات �الإدرGك Gحل�سى. ✹❒
 äGملثريG  لعالقة بنيG سة�Gلتى تهتم بدرG ،لنف�سG لنف�سية وهو �أحد فروع علمG لطبيعةG ✹❒

Gحل�سية، وGال�ستجابات �أو ردود �الأفعال Gلناجتة عنها.

وحدوث  Gملثري،  ظهور  بني  يف�سل  Gلذى  Gلزمنى  Gلفا�سل  وهو  Gلرجع،  زمن  درG�سة  ✹❒
�الإ�ستجابة.

اأبرز مدار�س واجت�ه�ت علم النف�س احلديث: ث�نًي� :

وGالجتاهات  GملدGر�س  مئات  ظهرت  حتى  Gلزمن،  من  قرن  ن�سف  Gلنف�س  علم  G�ستقالل  على  م�سى  �إن  ما 

Gل�سيكولوجية ، ومن �أبرز هذه GملدGر�س:

"Ô«سهر تالميذه " تت�سTCاh "âfƒa" 1. املدر�سة البنائية: اأ�س�سها

�أن منهج  حددت مو�سوع علم Gلنف�س، فى درG�سة Gخلربة GلدGخلية Gل�سعورية Gملبا�رشة للفرد،  و�أكدت على 

Gال�ستبطان �أو Gلتاأمل Gلباطنى، هو Gملنهج Gملنا�سب لدرG�سة Gخلربة GلدGخلية Gل�سعورية Gملبا�رشة، وحتليلها �إىل عنا�رشها 

�الأولية ؛ �أى حتليل Gل�سكل ) Gخلربة Gل�سعورية Gلكلية( �إىل عنا�رشها �الأولية وهى: ) Gلوعى ، وGلتفكري ، وGملعرفة(.
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 ìhôdG - ¢ùØædG( وهى Psych كلمة يونانية تتكون من مقطعني هما 

- Gلعقل(، وGلثانى هو logy ومعناها )Gلعلم( وهذG يعنى �أن علم Gلنف�س هو 

 ÒZ ,¢ùØædG لعقل. هناك تعريفات عديدة لعلمGh ìhôdGh ¢ùØædG سة�GQO

�أن معظمها يلتقى عند Gلتعريف Gلتاىل : »علم Gلنف�س هو GلدرG�سة Gلعلمية 

 Gهذ حللنا  ولو  GملثريGت«.  ملختلف  كا�ستجابة  وGحليوGن  G’إن�سان  ل�سلوك 

Gلتعريف للوقوف على عنا�öه G’أ�سا�سية، �سنجد �أنه يت�سمن:

1.الدرا�سة العلمية:

ولي�س  Gملعلومات،  �إىل  Gلو�سول  �أ�سلوب  Gلعلمية هي  GلدرG�سة  �إن   

من  مرتGبطة  �سل�سلة  عن  عبارة  علم  فاي  Gملعلومات،   هذه  تÉأكيد 

�إليها  Gلتو�سل  مت  Gلتى  وGلنظريات  وGلقوGنني،  وGملفاهيم،  Gحلقائق، 

عن طريق Gلتجارب �أو Gملالحظات Gملنظمة. 

2.ال�سلوك:

دGخلى ال  لن�ساط  G�ستجابات  من  ي�سدر  ما  بال�سلوك: كل  ق�سد  oي

ميكن مالحظته ، و �سلوك خارجى ميكن مالحظته.

3. املثري:

هو �أى عامل خارجى �أو دGخلى يثري ن�ساط Gلكائن Gحلى، �أو يغري 

ن�ساطه، �أو يكفه �أويوقفه . وGملثريGت نوعان:

مثريGت دGخليةمثريGت خارجية

من  G’إن�سان  على  توؤثر  Gلتى  وه��ى 

طبيعية،  مادية  تكون  وقد  خارجه، 

ثعبان... �أو  في�سان  �أو  بركان  كرhؤية 

كااللتقاء  Gجتماعية،  تكون  وقد  �إلخ، 

ب�سديق بعد فرتة غياب طويلة.

من  G’إن�سان  على  توؤثر  Gلتى  وه��ى 

ف�سيولوجية،  تكون  قد  وهى  GOخله، 

كتقل�سات ع�سالت Gملعدة �أثناء Gجلوع، 

وقد تكون نف�سية كاخلوف Gلذى يدفع 

G’إن�سان للهرب .

املو�ضوع  الثانى

تعريف علم النف�س واأهدافه 

الأهداف

عزيزى Gلطالب متوقع بعد 

GQO�ستك لهذG Gملو�سوع �أن تكون 

G على �أن: kقادر

تعرف Gملفاهيم GلوGردة مبحتوى  … 

 ,¢ùØædG )علم  Gملو�سوع 

Gل�سلوك، Gال�ستجابة، Gملنبه(.

حتلل معنى GلدرG�سة Gلعلمية يف  … 

جمال علم Gلنف�س.

تو�سح �أهمية GلدرG�سة Gلعلمية  … 

فى جمال علم Gلنف�س.

Gخلارجية  Gملنبهات  بني  تقارن  … 

Ghملنبهات GلدGخلية.

 ¢ùØædG علم  �أن  على  تربهن  … 

Gل�سلوك  فهم  �إىل  يهدف 

G’إن�سانى وتف�سريه.

 ¢ùØædG علم  �أن  على  تدلل  … 

Gل�سلوك  توقع  �إىل  يهدف 

Ghلتنبوؤ به.

تعدد �إ�سهامات علم Gلنف�س قى  … 

Vسبط Gل�سلوك.

 ¢ùØædG علم  دور  مبثال  تو�سح  … 

وGلتحكم  Gل�سلوك  Vسبط   ‘

فيه وتوجيهه.

تعريف علم النف�س: اأوال :





الوحدة األولى - أساسيات فهم علم النفس

7علم النف�س واالجتماع  - ال�صف الثانى  الثانوى

لقد Gت�سع جمال علم Gلنف�س، لي�°مل معظم G øjOÉ«ŸGلتى يظهر فيها 

�سلوك G’إن�سان، فÉأينما وجد G’إن�سان، وجد معه علم Gلنف�س، وقد VG°طره 

G Gògالت�ساع �إىل Gلتخ�°üس Ghلتفرع كما فعلت علوم Gلطب، وGلهند�سة، 

Ghلفيزياء، وتغلغل فى �°تى ميادين حياتنا Gلعامة منها وUÉÿG°ة، وميكن 

يندرج  كبريتني،  جمموعتني  �إىل  وفروعه  Gلنف�س  علم  جماالت  ت�°نيف 

حتت كل منها عدد من Gلفروع.

وهذه Gملجاالت تركز على حتقيق هدفني من �أهدGف علم Gلنف�س وهما: 

G º¡aل�سلوك G’إن�سانى وتف�سريه، توقع Gل�سلوك وGلتنبوؤ به ، حيث تهدف 

هذه Gملجاالت �إىل �°ياغة وGكت�°اف GلقوGنني Gلعلمية، وGملبادئ Gلعامة Gلتى 

تف�G öل�سلوك G’إن�سانى، وت�ساعد على Gلتنبوؤ به، متهيدG ل�°بطه، وGلتحكم 

فيه، دون �أن تركز على Gلتطبيق Gلعملى لهذه GلقوGنني وGملبادئ، ومن �أهم 

هذه Gملجاالت ما يلى:

    

Gهتماماته ومو�°وعاتهGملجال

علم Gلنف�س Gلعام

ع���ل���م Gل��ن��ف�����س 

Gملعرفى

يقدم  فهو  Gلنف�سية،  Gلعلوم  لكل   kمدخال يعد  وهو  ❒ 

G’أ�سا�س Gلنظرى لكل فروع علم Gلنف�س. 

G’أ�سا�سية  وGملبادئ  Gلعامة،  GلقوGنني  ب�°ياغة  يهتم  ❒ 

Gلتى تف�ö �سلوك G’إن�سان .

يخت�س بالدرG�سة Gلنظرية درG�سة م�ستفي�°ة لظاهرة  ❒ 

نف�سية معينة.

وGلتعلم،  وG’إدرGك،  G’إح�سا�س،  مو�°وعاته:  من  ❒ 

وGلدوGفع،  وGلذكاء،  وGلتفكري،  وGلتخيل،  Ghلتذكر، 

Ghالنفعاالت، وGل�°üî°ية.

Gلتى  GلدGخلية  Gملعرفية  Gلعمليات  بÉإكت�°اف  يهتم  ❒ 

 - Gالنتباه   - )G’إح�سا�س  Gحلى  Gلكائن  لدى  حتدث 

G’إدرGك.

يتم G�ستخدGمه فى تعديل Gل�سلوك با�ستخدGم Gلعالج  ❒ 

Gملعرفى Gل�سلوكى.

ådÉãdG  ´ƒ°VƒŸG

جم�لت علم النف�س وفروعه

الأهداف

عزيزى Gلطالب متوقع بعد 

GQO�ستك لهذG Gملو�°وع �أن تكون 

G على �أن: kQOÉb

Gملجاالت  �أهدGف  حتدد  … 

G’أ�سا�سية لعلم Gلنف�س.  

تعدد Gملجاالت G’أ�سا�سية لعلم  … 

Gلنف�س. 

G’أ�سا�سية  Gملجاالت  بني  متيز  … 

لعلم Gلنف�س.

بني  عالقة  وجود  على  تربهن  … 

�أهدGف علم Gلنف�س وجماالته.

Gلتطبيقية  Gملجاالت  بني  متيز  … 

لعلم Gلنف�س.

املج�الت االأ�ش��شية اأو النظرية: اأوال :
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ث�نًي� : املج�الت التطبيقية: 

Gهتماماته ومو�°وعاتهGملجال

ع���ل���م Gل��ن��ف�����س 

Gلف�سيولوجى

يهتم بدرG�سة كل من :

 ❒ G’أ�س�س Gلف�سيولوجية لل�سلوك. 

Gجلهاز Gلع�°بى. ❒ 

وظائف Gلغدد وG’أع�°اء وتاأثريها على Gل�سلوك. ❒ 

يطلق عليه م�سميات خمتلفة مثل علم Gلنف�س Gالرتقائى، �أو علم Gلنف�س Gلتطورى.علم نف�س Gلنمو ❒ 

يهتم بدرG�سة مرGحل Gلنمو وGلعوGمل Gملوؤثرة فى Gلنمو وخ�°ائ�س كل مرحلة. ❒ 

يهتم بدرG�سة Gمل�°كالت Gلنمائية Gملتعلقة بكل مرحلة . ❒ 

يدر�س Gملبادىء وGلقوGنني Gلتى يخ�°ع لها Gلنمو . ❒ 

ع���ل���م Gل��ن��ف�����س 

Gالجتماعي

يهتم بدرG�سة كل من :

�سلوك Gلفرد Gلناجت عن تاأثره باملثريGت Gالجتماعية. ❒ 

Jاأثري Gلفرد فى G’آخرين، وذلك بهدف Gلتو�°ل �إىل قوGنني Gلتفاعل Gالجتماعى بني G’أفرGد وGملثريGت  ❒ 

Gالجتماعية.

وGل�°ائعات،  وGالجتاهات،  وGملحاكاة،  وGلدعاية،  وGلتناف�س،  وGلتعاون،  Gلقيادة  مو�°وعاته:  من  ❒ 

وGلنزGعات، وGلثورGت، وGحلروب، وGلر�أى Gلعام.

علم Gلنف�س Gلفارق 

(Gلفروق Gلفردية(

تهتم بدرG�سة Gلفروق وGالختالفات Gل�سيكولوجية بني G’أفرGد، �أو بني Gجلماعات Gالجتماعية Gملختلفة،  ❒ 

�أ�سباب هذه  �أو بني Gلذكور وG’إناث ، وذلك لكى يك�°ف عن  �أو بني Gل�سالالت،  �أو بني Gملجتمعات، 

Gلفروق، وي�ساعد فى عملية Gلتوجيه Gلتعليمى وGملهنى...�إلخ.

�إذG كان علم Gلنف�س Gلعام يبني لنا كيف يت�°ابه G’أفرGد، فاإن علم Gلنف�س Gلفارق يبني لنا كيف يختلفون،  ❒ 

و�إىل �أى حد يختلفون، م�ستعيناk فى ذلك باالختبارGت وGملقايي�س Gلنف�سية.

وهذه Gملجاالت تركز على حتقيق Gلهدف Gلثالث من �أهدGف علم Gلنف�س وهى : توجيه Gل�سلوك و�°بطه وGلتحكم 

�إليها  تو�°لت  Gلتى  G’أ�سا�سية  وGملبادئ  Gلعامة،  GلقوGنني  وتطبيق  G�ستثمار  �إىل  Gملجاالت  هذه  تهدف  حيث   ، فيه 

Gلفروع Gلنظرية فى ميادين Gلن�°اط G’إن�سانى Gملتنوعة، ومن �أهم هذه Gلفروع Gلتطبيقية ما يلى :

Gهتماماته ومو�°وعاته Gملجال 

يهتم بتطبيق مبادئ علم Gلنف�س وقوGنينه فى جمال Gلرتبية وGلتعليم،  ❍❒
حلل ما يظهر فى هذG GمليدGن من م�°كالت.

يهتم بتطبيق مبادئ Gلتعلم وقوGنينه فى عملية Gلتدري�س.  ❍❒
لكى  Gملختلفة،  Gلنمو  مرGحل  متيز  Gلتى  üÿG°ائ�س  بدرG�سة  يهتم   ❍❒
يتيح للمتخ�°ü°ني فر�س و�°ع Gملناهج GلدرG�سية Gلتى تتنا�سب مع 

م�ستويات Gلن�°ج Gملختلفة للتالميذ.

علم Gلنف�س Gلرتبوى

يهتم بتطبيق مبادئ علم Gلنف�س وقوGنينه فى ميدGن Gل�°ناعة، وذلك  ❍❒
بهدف رفع Gلكفاية G’إنتاجية للعامل. 

❒❍ يهتم بتحقيق Gلر�°ا Gلنف�سى وGملهنى للعاملني، وذلك باختيار Gلعامل 
Gملنا�سب للعمل Gملنا�سب له، وتدريبه عليه.

ع���ل���م Gل��ن��ف�����س 

Gل�°ناعى

لتعليم، 

لكى  ملختلفة، 

لتى تتنا�سب مع 
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 á°UÉNh ,IQÉéàdG ¿Gنينه فى ميدGلنف�س وقوG يهتم بتطبيق مبادئ علم ❍❒
.iQÉéàdG إعالن’G

وطرق  Gمل�ستهلكني،  فى  تƒؤثر  Gلتى  Gلنف�سية  Gƒ©dGمل   á°SGبدر يهتم   ❍❒
معاملتهم، وكيفية جذبهم �إىل �رشGء �سلعة معينة .  iQÉéàdG لنف�سG علم

❒❍ يهتم بتطبيق مبادئ علم Gلنف�س وقوGنينه فى Gملƒؤ�س�سات Gلع�سكرية 
GhلقوG äGمل�سلحة، وذلك بهدف رفع كفاءة GلقوG äGملحاربة. 

❒❍ يهتم باالختيار Gلدقيق للجنود وdG†°باط، وتوجيه كل فرد منهم �إىل 
Gملهمة Gلتى تنا�سبه.

❒❍ يهتم بÉأ�ساليب رفع G ìhôdGملعنوية للمحاربني، وGلقيادة.
ي�سهم ب�°كل فعال فى حتقيق Gلن�ö فى Gملعارك Gلع�سكرية من خالل  ❍❒

Gلدعاية، وGحلرب Gلنف�سية.

علم Gلنف�س Gحلربى �أو 

iôµ°ù©dG

❒❍ يهتم بدرG�سة �أ�سباب V’G°طرGبات Gلنف�سية وGلعقلية، وت�°ü«î°ها 
GQódG�سى  وGلتخلف  Gلنطق،  وعيوب  وGله�سترييا،  كالقلق،  وعالجها 

ûdGh°عور بالنق�¢. 

 ,á«ª°ù÷G ¢VGبا’أمر G’إ�°ابة  Gلنف�سى فى  Gلعامل  �أثر  يهتم بدرG�سة  ❍❒
.êÓ©dG لعامل فىG Gستغالل هذ�Gh

علم Gلنف�س G’إكلينكى 

�أو Gلعيادى

�إىل  للتو�°ل  G’إن�سان وبيئته، فى حماولة  Gلعالقة بني   á°SGبدر يهتم  ❍❒
G’أ�سلوب G’أمثل لتعامل G’إن�سان مع Gلبيئة. 

وGلزحام،  كالتلوث،  Gملختلفة  Gلبيئية   äÓµ°�ملG  á°SGبدر يهتم   ❍❒
Ghالنفجار   ,iQGحل��رG وGالحتبا�س  Gلرتبة،  وجتريف  Vƒ°†dGh°اء، 

Gل�سكانى، وüàdG°حر....�إلخ.

علم Gلنف�س Gلبيئى

 á°UÉNh ,IQÉéàdG ¿G

وطرق  مل�ستهلكني، 

لع�سكرية لع�سكرية 

باط، وتوجيه كل فرد منهم �إىل 

لع�سكرية من خالل 

ها 

�سى 

 ,á«ª°ù÷G ¢VG

�إىل  ل 

لزحام، 

النفجار 
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يعد Góîà°SGم  G è¡æŸGلعلمى �أهم ما مييز Gلن�°اط Gلعلمى عامة ، وقد 

�أوىل علماء Gلنف�س عناية خا�°G ègÉæŸÉH áلعلمية Gمل�ستخدمة فى فح�¢ 

 DƒلتنبG - لتف�سريG( لعلمىG لتفكريG äGƒ£ÿ É kكلة وفق°ûŸG لظاهرة �أو حلG

- Gل�°G hCG §Ñلتحكم( .

GلظوGهر  لتعدد   G
k
نظر Gلنف�س  علم  فى  Gلعلمى  Gلبحث  مناهج  تتعدد 

Ghختالفها . ومن بني هذه Gملناهج ما يلى:

1. تعريف منهج اال�ستبطان: 

يعرف بÉأنه : مالحظة Gلفرد لنف�سه، وتÉأمله لذGته، ليخربنا عما يدور 

GóHخله من �أفكار، وم�°اعر، و�أحا�سي�س.

�أو  Gلباطنى  GلتÉأمل  منها:  عديدة  م�سميات  Gملنهج   Gهذ على  ويطلق 

GلذGتى �أو G è¡æŸGلذGتى �أو Gملالحظة GلذGتية، وكلها م�سميات عديدة ملعني 

Ghحد �أو م�°مون وGحد، فالفرد فى Gال�ستبطان يالحظ نف�سه، ويتÉأمل ما 

يجرى بدGخله، ثم يدون ذلك. 

حني  نفعله  ما  Gليومية  حياتنا  يف  Gال�س`تبطان   Qƒ°U �أب�س`§  eh`ن 

خرب Gلطبيب  oدقاء، �أو حني ن°UCن�°ف ما ن�°عر به من تعب �أو قلق الأحد �ال

مبا نح�س به من �آالم.

2. مربرات ا�ستخدام منهج اال�ستبطان: 

G è¡æeال�ستبطان، منهج ال غنى عنه للباحث فى علم Gلنف�س ؛ حيث 

�إنه ي�ستخدمه فى Gحلاالت Gلتالية :

Gليقظة،  و�أحالم  Gلنوم،  كÉأحالم  Gلنف�سية  GلظوGهر  بع�¢  GQO�سة   .CG

 hCG Ö°�لغG hCG ±ƒÿG نفعالG ل�°عورية للفرد فى �أثناءG حلالةGh

Gلفرح �أو Gحلزن ....�إلخ.

™HGôdG  ´ƒ°VƒŸG

من�هج البحث فى علم النف�س

الأهداف

عزيزى Gلطالب متوقع بعد 

GQO�ستك لهذVƒŸG G°وع �أن تكون 

G على �أن: kQOÉb

تتعرف Gملفاهيم GلوGردة مبحتوى  … 

منهج  )Gال�ستبطان،  VƒŸG°وع 

Gملالحظة Gملبا�رشة(.

منهج  Góîà°SGم   äGمربر حتدد  … 

Gال�ستبطان.

Gملوجه  Gلنقد  �أوجه  تو�°ح  … 

G è¡æŸال�ستبطان.

Gلتجريبي   è¡æŸG بني  تقارن  … 

Ghملنهج �°به Gلتجريبي.

Gالرتباطي   è¡æŸG بني  متيز  … 

è¡æŸGh �الإكلينكي.

منهج اال�شتبط�ن اأو الت�أمل الب�طنى اأوال :
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G .ÜالختبارG äGل�سüîسية عندما يطلب من Gلفرد kÉjôjô– áHÉLE’G �أو �سG øe áYƒª› øY kÉjƒØ’أ�سئلة Gلتى 

تلقى Gل�سوء على ما لديه من ميول ورغبات �أو خماوف �أو متاعب.

ره وخماوفه، وي�ستفيد من ذلك فى  pYÉسûe øY ¢†jôŸG ملعالج �إىل ما يرويهG لنف�سى حيث ي�ستمعG لعالجG .`L

ت�سخي�¢ GÎbGh ¢VôŸGح �أ�ساليب Gلعالج Gملنا�سبة.

G .Oلتعرف على ميول G’أفرG ƒëf OG’أ�سياء Gملختلفة.

:¿É£Ñà°S’G è¡æe ‹EG أوجه النقد املوجهةG .3

وجهت ملنهج Gال�ستبطان Gلعديد من GالنتقادGت، �أهمها:

�أ. �أن Gل�سG ¢üîلذى ي�سف م�ساعره، قد يتعمد ت�سليل Gلباحث وخدGعه، ويعطيه معلومات كاذبة.

ظ )بفتح Gحلاء( يف وقت وGحد، �أو  nحلاء( ومالحG ö�ظ )بك pال�ستبطان ينق�سم �إيل مالحG أثناء� ¢üîل�سG ب. �أن

�إيل باحث ومبحوث، �أو �إيل �ساهد وم�سهود، فهو يقوم بعمليتني عقليتني فى وقت وGحد، وهذT øe Gساأنه 

�أن يغري Gحلالة Gل�سعورية Gلتى يريد و�سفها وحتليلها.

L`. �أن GلتÉأمل GلذGتى يتÉأثر عادة باخلربة Gل�سüîسية ل�ساحبه.

وG’أعمال  Gحلادة،  Gالنفعاالت  �أثناء  فى  �أو  Gلعميق  Gلتفكري  موGقف  فى  G�ستخدGمه  G�ستحالة  بل  U  .Oسعوبة، 

�إليها �أى  �أن يوجه  Gلفرد وم�ساعره، فال ي�ستطيع  Gل�سábÉ; ’أن مثل هذه  Gحلاالت ت�ستحوذ على ن�ساط 

تÉأمل �أو مالحظة.

üj . `gسعب G�ستخدGمه مع G’أطفال ومنخف�سى Gلقدرة Gللغوية .

1- تعريف املنهج التجريبى:

 GQO�سة �أثر متغري على متغري �آخر بطريقة تعتمد على Gلتحكم Gلكمى Gل�سارم و Gلدقيق فى GملتغريGت  مع عزل 

Gملتغري Gلدخيل.

مثال:  اأثر ال�سVƒساء على التح�سيل الدرا�سى.

2- �°روط املنهج التجريبى:

Gأ. ال�°بط التجريبى:

مبعنى Gلتحكم Gلكمى و Gلدقيق فى GملتغريG äGلتى ت�سنف �إىل :

Gلتح�سيل  Gلتابع)  Gملتغري  فى  تÉأثريه   درجة  معرفة  يرGد  Gلذي  Gملتغري  هو   : Gل�سVƒساء(  Gمل�ستقل)  Gملتغري   .1

GلدرG�سى(.

املنهج التجريبى: ث�نًي� :



مدمنى المخدرات 
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ميثل  Gلذى   ¢üî°�لG Gملقابالت مع  Gلعديد من   AGو�إجر Gلنف�سية،  Ghملقايي�س   äGQÉÑàN’G ¢�تطبيق بع . ب 

Gحلالة، لتكوين �°T IQƒ°املة ومتكاملة عن �°üî°يته.

3- ي�ستخدم هذا املنهج فى:

 ,á«YÉªàL’G مل�°كالتGلنف�سية، وG ¢VGôeC’Gh ,á«°üî°�لG äÉHGطر°VG êÓYh ¢ü«î°�لنف�سية لتG äGلعيادG . أ�

G äÉaGôëf’Ghخللقية .

ه �إىل Gملهنة Gلتى تنا�سبه . nLƒoته، وميوله ثم يGOGستعد�Gلفرد، وG äGQób QÉÑàNG ملهنى؛ حيث يتمG لتوجيهG . ب

1. يهدف �إىل جمع معلومات وبيانات دقيقة حول Gلظاهرة مو�°G ´ƒلدرG�سة وGلبحث، وGلعالقة بينها وبني 

GلظوG ôgG’أخرى.

ا مالحظة �آمناط �سلوك Gh OGôaC’Gجلماعات فى GملوGقف Gملختلفة با�ستخدGم و�سائل ومقايي�س  k°†jCG øª°�2. يت

دقيقة لت�سجيل تلك Gملالحظات مثل  تتبع مظاهر Gلنمو.

ا مبا ي�سمى بالدرG�سات Gلتطورية وت�°مل طريقتني: k°�ملنهج �أيG G3. يهتم هذ

�أ. Gلطريقة Gلطولية: ويتم فيها تتبع ظاهرة ما لفرتة زمنية طويلة لفرد �أو جمموعة �أفرGد مثل تتبع مظاهو Gلنمو 

وتطوره عرب �سنوGت طويلة لفرد �أو �أكرث قى �سنوGت عمره Gملختلفة .

ب. Gلطريقة Gمل�ستعر�°ة: ويتم فيها تتبع ظاهرة ما مثل مظاهر Gلنمو Gملختلفة فى عينة كبرية من GôaC’Gد فى 

�سن معينة حتى ي�°ل �إىل Gل�°Gh äÉØل�سمات Gلعامة Gلتى متيز Gلنمو فى هذه Gملرحلة Gلعمرية.

املنهج الو�شفى:   خ�م�ًش�آ :
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 فال�سفة وعلماء العرب:

ورث فال�سفة وعلماء Gلعرب GلرتG çGلفل�سفى Gلتاأملى من Gليونانيني، وحاولوG فهم بع�¢ ûŸGسG äÓµل�سلوكية بطريقة 

علمية، تدل على فهم وGحرتGم للروح Gلعلمية، وGملنهج Gلعلمى؛ ومن �أبرزهم :  ”Gبن �سينا“, ” �أبو حامد GلغزGىل“.

موضوع إثرائى

 »ابن �سينا«

 » اأبو حامدالغزاىل«

من �أبرز �إ�سهاماته فى جمال GلدرG�سات Gلنف�سية مايلى:

Gلنف�سية  بالناحية  Gجل�سمية وعالقتها   ¢VGأمر’G بني  Gلعالقة  در�س  ӊ 

�أى  Gل�سيكو�سوماتى"  "بالطب   ö�حلاG وقتنا  فى  يعرف  ما  وهو 

G’أمرG ¢VGجل�سمية Gلتى ن�ساأت ’أ�سباب نف�سية.

Gهتم با’إدرGك Gحل�سى، وو�سح كيف يدرك Gلعقل Gلكليات، وG’إدرGك  ӊ 

Gنتقال  مرتبة وهو  �أدنى  هو  Gحل�سى  فا’إدرGك  مفهومه مرGتب:  فى 

Uسورة Gل�س«G Aخلارجى �إىل Gلذهن. 

حتدث فى كتاب )Gل�سفاء( عن Gالنفعاالت Gلتى متيز G’إن�سان عن GحليوGن مثل Gل�سحك،  ӊ 

وGلتعجب، وGلبكاء، وGخلجل.

من �أبرز �إ�سهاماته فى جمال GلدرG�سات Gلنف�سية مايلى:

ميز بني ثالثة �أنوG øe ´Gل�سلوك، هى: )Gل�سلوك Gلكلى، Gل�سلوك  ӊ 

Gجلزئى، Gل�سلوك V’GسطرGرى GلÓإرGدى(.

بتلك  Gلتاأثر  Gالنفعاالت، وكذلك درجة  Gهتم بدرG�سة مو�سوع  ӊ 

 ¢üîل�سG على  تظهر  Gلتى  Gلع�سوية   äGلتغريGو Gالنفعاالت، 

Gملنفعل.

Gهتم بالتعلم وطريقة Gكت�ساب GلعادG äGحل�سنة وGلتخل�¢ G øeلعادG äGل�سيئة منها .  ӊ 

لنف�سية 

�أى 

ك 

نتقال 

الغزاىل

ابن �سينا
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الدوافع واالنفعاالت 
فى حياتنا اليومية

IóMƒdG ±GógCG

عزيزى �لطالب بعد در��ستك لهذه �لوحدة ينبغى �أن تكون قادًر� على �أن:             

  .IóMƒdG iƒàëÃ IOQGƒdG º«gÉØŸG ±ô©àJ … 

üJ°نف الدوافع بنÉء على SCG°�س علمية.  … 

.™aGhódG ´GƒfCG ÚH õ«“ … 

تبني املواقف التى تG iODƒإىل ا’É©Øfل. … 

É©ØfÓd á«°SÉ°SC’G ÖfGƒ÷G í°VƒJل. … 

حتلل العالقة بني كل من ا’É©Øf’ت والتوافق النف�°ى وا’جتمÉعى. … 

V ‘ ÖZôJ°بط انفعÉ’تك فى املواقف احليÉتية املختلفة.  … 

الـمقدمة

الوحدة    الثانية

üj°عب على الإن�°G ¿CG ôµæj ¿CG ¿Éأدائه لأى عمل كÉن وراءه دافع ، وVô©J ¿CG°ه ملوقف 

غري متوقع ي�°بب له GإنفعÉ’ ، لذلك عزيزى الطÉلب نتعر�س فى هذه الوحدة ملعنى الدوافع بوجه 

 Éعث، كمÉفز والبÉجة واحلÉهيم املرتبطة به مثل احلÉم ، والفرق بني هذا املفهوم وبع�س املفÉع

Vô©fس فى الوحدة الت�°ÉØ«æت املختلفة للدوافع، وكذلك ا’É©Øf’ت.

الوحدة األولى - أساسيات فهم علم النفس
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الدوافع واالنفعاالت 
فى حياتنا اليومية

IóMƒdG ±GógCG

عزيزى �لطالب بعد در��ستك لهذه �لوحدة ينبغى �أن تكون قادًر� على �أن:             

  .IóMƒdG iƒàëÃ IOQGƒdG º«gÉØŸG ±ô©àJ … 

üJ°نف الدوافع بنÉء على SCG°�س علمية.  … 

.™aGhódG ´GƒfCG ÚH õ«“ … 

تبني املواقف التى تG iODƒإىل ا’É©Øfل. … 

É©ØfÓd á«°SÉ°SC’G ÖfGƒ÷G í°VƒJل. … 

حتلل العالقة بني كل من ا’É©Øf’ت والتوافق النف�°ى وا’جتمÉعى. … 

V ‘ ÖZôJ°بط انفعÉ’تك فى املواقف احليÉتية املختلفة.  … 

الـمقدمة

الدوافع واالنفعاالت الدوافع واالنفعاالت الدوافع واالنفعاالت الدوافع واالنفعاالت الدوافع واالنفعاالت الدوافع واالنفعاالت الدوافع واالنفعاالت الدوافع واالنفعاالت 
الوحدة    الثانية 

üj°عب على الإن�°G ¿CG ôµæj ¿CG ¿Éأدائه لأى عمل كÉن وراءه دافع ، وVô©J ¿CG°ه ملوقف 

غري متوقع ي�°بب له GإنفعÉ’ ، لذلك عزيزى الطÉلب نتعر�س فى هذه الوحدة ملعنى الدوافع بوجه 

 Éعث، كمÉفز والبÉجة واحلÉهيم املرتبطة به مثل احلÉم ، والفرق بني هذا املفهوم وبع�س املفÉع

Vô©fس فى الوحدة الت�°ÉØ«æت املختلفة للدوافع، وكذلك ا’É©Øf’ت.



الوحدة الثانية - الدوافع واالنفعاالت فى حياتنا اليومية

علم النف�س واالجتماع - ال�صف الثانى  الثانوى 16

عزيزى dG£`الب عليك �أن تعرف �أن Gó`dGفع هو مفهوم VGÎaG°ى، مبعنى 

كان  فاإن  عنه،  üdG°ادر  Gل�سلوك  من  ن�ستنتجه  بل   ، kمبا�رشة نالحظه  �أننا ال 

، G�ستنتجنا دGفع Gجلوع، و�إن كان متجهاk نحو  kلطعام مثالG نحو kل�سلوك متجهاG

 .Gلعط�¢، وهكذG فعGستنتجنا د�G ،ملاءG

تعريف الدافع: اأوال :

املو�ضوع الأول

دوافع ال�شلوك الإن�ش�نى 

الأهداف

بعد  متوقع  Gلطالب  عزيزى 

تكون  �أن  Gملو�°وع   Gلهذ درG�ستك 

G على �أن: kقادر

تتعرف مفهوم GódGفع. … 

تو�°G íلعالقة بني مفهوم GódGفع  … 

وGملفاهيم Gملرتبطة به.

حتدد خ�°ائ�¢ GلدوGفع. … 

GلدوGفع   óFGفو على  تربهن  … 

و�أهميتها.

Gلف�سيولوجية  GلدوGفع  بني  متيز  … 

Gخلال�°ة وGلدوGفع Gلف�سيولوجية 

G äGPلطابع Gالجتماعي.

Gالجتماعية  GلدوGفع  بني  متيز  … 

Gلعامة وGلدوGفع üî°ûdG°ية.

مقدمة :

يحتاج كل �إن�سان �إىل �إجابات عن Gلعديد من �الأ�سئلة Gملهمة مل�ساعدته 

�أمثلة:  GملوGقف Gملختلفة، من  Gملحيطني به فى  على تف�سري �سلوكه، و�سلوك 

 ±ö�يت Gملت�°ابهة؟ وملاذG قفGستجاباتى للمو�G ختلفتG أجد نف�سى قد� Gملاذ

Gلنا�س بطرق خمتلفة فى Gملوقف GلوGحد ؟

ومتثل حماوالت �الإجابة عن مثل هذه �الأ�سئلة مربرkG �أ�سا�سياk لالهتمام 

بدرG�سة مو�°وع GلدوGفع. 

Gلفرد  حترك  دGخلية  قوة 

مما  معني،  ب�سلوك  للقيام 

�إ�°باع  �إىل  ي��وؤدى  قد 

هدف،  حتقيق  �أو  حاجة، 

�أو �إر�°اء رغبة.

تعريف GódGفع

الأنه  )دGفع(  Gجلوع  يعد  مثال: 

�إىل  ويدفعه   ، Gلفرد  يحرك 

)هو  معني،  ب�سلوك  Gلقيام 

وتناوله(؛  Gلطعام  عن  Gلبحث 

و�إ�°باع  ه��دف��ه،  لتحقيق 

حاجته، و�إر�°اء رغبته.
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خ�ش�ئ�س الدوافـع: 

اأهم املف�هيم املرتبطة ب�لدافع:

ث�لث� :

ث�نًي� :

 :É¡ªgCG ¢üFÉ°üÿG øe Oó©H ™aGhódG õ«ªàJ

UƒdG°ف وGلتمثيلüFÉ°üÿG¢م

1

GO ä’ÉM hCG iƒb ™aGhódG ó©Jخلية 

. IöTÉÑe É¡¶MÓf ’

فنحن ن�ستدل عليها من Gل�سلوك G ¿Éc GPEÉa ,É¡æY QOÉ°üdGل�سلوك متجهاG ƒëf kلطعام 

.´ƒ÷G ™aGO Éæéàæà°SG kمثال

2

GhódG ó©Jفع قوى حمركة وموجهة 

.óMGلل�سلوك فى �آن و

 n™Ñ°ûoJ hCG ,±GógC’G لفرد فى حالة ن�°اط م�ستمرة، ال تتوقف حتى تتحققG فهى جتعل

.äÉÑZôdG ى n°Vôoحلاجات، �أو تG

3

 ó¡÷G ™e kÉjOôW ™aGódG Iƒb Ö°SÉæàJ

. ¬FÉ°VQE’ ملبذولG

.¬YÉÑ°TE’ ملبذولG ó¡÷G OGR ™aGódG Iƒb äOGأنه كلما ز� Gويعنى هذ

 øe ÈcCG ´ƒ÷G ™aGO ´ÉÑ°TE’ kGأكل ملدة يوم كامل يبذل جهدÉلذى مل يG لفردG :مثال 

G ¢üî°ûdG ó¡Lلذى مل مي�¢ على تناوله للطعام �سوى �أربع �ساعات فقط.

4

 ™aGódG  ´ÉÑ`°�إ� طريقة  تت�سم 

. áfhô`بامل

فالفرد �إذG ¿CG óLh Gلطريقة Gلتى ي�سلك بها ’GódG ´ÉÑ°TEفع ال حتقق �أهدÉa ,¬aGإنه يحاول 

.±ó¡dG لطريقة بطريقة �أخرى حتقق لهG تعديل وجهة �سلوكه، وتغيري هذه

5

G óæY iƒbC’G ™aGódGلفرد تكون له 

.´ÉÑ`°TE’G أولوية فى’G

مثال: �إذG ô©°T Gلفرد بحالتى جوع وعط�¢ k’hCG ¿ƒµJ ájƒdhC’G ¿EÉa ,øjójó°T لطلب 

من  �أطول  لفرتة  Gجلوع  ي�ستطيع حتمل   kعادة Gجل�سم   ¿C’ ذلك  Gلطعام؛  قبل طلب  Gملاء 

G�ستطاعته لتحمل Gلعط�¢.

❒يرتبط مفهوم G øe ójó©dÉH ™aGódGملفاهيم G’أخرى GملتدGخلة معه لدرجة ي�°عب عندها على ÑdG©†¢ �أن مييز بينها، ومن بني هذه 
Gملفاهيم ما يلى:

UƒdG°ف )Gلتعريف، وG’أمثلة(Gملفهوم

Gحلاجة

هى �°©G Qƒلفرد بافتقاده ل�°ىء ما، مما يƒؤدى �إىل توتره Gلذى 

Gحلاجة،    ´ÉÑ°�إ� �إىل  يƒؤدى  معني،  بن�°اط  Gلقيام  �إىل  يدفعه 

  .™aGódG حلاجة يرتبط مبفهومG ومفهوم

نق�¢ G á«ªcملاء باجل�سم ) Gحلاجة �إىل Gملاء ( .

Gحلافز

 øe  á©aO  :ƒ¡a  ™aGللد Gملحرك  GódGخلى   ¬LƒdG Gحلافز  يعد 
 ´ÉÑ°�إ� بهدف  معني،  ب�سلوك  للقيام  Gلفرد  تن�°§  GódGخل، 

حاجة فطرية ف�سيولوجية، �أو غاية حيوية ت�°G ¬d øªلبقاء.

. (´ƒ÷G ملعدة �أثناءG äÉ°�ملحركة )تقلG لقوةG 

åYÉÑdG

T ƒg°ىء خارجى )مادى �أو Gجتماعى( ي�ستثري G ,™aGódGلذى 

G ™aójلفرد �إىل Gلقيام ب�سلوك ما للح�°ول على هذûdG G°ىء.

 ó©J Éªc ,¢�لعطG ™aGا ي�ستجيب له د kيعد باعث kفاملاء مثال

ا ي�ستجيب لها دG ™aGلتفوق.  kجلائزة باعثG hCG ICÉملكافG

�آن  فى  ûjh°بعه   ™aGódG يثري  خارجى  موقف  فالباعث 

. kحد، كوجود طعام �أمام فرد جائع مثالGh
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حتقق در��سة �لدو�فع �لعديد من �لفو�ئد و�لوظائف، وميكن �إيجازها فيما يلى:

1. تزيد من فهم �الإن�سان لنف�سه ولÓآخرين.

2. ت�ساعدنا على �لتنبوؤ ب�سلوك �الآخرين.

�لهدف  بالطاقة �لالزمة لتحريكه نحو  �لفرد، ومتده  3. تن�سط �سلوك 

)وهذ� ما يعرف بالوظيفة �لتن�سيطية �أو �لتحريكية للدو�فع(.

4. توجه �سلوك �لفرد نحو �لهدف، فالفرد �جلائع يوجه معظم �نتباهه 

�إىل مناظر ورو�ئح �لطعام �أكرث من �أى �سىء �آخر )وهذ� ما يعرف 

بالوظيفة �لتوجيهية للدو�فع(.

ال  فدورها  �لهدف،  يتحقق  حتى  �ل�سلوك  ��ستمر�ر  على  تعمل   .5

�إنها جتعل �لفرد فى  يقت�ö على تن�سيط �ل�سلوك وتوجيهه، بل 

حالة ن�ساط م�ستمرة حتى يتحقق �لهدف.

ö� .6ورية لكل من ي�رشف على جمموعة من �لنا�س، ويحاول حتفيزهم على �لعمل، كاملعلم مع تالميذه، 

و�ملدرب مع �لالعبني .

�حلياة،  فى  �لفائزين  من  تكون  ✺ 
با�ستمر�ر  يفكرون  �ل��ذي��ن 

 ÉfCG  – �أ�ستطيع  �أنا   – بطريقة 

�ساأفعل – �أنا �ساأكون. 

، فمن غري  �أخطائك  تتعلم من  ✺ 
�ل�سئ  نف�س  تفعل  �أن  �ملنطقى 

وبنف�س �لطريقة وتتوقع نتيجة 

خمتلفة .

....¿CG  احر�ص على

ت�شنيف الدوافع: 

فوائد الدوافع واأهمية درا�شته�:

خ�م�ش� :

رابًع� :

دو�فع �الإن�سان ال عد لها وال ح�ö، �إن قورنت بدو�فع �حليو�ن، وو�سط هذ� �لعدد �لهائل من �لدو�فع �ملختلفة، 

به،  و�لتنبوؤ  �ل�سلوك  لتف�سري  و��ستخد�مها  در��ستها،  ت�سهل  فئات  �إىل  �لدو�فع  هذه  ت�سنيف  �ل�öورى  من  كان 

 ، k�و�سبطه �أو�لتحكم فيه؛ ول�سهولة عر�س �لدو�فع ، فقد مت ت�سنيفها وفق �أ�سا�سني من �أكرث �أ�س�س �لت�سنيف �نت�سار

و�أدقها تعبري�k عن خ�سائ�س �لدو�فع وهما: 

6

تظهر �لدو�فع �لفطرية �لف�سيولوجية 

)كاجلوع و�لعط�س و�جلن�س( ب�سكل 

دورى.

فهى متر بدورة كاملة تبد�أ  بظهور �حلاجة وما ي�سحبها من توتر، ثم مرحلة �الإ�سباع، ثم 

يتوقف �ل�سلوك بعد �الإ�سباع �إىل حني تظهر �حلاجة من جديد، �أما �لدو�فع �الجتماعية 

�إن قوتها ال تنخف�س بعد �الإ�سباع، بل تزد�د  و�ل�سخ�سية فهى لي�ست دورية، حيث 

�إىل حتقق  و�حلاجة  و�لرثوة،  �ملال  �إىل جمع  و�حلاجة  �لتفوق،  �إىل  �حلاجة  مثال:  قوة.  

�لذ�ت، وهى حاجات كلما مت �إ�سباعها، فاإنها حتتاج �إىل �ملزيد.
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: É¡Øjô©J - CG

 ¢ùØæàdG :™aGلفرد )مثل دوG لتى ترتبط بحفظ حياةGh ,áKGQƒdG بها عن طريق kGلفرد مزودG لتى يولدG ™aGhódG هى

Ghلعط�¢ Ghجلوع وG’إخرGh êGلنوم( ، وبحفظ بقاء Gلنوع )مثل دGفعى : Gh ¢ùæ÷G’أمومة(.

üJ  . Ü°نيف الدوافع الفطرية üJ :á«Lƒdƒ«°ùØdG hCG°نف �إىل فئتني هما :

™aGhódGف°UƒdGأمثلة’G

 ™```aGhO

 á`«`Lƒdƒ`«°ùa

á`°ü`dÉ`خ

�إ�°باعها موت  Gلتي يرتتب على عدم   ™aGhódG وهى 

Gلفرد.

Ghلعط�¢,   ¢ùØæàdG  ™`̀aGhO

 ,êGإخر’Gلنوم، وGجلوع ، وGh

 áLQO  ¿RGƒàH  ®ÉØàM’Gh

.º°ù÷G خلGO IQGحلرG

 ™```aGhO

 á«Lƒdƒ`«°ùa

 ™HÉ```ت طGP

ª`àLG`اع`ى

�أ�سا�س ع�°وى ف�سيولوجي، وحتتاج فى  تقوم على 

�إ�°باعها �إىل TG°رتGك Gلفرد مع فرد �آخر، وال يرتتب 

علي  يرتتب  و�إمنا  Gلفرد،  موت  �إ�°باعها  عدم  على 

Gلفئة تتحدد  Gلنوع، فدوGفع هذه  �إ�°باعها فناء  عدم 

Gلثقافية  Gملجتمع، وفقاk ملعايريه، وقيمه  ûàJh°كل يف 

Ghلدينية وGالجتماعية.

G ™aGO’أمومة،

G ™aGódGhجلن�سى

: É¡Øjô©J . CG

Gلنف�سى وGالجتماعى للفرد، وهى تكت�سب بالتعلم، وGh ,IÈÿGملمار�سة  Gلتكوين  �أو  هى دوGفع ترتبط بالبناء 

وGلعوGمل  Gلظروف  بفعل  É°ûæJأ   ™aGدو فهي  Gلفرد،  فيه  ين�°Éأ  Gلذى  وGملجتمع  Gلبيئة  من  وGلتقليد  Ghلتدريب، 

Gh ,á«°ùØædGالجتماعية، وGحل�°ارية، وجتارب Gحلياة . مثل : G’إجناز ، Gالنتماء ... �إلخ.

:(  ájô£ØdG) á«dhC’G ™aGhódG -1

:(áÑ°ùàµŸG) ájƒfÉãdG ™aGhódG - 2

 ,¢

 ,êG

 áLQO  ¿RGƒàH  ®ÉØàM’Gh

üJ . Ü°نيف الدوافع الثانوية املكت�سبة : üJ°نف �إىل فئتني هما: 

™aGhódGف°UƒdGأمثلة’G

 ™```aGhO

Gجتماعية

 ;OGأف��ر’G بني  م�°رتكة  ا  kÑdÉZ  ™`̀ aGدو وهى 

Gالجتماعية  Gلظروف  تقارب  ب�سبب  وذلك 

�إن�سان  كل  يكت�سبها  حيث  Gلعامة،  Ghلبيئية 

من خربG ¬JGليومية، وتفاعله Gالجتماعى مع 

بيئته وجمتمعه. 

م��ث��ل: دوG ™````̀aGمل�����°��ارك��ة 

وG’إجن����از،   ، Gالج��ت��م��اع��ي��ة 

وGالنتماء،  وGلتقليد،  Ghلتملك، 

يتطلب  Ghó`̀dGف��ع  ه��ذه  ومثل 

 Oƒ`̀Lh  IQhö``�� �إ�°باعها 

G’آخرين، وت�°جيعهم.

 ™``aGhO

üî`°T°`ية �أو 

á``ردي``a

عن  بع�°هم  G’أف��رGد  بها  يتميز  دوGفع  هى 

Gلبع�¢   ¿hO Gلبع�¢  بها  ويخت�¢  بع�¢، 

Gلظروف  Gختالف  ب�سبب  وذل��ك  G’آخ���ر، 

Gh á«°ùØædGالجتماعية Gلتى ين�°Éأ فيها Gلفرد.

حتقيق  �إىل  Gحل��اج��ة  م��ث��ل: 

GلذGت، وحب Gال�ستطالع. 
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 ميكن تعريف Gالنفعال على 

�أنه: حالة وجدGنية عامة، ت�°مل 

ونف�سه(  )ج�سمه  كله  Gلفرد 

نف�سى،  م�°در  ع��ن  تن�ساأ 

�أو  Gل�سلوك  الإعاقة  كا�ستجابة 

هذه  وت��وؤث��ر  Gملعتاد،  Gلتفكري 

ل�°دتها  وفقا  GلوجدGنية  Gحلالة 

تعبريGته  �أو  Gلفرد  �سلوك  فى: 

Gل�°عورية،  وخربGته  Gلظاهرة، 

ووظائفه Gلف�سيولوجية، مثل : Gخلوف ، Gلغ�°ب ، Gل�öور ، Gلغرية....�إلخ.

تعريف االنفع�ل: اأوال :

ÊÉãdG ´ƒ°VƒŸG

النــفــــعـــــ�لت

الأهداف

بعد  متوقع  Gلطالب  عزيزى 

تكون  �أن  Gملو�°وع   Gلهذ درG�ستك 

G على �أن: kقادر

تتعرف مفهوم Gالنفعال. … 

Gلف�سيولوجية   äGلتغيريG حتدد  … 

Gلتى ت�°احب Gالنفعال.

Gل�°عوري  Gجلانب  بني  متيز  … 

Ghجلانب Gجل�سمي لالنفعال.

Gالنفعاالت  �أهمية  على  تربهن  … 

يف حياة �الإن�سان.

Gاليجابية  �الآثار  ت�ستق�°ى  … 

لالنفعاالت Gملعتدلة.

Gملرتتبة  Gل�سلبية  �الآثار   ö�تف … 

وGل�°ديد  Gلعنيف  Gالنفعال  على 

يف GملوGقف Gملختلفة.

ا على Gنفعاالتك يف  kت�°در حكم … 

 è°�لناG ¢�ل�°خG وء �سمات°V

ا. kنفعاليG

Gالنفعاالت  Gلعالقة بني  ت�ستنتج  … 

Ghلعمليات Gلعقلية وGل�سلوك.

مليئة  عادة  هى  و�إمنا  وGحدة،  وترية  على  �الإن�سانية  Gحلياة  ت�سري  ال 

Gالنفعاالت،  خمتلف  فيها  تظهر  Gلتى  Gملتنوعة،  Ghلتجارب   äGباخلرب

، وGلكره حيناk �آخر، وهو ي�°عر باخلوف وGلقلق  kفاالإن�سان ي�°عر باحلب حينا

حينا،  وGل�öور  بالفرح  وي�°عر  �أخرى،  تارة  وGلطماأنينة  وباالأمن  تارة، 

Gل�°ديدة،  Gلغرية   kأحيانا� تنتابه  ، وقد  �أخرى  �أحيان  وباحلزن وGلكاآبة فى 

Gلغ�°ب  ي�سيطر عليه  Gلت�°حية، وقد  �°عور  �أخرى   kأحيانا� يتملكه  وقد 

�أحياناk فيثور، وقد يركن �أحياناk �أخرى �إىل Gلهدوء وGل�سكينة، وينعم بلذة 

فيها  وتظهر  دGئم،  تغري  فى  �الإن�سان  حياة  فاإن   Gوهكذ وبهجتها.  Gحلياة 

Gملتعة  من   kGمزيد عليها  ي�°فى  �أن  �ساأنه  من   Gوهذ Gالنفعاالت،  خمتلف 

Ghلقيمة، فما هو �إذن Gالنفعال؟

 äGرGلقرG Gó°UGر  عن  تبتعد  ✺ 
غ�°بك  حالة  فى  Ghالحكام 

Ghنفعالك .

ا مع Gال�سرتخاء  kا عميق kتاأخذ نف�س ✺ 
عند  �أو  بال�°يق  �°عورك  عند 

للتمكن  ما  م�°كلة  موGجهة 

من Gلتفكري Gل�سليم لتقدر على 

�أتخاذ GلقرGر Gل�°حيح.

 ¿CG احر�ص على
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اجلوانب االأ�ش��شية لالنفع�ل:  ث�نًي� :

 ÖfGƒL áKÓK ÚH ( kÓãe Ö°†¨dG hCG ±ƒÿÉc) á«dÉ©ØfG ل�سابق لالنفعال ميكن �أن منيز فى �أى حالةG لتعريفG من

�أ�سا�سية متكاملة ومتفاعلة، وميكن مالحظتها، ودرG�ستها درG�سة علمية وهى: 

1. اجلانب الف�سيولوجى )الداخلى(:

 :äGلتغيريG النفعال عادة، ومن �أمثلة هذهG ÖMÉ°�لتى تG لعديدةG لف�سيولوجيةG äGلتغيريG ويتمثل فى

تغيري فى �°¨§ Gلدم. ӊ 

VG°طرGب معدل Gلتنف�س. ӊ 

Gنقبا�¢ G hCGت�ساع حدقة Gلعني بح�سب نوع Gالنفعال. ӊ 

VG°طرGب �G äÉHöلقلب. ӊ 

.(Ö°†¨dG خلوف( �أو متددها )كما فى حالةG لدموية )كما فى حالةG نقبا�¢ �الأوعيةG ӊ 

مما  Gملعدة  �إث��ارة  ӊ 

 kÉfÉ«MCG  iODƒ���ي

 Qƒ©°ûdG �إىل 

بالغثيان.

 RGزي����ادة �إف����ر ӊ 

Gلدرقية  Gلغدة 

Gلعرق  فيتدفق 

ع��ن��د ح���دوث 

Gالنفعاالت.

Gحللق  وج��ف��اف  ӊ 

نق�¢  نتيجة 

 í°�للعاب، ويوG

Gملقابل  ûdG°كل 

 äGلتغيريG ¢†©H

جية  لو لف�سيو G

Gمل�����°��اح��ب��ة 

لالنفعاالت . 

مما  ملعدة 

 Qƒ©°ûdG

 RG

لدرقية 

لعرق 

ع��ن��د ح���دوث 

حللق 

 ¢

 í°

ملقابل 

 äG

جية  لو لف�سيو

��اح��ب��ة 

nI¹
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: ( á«JGòdG IÈÿG) iQƒ©°ûdG ÖfÉ÷G .2

. ´ƒædGh Ió°ûdG å«M øe ¬dÉ©ØfG للموقف ي�سهم يف ت�°كيل ¢üî°ûdG تقدير

T Éæe G°اهد �سيارة م�öعة تنحدر نحوه ب�ûdG ±ƒÿÉH ÜÉ°üj ±ƒ°S . áYö°ديد ولكن عندما  kóMCG ¿CG ƒd : مثال

يعلم �أن هذه Gل�سيارة جزء من لعبة Gملالهى ولن ت�°ل �إليه فÉإن خوفه �سيقل بالطبع .

3. اجلانب اجل�سمى اخلارجى :

خمتلف  ع��ل��ى  ي�°تمل  وه���و 

Gل��ت��ع��ب��ري�G äل��ظ��اه��رة وGحل��رك��ات، 

وG’أل��ف��اظ،  Gجل�سمية،  Gh’أو���°��اع 

 äƒ°üdG IÈfh , äGإ�°ار’Gh äGإمياء’Gh

Gل�سلوك  فى  تغيريGت  من  ذلك  ، وغري 

Gالنفعال،   ÖMÉ°�ت وGلتى  Gلظاهرى 

 ¬LƒdG äGملقابل تعبريG كل°ûdG í°�ويو

 ä’É©Øf’G  ÖMÉ°�ت Gلتى  Gخلارجية 

.óMGh ¢üî°ûd

G øe’أهمية مبكان G’إ�°ارة �إىل �أن Gحلديث عن فوG óFGالنفعاالت، ال يعنى Gحلديث عن Gالنفعاالت فى عمومها، 

 ’h (iódGƒdG  A±ódG  - Gملحبة   -  IOÉ©°ùdG  ),á£Ñ°�ملنGملتزنة وG Gملعتدلة   áé°�لناG  ä’É©Øf’G بالتحديد  نق�°د  بل 

نق�°G ä’É©Øf’G ™Ñ£dÉH óملتطرفة وGh ,á°ûFÉ£dGلتى متنع G’إن�سان عن Gلتكيف Gل�سليم، وGلتفكري Gل�سليم، وت�سبب له 

ûdG°قاء فى حياته، وتعر�°¬ ’TC°كال متنوعة من Gh ¢�GôeC’Gال�°£Gh ,á«°ùØædG äÉHGôلعقلية، وGجل�سمية.

وميكن �أن نعدد فوG óFGالنفعاالت فى Gلنقاط Gلتالية:

G ¢ù«°SÉMC’Gh ä’É©Øf’G ó©J .1لعاطفية من �أقوى G §HGhôdGلتى تدمي Gملحبة وGملودة بني Gلنا�س، وحتافظ على 

كيان Gh IöSC’Gملجتمع.

G ó©J .2النفعاالت مبثابة Gلقوة GódGفعة للفرد لتنظيم �سلوكه، وتوجيهه وجهة �إيجابية بناءة ؛ فاالنفعال يت�°من 

öüæYين فى �آن وGحد: فهو حالة �°عورية خا�°ÉJh ,áأهب �أو G�ستعدGد لعمل معني �أو �سلوك معني.  �أمثلة: 

فاخلوف حالة �°عورية خا�°ة، وهو فى Gلوقت نف�سه تÉأهب للهرب، وGحلزن �أي�°T kÉ°عور خا�¢ ÉJhأهب 

للبكاء، وكذلك öùdGور هو �°عور خا�¢ ÉJhأهب لل�°حك.

فـوائـد االنفع�الت:  ثـ�لـًث� :
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 º°ù÷G Å«¡J É¡fC’ لفرد؛ ذلكG النفعاالت فى حفظ حياةG ÖMÉ°�لتى تG لف�سيولوجيةG تGلتعبريG 3. تفيد

Gلدم  ويتدفق  Gلدم،  فى  Gل�سكر  تزدGد كمية  Gالنفعال  فعند  Gلطارئة،  Gالنفعالية  GƒŸGقف  تتطلبه  مبا  للقيام 

Gملوقف  يتطلبه  ما  مع  للتوGفق  Gجلهد، وGلن�°اط  وزيادة  Gلطاقة،   øë°� ي�ساعد على   Gف، وهذGأطر’G فى 

Gالنفعاىل.

Gلتخاطب  عملية   kمثال Gلوجه  كتعبريGت  Gالنفعاالت   ÖMÉ°�ت Gلتى  Gلظاهرة  Gخلارجية  GلتعبريGت  تخدم   .4

بني Gلنا�س، وGلتوUG°ل معهم، وGلتفاعل Gالجتماعى بينهم، فهى مثالk تفيد فى تو�°يل م�°اعر Gلفرد �إىل 

G’آخرين، مما ي�ساعدهم على Gال�ستجابة Gملالئمة، كÉأن يقدموG له Gمل�ساعدة �إذG ظهرت على وجهه عالمات 

 .Gلغ�°ب .. وهكذG ظهرت على وجهه عالمات Gمنه، �إذ kGأكرث حذر� Gخلوف، �أو �أن يكونوG

يقا�س Gحلكم على Gالنفعال من خالل نتائجه، وGógC’Gف Gلتى يقود �إليها، و�أدلة ذلك عديدة منها: 

ا عندما يدفع �°احبه للتعامل Gملنا�سب مع Gخلطر Gخلارجى.  kخلوف �إيجابيG قد يكون ✍❒

ا �إذG �أعان �°احبه على Gلتخل�س من Gل�°غوط Gخلارجية دون �أ�Göر ، وGلدفاع  kلغ�°ب قد يكون �إيجابيG ✍❒
عن حقوق

Gحلب قد يكون له نتائج �سلبية، وذلك �إذG خلق بذور Gلتع�°G Ö’أعمى لدى Gلفرد جتاه من يحب. ✍❒

Gلفرح وGل�öور قد يكون له نتائج �سلبية �إذG حتول �إىل �°ماتة بامل�°ائب Gلتى ت�°»G Ö’آخرين. ✍❒

ا بال�سمات Gلتالية: kنفعاليG لنا�°جG إن�سان’G يتميز

1. يتحرر من Gمليول وGالجتاهات Gل�سلبية كا’أنانية، وGلتوGكل، وGخلوف من حتمل Gمل�سئولية.

�أو  2. ال تتالعب به GÒãŸGت Gلتافهة، كما تتالعب مبن يعانون من VG°طرGبات Gل�°خ�°ية،  فالنقد Gلهادئ 

Gملالحظة Gلعابرة قد تثري فى نفو�س هƒؤالء نوبة من Gلغيظ �أو Gلقلق، وGلنكتة Gلتافهة قد تثري فى نفو�سهم 

.Gله�ستريى .. وهكذG ل�°حكG نوبة من

G عن Gلت�°نجات، فيعرب عن ر�أيه، ويتفق ويختلف مع G’آخرين،  kالنفعاالت ب�°ورة متزنة، بعيدG لتعبري عنG .3

ويقبل ويرف�س بهدوء وثبات.

G §Ñ°� .4لنف�س فى GƒŸGقف Gلتى تثري Gالنفعال.

5. يتحمل Gحلرمان، ويƒؤجل GللذGت Gلعاجلة، لبع�س Gلوقت، حتى تتهيG CÉلفر�س Gملنا�سبة ’إ�°باعها.

كيفية احلكم على االنفع�الت:  رابًع� :

الن�شج االنفع�يل: خ�م�ًش�:
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Gالنفعال Gملعتدل له �آثار �إيجابية عديدة، فهو يزيد Gخليال خ�سوبة، وين�س§ Gلتفكري، وي�سهم فى تدفق Gملعانى 

، وGلتوUGسل  Gلنف�سى  و�الإجناز. وGالن�سجام  Gلعمل  Gلرغبة فى موUGسلة  يقوى  �أنه  ب�öعة و�سال�سة، كما  و�الأفكار 

�الإجتماعى Gل�سليم مع �الآخرين .

�أما Gالنفعاالت Gحلادة وGلعنيفة فهى توؤثر �سلبا فى كل وظيفة من Gلوظائف Gلعقلية، فاالنفعال Gحلاد  Gلعنيف 

يوؤدى �إىل: 

ا ال يرى فى خ�سمه �إال عيوبه، وال يرى فى حبيبه �إال حما�سنه.  kنفعاليG لثائرG ¢üîك: فال�سG1. ت�سوه �الإدر

G من Gلطالب يعجزون عن تذكر �الإجابات Gل�سحيحة ب�سبب Gخلوف  kلتذكر: فكثريG لقدرة علىG 2. �إ�سعاف

Gملبالغ فيه من Gالختبار، بدليل �أنهم �öعان ما يتذكرونها  بعد خروجهم من Gالمتحان. 

 G .3جلمود Gلفكرى وتعطيل Gلتفكري Gل�سليم: فال�سG ¢üîملنفعل بحدة يركز ذهنه ويجمده فى فكرة وGحدة، 

حيث يعميه Gالنفعال عن روؤية كثري من Gحلقائق، وال يوفر له Gلهدوء وGلتاأمل Gلالزمني للتفكري Gل�سليم.

، و�öعة  �أو متحي�¢(  �أو فح�¢  نقد  �آرGء �الآخرين كما هى دون  تقبل  )�أى  Gلوقوع فري�سة لال�ستهوGء   .4

ت�سديق Gل�سائعات.

G .5ندفاع Gلفرد �إىل �öوب من Gل�سلوك غري Gملهذب.     

االنفع�الت وعالق�ته� ب�لتوافق النف�شى واالجتم�عى �ش�د�ًش�:
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العمليات املعرفية

IóMƒdG ±GógCG

عزيزى �لطالب بعد در��ستك لهذه �لوحدة ينبغى �أن تكون قادًر� على �أن:             

.IóMƒdG äÉYƒ°Vƒe iƒàëÃ IOQGƒdG º«gÉØŸG ±ô©àJ … 

.¢SÉ°�ت�رشح مراحل عملية الإح … 

“»G ÚH õأنواع العتبـÉت احل�°ـية املختلفة . … 

تف�رش العوامل التي ت�°Éعد على توجيه ا’نتبÉه. … 

ùj°تخل�¢ Gأ�°بÉب ت�شتت ا’نتبÉه. … 

تف�رش قوانني الإدراك. … 

ت�رشح العوامل املوؤثرة يف الإدراك. … 

تقÉرن بني Gأنواع الذاكرة. … 

ت�°تخدم عوامل حت�°ني الذاكرة عند ا�°تذكÉرك لدرو�°ك. … 

ت�°تخدم مهÉرات النفكري النÉقد يف املواقف احليÉتية املختلفة. … 

“Éر�س مهÉرات التفكري الإبداعي يف بع�¢ امل�شكالت اليومية. … 

الـمقدمة

الوحدة    الثالثة 

ويتعرف  راقية،  بح�°Éرة  ينفرد  جعلته  التى  لالإن�°Éن،  راقية  خUÉ°ية  املعرفى  الن�شÉط  ميثل 

الإن�°Éن على بيئته بوا�°طة عدد من العمليÉت العقلية املهمة ، منهÉ°ùME’G :É�س ـ ا’نتبÉه ـ الإدراك 

ـ الذاكرة؛ ولذلك كÉن من الطبيعى Gأن تكون هذه العمليÉت حمور هذه الوحدة.

الوحدة الثالثة - العمليات املعرفية
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العمليات املعرفية

IóMƒdG ±GógCG

عزيزى �لطالب بعد در��ستك لهذه �لوحدة ينبغى �أن تكون قادًر� على �أن:             

.IóMƒdG äÉYƒ°Vƒe iƒàëÃ IOQGƒdG º«gÉØŸG ±ô©àJ … 

.¢SÉ°�ت�رشح مراحل عملية الإح … 

“»G ÚH õأنواع العتبـÉت احل�°ـية املختلفة . … 

تف�رش العوامل التي ت�°Éعد على توجيه ا’نتبÉه. … 

ùj°تخل�¢ Gأ�°بÉب ت�شتت ا’نتبÉه. … 

تف�رش قوانني الإدراك. … 

ت�رشح العوامل املوؤثرة يف الإدراك. … 

تقÉرن بني Gأنواع الذاكرة. … 

ت�°تخدم عوامل حت�°ني الذاكرة عند ا�°تذكÉرك لدرو�°ك. … 

ت�°تخدم مهÉرات النفكري النÉقد يف املواقف احليÉتية املختلفة. … 

“Éر�س مهÉرات التفكري الإبداعي يف بع�¢ امل�شكالت اليومية. … 

الـمقدمة
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الوحدة    الثالثة 

ويتعرف  راقية،  بح�°Éرة  ينفرد  جعلته  التى  لالإن�°Éن،  راقية  خUÉ°ية  املعرفى  الن�شÉط  ميثل 

الإن�°Éن على بيئته بوا�°طة عدد من العمليÉت العقلية املهمة ، منهÉ°ùME’G :É�س ـ ا’نتبÉه ـ الإدراك 

ـ الذاكرة؛ ولذلك كÉن من الطبيعى Gأن تكون هذه العمليÉت حمور هذه الوحدة.
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املو�ضوع الأول

الإح�شــــــــ��س 

الأهداف

 ó©H  ™bƒàe  ÖdÉ£dG  iõjõY

 ¿ƒµJ  ¿CG  ´ƒ°VƒŸG  Gلهذ GQO�ستك 

G على �أن: kQOÉb

تتعرف مفهوم G’إح�سا�س. … 

Gحل�سية  Gلعمليات   Oó– … 

Gملختلفة.

عتبة  مفهوم  مبثال   ö�تف … 

Gالح�سا�س.

 áÑà©dGو Gملطلقة   áÑà©dG  ÚH  õ«“ … 

.iƒ°�لقG

 áÑà©dG مفهوم  مبثال   ö�تف … 

Gلفارقة.

Gال�ستقبال  مرحلة  بني  تقارن  … 

 ‘  ábÉ£dG حتويل  ومرحلة 

Gƒ£Nت عملية G’إح�سا�س.

 »Ñ°ü©dG RÉ¡÷G تربهن على �أن … 

�أمناط  من  وGحد  مع منط  يتعامل 

.ábÉ£dG

 OGأفر’G بع�¢  �سلوكيات  تقيم  … 

ا على حوG�سهم  kؤثر �سلبƒJ »àdGh

Gملختلفة

على  Gملحافظة  مهارة  تكت�سب  … 

حوG�سك Gملختلفة.

:¬fCÉH ¢SÉ°ùME’ريف ا q© oي

Gلعملية Gلعقلية Gملعرفية G’أوىل Gلتى تقوم على G�ستقبال Gملعلومات من 

خالل �أع�°G AÉحل�س، من Gلعامل Gخلارجى �أو Gلعامل GódGخلى لÓإن�سان.

دوره   ö�يقت حيث  ؛  Gملعرفية  Gلعمليات  �أب�سط  G’إح�سا�س   ó©jh

 áeRÓdG ،خلارجىGخلى وGódG خلام عن عاملهG لفرد باملعلوماتG على تزويد

وG’إدرGك،  كاالنتباه،   : kGتعقيد G’أكرث  G’أخرى  Gملعرفية  Gلعمليات  حلدوث 

.ïdG …  ،لتفكريGلتذكر، وGh

G .1ل�سمع. 

 .QÉ°�إب’G hCG öüÑdG .2

   .¥hòàdG hCG ¥hòdG .3

ûdG .4°م. 

G .5للم�س �أو G’إح�سا�س 

)وه��ذه   : Gجللدى 

تتفرع  Gحل��ا���س��ة 

�إىل  ب����دوره����ا 

G’إح�������س���ا����س 

Gللم�سى، G’إح�سا�س باحلرGرة ، G’إح�سا�س بالربودة، G’إح�سا�س 

G’إح�سا�س  ب��ا’أمل، 

.(§¨°†dÉH

G .6’إح�سا�س Gحلركى. 

 .¿RGإح�سا�س بالتو’G .7

تعريف االإح�ش��س: 

 اأنواع العملي�ت احل�شية:

اأوال :

: �
ً
ث�نيـ
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 äGƒ£ÿGحل وGôŸG حلا�سة(، فىG ´ƒf øY ô¶ædG ±ö�إح�سا�سات )ب’G حل�سية جلميعG لعمليةG ¢�ميكن تلخي

Gملتتابعة G’آتية:

 :IQÉãà°S’G hCG ¬«ÑæàdG .1

فال بد �أوالk من وجود منبه �أو مثري منا�سب للحا�سة، و�أن يكون على درجة منا�سبة من ûdGسدة، تكفى لتنبيه 

ا  kلالزم لذلك، وطبقG سدةûdG لعتبة( على م�ستوىG( ملثري، ويطلق م�سطلحG Gحل�س؛ حتى ي�ستقبل هذG ƒستثارة ع�س�Gh

لذلك توجد �أنوGع للعتبات Gحل�سية، منها: 

ا؛ البد  kحدث �إح�سا�س oستقباله، فاملثري لكى ي�Gأدنى لالإح�سا�س باملثري و’G حلدG اأ . العتبة املطلقة : ويق�سد بها

�أن ي�سل �إىل درجة معينة من ûdGسدة؛ تكفى ال�ستثارة ع�سG ƒحل�س، وتكفى ال�ستقباله، بحيث �إذG قلت 

Tسدة Gملثري عن هذه Gلدرجة،فال ين�ساأ عنه �إح�سا�س، ولذلك فنحن عادة ال نح�س بلم�س ذرG äGلغبار Gلتى 

تقع على جلدنا، وGل�سبب فى ذلك �أن م�ستوى �سدتها يكون �أقل من م�ستوى Gلعتبة Gملطلقة، ويعنى هذG �أن 

Gلعتبة Gملطلقة متثل حدkG فا�سالG ÚH k’إح�سا�س باملثري، وعدم G’إح�سا�س به. 

ا منخف�سة  kتGƒت ت�سدر �أ�سGم �أدوGستخد�G ل�سمع عن طريقG د علىGأفر’G أذن لقدرة �أحد’G ت طبيبGختبارG ثناءG : مثال

.äƒسüdG Gملفحو�¢ فى �سماع هذG سوت لدرجة يبد�أ معهاüdG أرتفاع �إىل �أن ي�سل’G سدة ويبد�أ فىûdG

ب . العتبة الق�°iƒ : ويق�سد بها Gحلد G’أق�سى Gلذى ت�سل �إليه درجة �سدة Gملثري، ويعجز ع�سG ƒحل�س عن 

 .¬ŸDƒه �أو يö�ؤذيه ويƒب منه يGالقرتG ب منه؛ ’أنGالقرتG

وهكذا ميكن القول : �إنه لكى يتم G’إح�سا�س باأى مثري، فالبد من �أن تكون درجة �سدة 

.iƒلق�سG لعتبةG ملطلقة، ويقل عنG لعتبةG ملثري فى مدى يتجاوز �أو يتخطىG Gهذ

Gلفرد  Gلذى يجعل  Gال�ستثارة  �أو  Gلتنبيه  فى  Gلفرق  بها  ويق�سد  الفارقة:  العتبة  جـ. 

ا بوجود فرق بني مثريين . k«YGh

مراحل عملية االإح�ش��س:  ث�لًث� :

 .¬ŸDƒه �أو ي .¬ŸDƒه �أو ي .¬ŸDƒ ö�ؤذيه ويö�ؤذيه ويö ƒ�ؤذيه ويƒ�ؤذيه وي ƒب منه يƒب منه ي القرت أن  ب منه؛  القرت

مثال
ين�سG í’أطباء بعدم Gلنظر لقر�¢ ûdGسم�س �أثناء حلظات Gلك�سوف ، ون�سحهم 

 .AGت �سودGء نظارGبارتد

ا بوجود فرق بني مثريين .YGh»ا بوجود فرق بني مثريين .YGh»ا بوجود فرق بني مثريين .

مثال
، فاإن هذه G’إ�سافة ال جتعلك  kGحدGh kماGم، ثم �أ�سفت �إليه جرGوزنه مائة جر kسعت فى يدك ثقالVh Gإذ�

ت�سعر بوجود فرق �أو Gختالف بني Gلوزنني، ولكى ت�سعر بالفرق بينهما، فيجب �إ�سافة ع�رشة جرGمات على 

G’أقل �إىل Gلثقل، ويعنى هذG �أن Gô÷Gمات Gلع�رشة متثل Gلعتبة Gلفارقة، ’أنها كانت Gحلد G’أدنى لالإح�سا�س 

بوجود فرق �أوGختالف بني Gلوزنني.
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2.اال�ستقبال:

 ÒãŸG Gلتقاط  �أو  با�ستقبال  Gحل�سى  Gال�ستقبال   ƒيقوم ع�س Gخلطوة  وفى هذه 

�أو  فيزيائية  )قد تكون طاقة  Gلطاقة  نوع معني من  Gلتنبيه( فى �سورة  �إ�سارة  )�أو 

 å«M  ,ÒãŸG �أو  Gملنبه  نوع  بح�سب  ....�إلخ  �إ�سعاعية  �أو  كيميائية  �أو  ميكانيكية 

يختلف نوع Gلطاقة باختالف نوع Gملثري(. 

G�ستقبال خا�¢   ƒس �الإن�سان ع�س�Gيوجد لكل حا�سة من حو :  áeÉg á¶MÓe

معينة  Gال�ستجابة ملثريGت  نهاية ع�سب متخ�سü¢ فى  Gمل�ستقبل، وهو عبارة عن  ي�سمى  بها 

Gh�ستقبالها، ولذلك فهناك Gلع�سG Öل�سمعى، وGلع�سG Öلب�Gh ,iöلع�سG Öل�سمى.... Gلخ.

3.حتويل الطاقة:

يقوم ع�سG ƒال�ستقبال Gحل�سى بتحويل طاقة Gملثري )�سوGء كانت فيزيائية �أو 

Gلطاقة  Gلطاقة هى  �آخر من  �إىل نوع  ....�إلخ(  �إ�سعاعية  �أو  �أو كيميائية  ميكانيكية 

Gلع�سبية Gلتى تاأخذ �سورة �الTEسارGت Gلكهروكيميائية، وذلك لكى ميكن للجهاز 

Gلع�سبى )وخا�سG áملخ( Gلتعامل معها.

4. ت�سجيل االإ�سارات اجلديدة فى املخ كاإح�سا�س:

فى هذه Gخلطوة يتم نقل �الTEسارGت Gلكهروكيميائية )GلدGلة على Gملثري( عرب Gلع�سG  Öخلا�¢ باحلا�سة �إىل Gملخ، 

فين�س§ Gجلزء Gمل�سئول عن �الإح�سا�س فى Gملخ، وي�سجل هذه �الTEسارGت كاإح�سا�س. 

عندما تنتقل 

TE’G°ارت 

الكهروكيميائية 

Gإىل

يتوىل املخ 

ت�°جيل هذه 

TE’G°ارات 

كاùME°ا�¢

يحدث كل 

من ا’نتباه 

والإدارك

مثال تطبيقى:
يو�سGôe íحل عملية �الإح�سا�س من خالل عملية �الإب�سار: تبد�أ عملية �الإب�سار بوجود منبه �أو 

( ،ثم يقوم ع�سG ƒال�ستقبال Gلب�öى )�أو Gلع�سG Öلب�öى( Gملت�سل ب�سبكية  kا مثال kمثري )وليكن �سخ�س

Gلعني با�ستقبال �سورة هذG Gل�سخ�¢ على هيئة طاقة ، ويقوم Gلع�سG Öلب�öى بتحويل هذه Gلطاقة 

�إىل نوع �آخر من Gلطاقة هى Gلطاقة Gلع�سبية Gلتى تاأخد �سورة �الTEسارGت Gلكهروكيميائية، ثم يقوم 

هذG Gلع�سب بنقل هذه �الTEسارGت �إىل Gملخ، مما يƒؤدى �إىل تنبيه وتن�سيط منطقة �الإب�سار فى Gملخ، وGلتى 

على  Gل�سخ�¢  �سورة  تكون  ما  وعادة  ب�öى،  �أو  مرئى  كاإح�سا�س  �الTEسارGت  هذه  ت�سجيل  تتوىل 

Gل�سبكية فى و�سع مقلوب، ولكن Gملخ يقوم باإعادتها �إىل Gلو�س™ Gلطبيعى Gلذى نرى Gل�سخ�¢ عليه.
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املو�ضوع الثانى

النـتـبــــ�ه

الأهداف

 ó©H  ™bƒàe  ÖdÉ£dG  iõjõY

 ¿ƒµJ  ¿CG  ´ƒ°VƒŸG  Gلهذ GQO�ستك 

G على �أن: kQOÉb

G ±ô©àJالنتباه . … 

ت�رشح مبثال مفهوم Gالنتباه. … 

متيز بني �أنوG ´Gالنتباه Gملختلفة. … 

تف�رش باالمثلة Gƒ©dGمل Gخلارجية  … 

توجيه  على  ت�ساعد  Gلتي 

Gالنتباه.

GòdGتية  Gƒ©dGمل  ÉHالأمثلة  تف�رش  … 

Gلتي ت�ساعد يف توجيه Gالنتباه.

Gالنتباه  جذب  عوGمل  ت�ستخدم  … 

Gحلياتية  باملوGقف  ت�رشفاتك  يف 

Gملختلفة. 

يعي�¢ �الإن�سان فى عامل يزخر باملثريG äGحل�سية Gملختلفة، باالVE°افة 

 ,äÓµ°�خله من رغبات، و�آالم، و�أحالم، ومGلتى تكمن بدG äGملثريG إىل�

 äGملثريG طر ... �إلخ، وي�ستحيل �أن ينتبه �الإن�سان �إىل كل هذهGو�أفكار، وخو

دفعة وGحدة؛ ولذلك فهو يختار وينتقى من بني هذه Gملث`dG äGÒ¡`ائلة ما 

فيه،  Gلتفكري  يهمه  ما  �أو  تذكره،  �أو  �إدرGك`ه،  �أو  عمله،  �أو  معرفته،  يهمه 

وما ي�ستجيب حلاجاته، �أو ي�°بع رغباته �أو يحقق �أهدGفه، �أو ما يقرر هو 

عملية  وت�سمى  �°عوره،  بƒؤرة  �أو  وعيه  مركز  فى  وي�°عه  عليه،  Gلرتكيز 

فÉإنه  GملثريGت،  من  ذلك   Gماعد �أما  Gالنتباه،  با�سم  هذه  وGالنتقاء  Gالختيار 

�أو  وعيه  هام�¢  فى  �إنها ت�°بح  بها، حيث  ين�°غل  يكاد  يتجاهلها، وال 

.É¡d kنتباهاG لفرد عندئذ �أقلG عوره، ويكون°T ¢�هام

�أو  �أو Gلفلرت  Gالنتباه كما هو وVG°ح يقوم مبهمة üŸG°فاة   ¿EÉف Gوهكذ

.äGمام بالن�سبة للمثري°üdG ح �أو°TôŸG

 äGملثريG دون  مثري  على  Gلرتكيز   iG  äGللمثري �إنتقائية  عملية  هو 

�الأخرى .

 ´Gأنو� ثالثة  يوجد  حدوثه،  و�أ�سباب  Gالنتباه،   äGمثري �أ�سا�س  على 

لالنتباه هى:

هو Gالنتباه �إىل �°ىء يحبه Gلفرد، ومييل �إليه،  االنتباه االنتقائى : . 1

وهذG Gلنوع من Gالنتباه ال يحتاج جهدkG من Gلفرد، الe ¿C†°مون 

 تعريف االنتب�ه: 

اأنواع االنتب�ه:

اأوال :

: �
ً
ث�نيـ
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.¬JÉÑZQ ™Ñ°�ى ميوله، وي°Vôj ,OôØdG ¬«dEG ¬Ñàæj iòdG ىء°ûdG

  Ée ´ƒ°�لرتكيز على مثري �أو موG ته علىGP QÉÑLEG OôØdG لذى يحاول فيهG النتباهG ƒgh 2 . :iOGQE’االنتباه ا

 øe ´ƒædG Gويحتاج هذ ، kÓãe OôØdG وع مب�ستقبل°VƒŸG Gرتباط هذG النتباه �إليه، وذلك ب�سببG حتى ميكنه

Gالنتباه �إىل بذل جهد قد يكون كبريU øe kG°احبه، ومثال ذلك: Gلطالب حني ي�°طر لالنتباه �إىل در�س 

 ¬Ñàæ«d kÉ«aÉ°VEG kGلدر�س؛ لذلك فهو يبذل جهدG Gالختبار يرتبط بهذG ال يحبه، غري �أنه يعرف �أن جناحه فى

.¬«dEG

 OôØdG Èé«a ,¬JOGعن �إر kÉªZQ OôØdG ملثري نف�سه علىG ¬«a ¢VôØj iòdG النتباهG ƒgh 3 .: iOGQEGEÓاالنتباه ال

على Gختياره وGالنتباه �إليه دون غريه، ومن �أمثلة هذG :´ƒædG Gالنتباه ل�°G äƒنفجار قوى، �أو ل�°G äƒلرعد 

 .ïdEG .. ÅLÉØŸG

üJ øµÁ°نيف GلعوGمل Gلتى جتعل بع�¢ G ÜòŒ äGÒãŸGنتباهنا �إليها دون غريها من GÒãŸGت، �إىل فئتني هما:

وهى GلعوGمل Gلتى تت�°ل باملثري ذGته، ومن بني هذه GلعوGمل ما يلى:

Gلقوى   ÒãŸÉa  :Ò`̀ã`̀ŸG  Ió`̀°`̀T  .CG

 äGƒ°UCال�h  á«gGلزG  AGƒ°VCكاال(

 (IPÉØædG  í`̀ FGhô`̀ dGو Gلعالية، 

aCG†°ل   IQƒ°�ب Gالنتباه   Üòéj

�أال  ب�رشط  dG†°عيف،   ÒãŸG  øe

üJ°ل قوة هذG Gملثري �إىل م�ستوى 

Gملعلم   äƒ°üa ,iƒ°�لقG Gلعتبة 

GPEG kÓãe كان عالياk ب�°كل مبالغ 

 âà°�أنه �أن يÉ°T øe Gإن هذÉa ,¬«a

.ò«eÓàdG نتباهG

G ÒãŸÉa :ÒãŸG QGôµJ .Üلذى يتكرر �أكرث من مرة دون رتابة �أو ملل، يجذب Gالنتباه، وهذGôj Ée Gعيه رجال 

�الإعالن فى ت�°ميم �إعالنات  جيدة. 

T Ò¨àJ iòdG ÒãŸÉa :ÒãŸG Ò¨J .`L°دته �أو حجمه �أو نوعه �أو مو�°وعه، يجذب Gالنتباه بدرجة �أف�°ل من 

 CÉلعادى ليعلن بنربة �°وت خمتلفة عن نبG ملذيع حديثهG لثابت، وميكن �أن ت�°عر بذلك عندما يقطعG ÒãŸG

هام بقوله: " �أيها �الإخوة GƒŸGطنون: جاءنا �الآن ما يلى ......." .

د. اختالف املثG ÒãŸÉa :Òملختلف عما يوجد فى جماله �أو حميطه، يجذب Gالنتباه، على نحو ما جتذب جملة 

عرف« .                 oلعربى وهو ي�°اهد �أحد �الأفالم �الأجنبية، ولذلك يقال » خالف تG لرجلG نتباهG لعربيةG باللغة

 :(á«Yƒ°�1. العوامل اخلارجية )املو

العوامل التى ت�ش�عد على توجيه االنتب�ه وتركيزه فى مثريات معينة:  ث�لًث� :
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 ¿B’G ¿Ó`YE’G ال`LQ ¢�ل�ساكن؛ ولذلك يحرG ÒãŸG النتباه �أف�سل منG ملتحرك يجذبG فاملثري :ÒãŸG ácôM .`g

على ت�سYE’G º«ª`النات Gلك`هربائية Gملتحركة.

ÒãŸG ºéM .h: فاملثري كبري Gحلجم يجذب Gالنتباه �أف�سل من U ÒãŸGس¨G Òحلجم.

ÒãŸG ™°Vƒe .R: فاملثري Gلظاهر Gلقريب، يجذب Gالنتباه �أف�سل من G ÒãŸGلدGخلى Gلبعيد، متاماk كما ننجذب 

عند قرGءة Gملجلة �أو Gل�سحيفة �إىل Gل�سفحتني G’أوىل وG’أخرية �أكرث من Gل�سفحات GلدGخلية.

وهى عوGمل تتعلق بذG äGل�سG ¢üîلذى ينتبه للمثريGت، ومن بني هذه GلعوGمل ما يلى:

Gأ. الدوافع املهمة واحلاجات الع�°ájƒ:  فمن Gلطبيعى �أن ينجذب Gنتباه Gل�سG ¢üîجلائع �إىل رG áëFGلطعام 

�أكرث من غريه، كذلك فاGO ¿Eفع Gلف�سول �أو حب Gال�ستطالع يجعل �ساحبه فى حالة 

ا ب�سكل جيد  kإن�سان منتبه’G لبقاء يجعلG هتمام بكل ما هو جديد، و�أن حبGنتباه وG

GƒŸقف Gخلطر �أوGلتهديد.

ب.التÉأهب Gأو التهيƒؤ الذهنى: فا’أم Gلنائمة قد ال يوقظها �سG äƒلرعد، لكنها تكون 

Tسديدة Gحل�سا�سية عادة ’أى �سüj äƒسدر عن طفلها .

جـ. امليول: يت�سG ôKCG íمليول فى Gختالف GلنوGحى Gلتى ينتبه �إليها عدد من Gلنا�س جتاه 

 kلطفل ين�سغل متاماG لتجارية جند �أنG äÓëŸG ة ’أحدö�أ’G عند زيارة kحد، فمثالGلوG ÒãŸG

بلعب G’أطفال Gملعرو�سة فى Gملحل، بينما تن�سغل Gلزوجة بالف�ساتني G’أنيقة، �أما Gلزوج فهو 

عادة ما ين�سغل با’أزياء Gلرجاىل . 

ûJستت Gالنتباه عبارة عن: ظاهرة يحاول فيها مثري جديد، �أوغريب، �أودخيل جذب Gنتباه Gلفرد �إليه، و�إبعاده 

عن Gلعمل UC’Gسلى، �أو Gملهمة Gلتى تركز فيها Gنتباهه بالفعل، وفى هذه Gحلالة يحاول Gلفرد بذل Gملزيد من Gجلهد 

وGلرتكيز للتغلب على �أثر G ÒãŸGلذى �ستت Gنتباهه و�أ�سعفه، وهذG Gجلهد GلزGئد عادة ما يكون على ح�ساب جهد 

Gلفرد، ويƒؤدى �إىل Gلتعب وGلتوتر، وكرثة G’أخطاء، وقلة Gلرتكيز. 

2. العوامل الداخلية )الذاتية(: 

ت�شتت االنتب�ه :  رابًع� :





الوحدة الثالثة - العمليات املعرفية

33علم النف�س واالجتماع - ال�صف الثانى  الثانوى

 ƒg Gيله، وهذ°UÉØJh ¬FGك �أجزGلكلية ’أى مو�°وع عادة ما ي�سبق �إدرG ل�°يغةG كGQOEÉa:2. قانون ال�°يغة الكلية

Gل�سري Gلطبيعى لعملية GQOE’Gك )من Gلكل �إىل GõLC’Gء، �أو من Gملجمل �إىل Gلتفا�°يل(. 

3. قانون ال�سياق:

فاملثري Gحل�سى عادة ما يتم �إدرGكه وفقاk لل�سياق Gلذى يوجد فيه، �أى من خالل GملثريG äGلتى ت�سبقه، وتلك Gلتى 

تلحقه : مثال – فاملثري G’أو�سط فى Gل�°يغة Gملوجودة فى Gل�°كل Gملوجود �أمامك ميكن 

 GPEG �أنه رقم )13)  �إدرGكه على  ، وميكن  kأفقيا� �إليه  GPEG نظرنا   (B( أنه حرف� GQOEGكه على 

، بل �إننا كثريkG ما جند Gلكلمة GلوGحدة يختلف معناها، باختالف Gجلملة  kنظرنا �إليه ر�أ�سيا

Gلتى حتتويها، �أو باختالف Gل�سياق Gلذى تÉأتى فيه، فكلمة )علة( قد ت�ستخدم فى جملة 

مبعنى �سبب، وفى جملة �أخرى مبعنى مر�¢، وكلمة )عني( قد ت�ستخدم فى جملة مبعنى 

Gلعني Gملب�öة، وفى جملة �أخرى مبعنى عني Gملاء، وفى جملة ثالثة مبعنى Gجلا�سو�س. 

4. قانون االغالق اأو التكميل:

فاملثريG äGحل�سية غري Gملكتملة منيل فى �إدرGكنا لها �إىل Gالكتمال؛ لتربز كوحدة كلية �أو �°يغة كاملة، وذلك 

ب�رشط �أن تكون كافية بدرجة قد متكننا من G�ستكمالها. 

مثال

حينما ي�ستمع Gلفرد �إىل قطعة مو�سيقية، فÉإنه يدركها �أوالk كوحدة 

كلية، مع �أنها مكونة من عدة �أحلان. 

مثال
�أو ذيل، فÉإننا ندركه ح�°انا  �أذن  T GPEG°اهدنا ح�°اناk ينق�°ه   

 kه مربعاGه، وقد قطع جزء من �أحد �أ�°العه، نرGلذى نرG ملربعGh , kمكتمال

كامالG ... kلخ، وغالباk ما تعتمد Gمل�سابقات �أو Gلكلمات Gملتقاطعة فى 

 hCG Qƒ°� لقانون، حيث تقدم للمت�س`ابقG Gملجالت على هذGل�°حف وG

مو�°`وعات �أو �أغنيات غري مك`تملة، وتطالبه بتكملة ما ينق�°ها.

مثال

Gلنبات  ورقة  على  Gö†ÿGء  Gل�°فدعة  �إدرGك  ي�°عب 

�أغ�°ان  Gلربتقالة على  �إدرGك  ي�سهل  بينما   ، Gö†ÿGء 

Gل�°جرة.
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العوامل املوؤثرة فى االإدراك:  ث�لًث� :

 ,ÉædƒM  øe  AÉ«°TC’Gو للعامل،  �إدرGكنا  توجيه  على  تعمل  عديدة  عوGمل  هناك 

 ¿hO ,ñö�لذى يG لطفلG إىل� kكى مثالGQOEÉH  ¬ŒG ¿CÉوجهات معينة دون غريها، ك

مقدمة  وفى  Gجلو،  فى  تطري  طائرة  �أو  ûdG°ارع،  فى  ت�سري  ب�سيارة   kمثال ûfCG°غل   ¿CG

 ,AÉ«°TCÓكنا لGأثري كبري على كيفية �إدرÉية، لها ت°üî°�مل نف�سية وGمل عوGلعوG هذه

وحتديد G�ستجاباتنا ملا ندركه،  ومن �أمثلة هذه GلعوGمل ما يلى:

فالفرد عادة يف�ö ما يح�سه فى �°وء ما �سبق له  اخلربة والتعلم ال�سابق: . 1

معرفته �أو تعلمه، ولذلك فG ¢üî°ûdG ¿EÉلعادى ال يدرك فى �°`ورة TC’G°`عة 

ما يدركه Gلطبيب، وال يدرك فى Gل�سيارة ما يرGه Gمليكانيكى، ويعنى هذG ¿CG Gلنا�س يختلفون فى �إدرGك 

ûdG°ىء GƒdGحد؛ وذلك ملا بينهم من فوGرق فى Gخلربة. 

فحاالت Gلتوتر، وGلقلق، وGلر�°Gh ,Éلغ�°ب، وGحلزن ... �إلخ، تƒؤثر بال �°ك فى  احلالة االنفعالية واملزاجية: . 2

تف�سرينا للمثريGت Gحل�سية، و�إدرGكنا لها.

فعوGطف Gلفرد لها �أثر عميق فيما يدركه، وذلك ’أنها عادة ما حت�ö تف�سريه للمثريGت Gحل�سية  العواطف : . 3

فى زGوية معينة، �أو فى Gجتاه معني، حتى قيل فى G’أمثال: »üH°لة Gملحب خ`روفG{ h zلقرد فى عني �أمه 

غ`Gõلh z }حبيبك مي�°غ لك Gلزلط وعدوك يتمنى لك Gلغلط« . �إىل �أى مدى تتفق �أو تختلف مع G’أمثال 

ûdG°عبية Gل�سابقة؟ .. Gذكر مربرGتك

يƒؤثر Gلتع�°ب )وهو Gلذى ميثل Gنحياز Gلفرد G’أعمى ملو�°وع معني، �أو �°د مو�°وع معني( على  4 . :Öالتع�س

 øe kأو حتى ناديا� ، kGö�أو عن� ، kا، �أو دينا kء كان قوميGلفرد لكل ما يتعلق مبو�°وع تع�°به، �سوG كGكيفية �إدر

G’أندية Gلريا�°ية ... �إلخ.

 kلنف�سية، عادة ما يكون مو�°وعياG üdG°حة   øe mيتمتع مب�ستوى عال Gلذى   ¢üî°�فال النف�سية: . 5 ال�سحة 

 AÉ«°�نف�سية �أو عقلية، فهو قد يدرك �أ ¢VGلذى يعانى من �أمرG ¢üî°ûdG ÉeCG ,AÉ«°TCÓكه لGفى �إدر kقعياGhh

ا ال يرGها غريه، وي�سمع �أ�°Gƒتا ال ي�سمعها غريه ... وغري ذلك  k°UÉî°�أن يدرك �أÉقع، كGƒdG ال وجود لها فى

من هالو�س، وهذGAGت ت�°در عن Gملري�¢.

الفرق بني عملي�ت االإح�ش��س واالنتب�ه واالإدراك: رابًع� : 

، و�إذG كان  Gخلام  Gملنبهات فى �°ورتها  �أو  GملثريGت  Gلتى تتعامل مع  Gملعرفية  Gلعملية  G’إح�سا�س هو  �إذG كان 

 ¿EÉإن�سان ، فÓحل�سى لG ل�سطحG لتى تقع علىG تGملثريG النتقاء من بني حميطG لتى تتوىلG ملعرفيةG لعمليةG النتباه هوG

GQO’Gك هو Gلعملية Gملعرفية Gلتى تخلع معنى وداللة على GملثريGت Gلتى يتم G’إح�سا�س بها �أو Gالنتباه �إليها .

ولكن وبالرغم من Gلتمييز بني Gلعمليات Gلثالث، �إال �أن هذG ال يعنى �أنها م�ستقلة ومنف�°لة عن بع�°ها Gلبع�¢, 

بل هى عمليات متدGخلة ومتالزمة لدرجة �أن Gلفا�°ل Gلزمنى بينها يكاد يختفى من �°دة تدGخلها، ومن �öعة 

Gلتعامل  Gلفرد على  Gلتى ت�ساعد  GƒdGقع  Gل�öعة هى فى  GQOE’Gك، وهذه  �إىل  Gالنتباه  �إىل  G’إح�سا�س  Gالنتقال من 

بكفاءة مع ما يوGجهه، �أو يحيط به من �أحدGث. 
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تنتظم عمليات GòdGكرة فى ثالث مرGحل �أ�سا�سية متتابعة، تƒoؤلف معاûf k°اط GòdGكرة، وهى مرGحل تتكامل مع 

بع�°ها Gلبع�¢، وبحيث ي�°عب üØdG°ل بينها، وهذه GôŸGحل هى:

مراحل عمل الذاكرة: 

اأنـواع الذاكـرة: 

ث�لًث�

رابًع� :

UƒdG°فGملرحلة

وفيها ي�ستقبل G OôØdGملعلومات من خالل حوG�سه .1.مرحلة Gال�ستقبال:

 بعد �إ�ستقبال Gملعلومات يتم و�°عها فى خمزن GòdGكرة، للمحافظة عليها الأطول فرتة 2. مرحلة Gلتخزين: 

من Gلوقت، لتكون جاهزة عندما يحتاجها Gلفرد.

3.مرحلة Gال�سرتجاع  :

بعد تخزين Gملعلومات فى خمرن GòdGكرة، ميكن لÓإن�سان G�سرتجاعها وG�ستعادتها مرة 

�أخرى عند Gحلاجة �إليها. 

هناك �أ�س�س عديدة يعتمد عليها علماء Gلنف�س فى ت�°نيف GòdGكرة �الإن�سانية �إىل �أنوGع، وقد Gخرتنا – عزيزى 

، يعد مقبوالk لدى فريق كبري من علماء Gلنف�س وهو )Gملدى Gلزمنى  kGحدGو kلطالب – من بني هذه �الأ�س�س �أ�سا�ساG

Gلالزم لتخزين Gملعلومات( وعلى هذG �الأ�سا�س، ميكن ت�°نيف GòdGكرة �إىل ثالثة �أنوGع هى: 

1. الذاكرة احل�سية:

تتعدد �أنوGع هذه GòdGكرة وفقاk لع�°G ƒحل�س Gمل�سئول عن G�ستقبال Gملثري Gحل�سى، فهناك GòdGكرة Gلب�öية،  ✍❒
وGòdGكرة Gل�سمعية، وûdG°مية، وGللم�سية ....�إلخ.

حتتفظ GòdGكرة Gحل�سية باملو�°وع فى �°ورة ح�سية �أولية خام غري منظمة قبل �أن يتم فهمه وتف�سريه.  ✍❒
VƒŸG°وع �أو Gملثري Gحل�سى ال يدوم �إال لفرتة وجيزة جدkG من Gلوقت ت�°ل �إىل جزء من Gلثانية، ومن ثم فهو  ✍❒

ن�سى ويختفى ما مل يتم Gالنتباه �إليه، وGلرتكيز فيه. oفقد �أو ي oهمل �أو ي oj

ترتبط GòdGكرة Gحل�سية �أ�سا�ساk )وكما �سبق Gلتو�°يح( بعملية �الإح�سا�س. ✍❒

أمثلة
مثال )G :)1قر�أ �سل�سلة �الأرقام Gلتالية لزميلك فى üØdG°ل وهى "1,5,2" ثم Gطلب منه �أن ي�سرتجعها 

بطريقة عك�سية عقب Gنتهائك من قرGءتها مبا�رشة. 

(G GPG�ستطاع قرGءتها بهذûdG G°كل "2,5,1" فمدى ذGكرته "3".

 ¿G منه  Gطلب  ثم   "6,9,2,4" وهى  üØdG°ل  فى  لزميلك  Gلتالية  �الأرقام  �سل�سلة  Gقر�أ   :)2( مثال 

ي�سرتجعها بطريقة عك�سية عقب Gنتهائك من قرGءتها مبا�رشة. 

(G GPG�ستطاع قرGءتها بهذûdG G°كل "4,2,9,6" فمدى ذGكرته "4"(.
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:ióŸG IÒ°üb IôcGòdG .2

 âbƒdG øe IÒ°�حل�سية لفرتة قG IôcGòdG øe É¡«JCÉلتى تG حل�سيةG äÉYÉÑ£f’G كرة باملعلومات �أوGòdG حتتفظ هذه ✍❒
)ت�ستمر من ثانية �إىل ن�°ف دقيقة( حيث يتم Gالنتباه �إىل Gملو�°Gh ,¬«a õ«cÎdGh ,´ƒلتعامل Gملبدئى معه.

G IÒ°üb IôcGòdGملدى ترتبط �أ�سا�ساk بعملية Gالنتباه. ✍❒
تتعامل هذه G ™e IôcGòdGملثريG hCG äGملعلومات Gلتى ال حتتاج �إىل Gلتخزين لفرتة طويلة حيث تختفى هذه  ✍❒

GòdGكرة مبجرد تذكر G’أحدG çGلتى حذثت منذ حلظات قليلة.

وحتويل  لنقل  �öورية  وخطوة  �أولية،  ومرحلة  ƒeؤقته،   IôcGذ هى  Gملدى   IÒ°üb  IôcGòdG  ¿CG  í°�يت  Gوهكذ

Gملعلومات �إىل خمزن GòdGكرة طويلة Gملدى. 

3. الذاكرة طويلة املدى: 

تتعلق GòdGكرة طويلة Gملدى، وكما ي�°G Ò�سمها بتذكر �أحدGÈNh ,çGت، ومعلومات متت فى Gملا�°ى Gلبعيد،  ✍❒
قد ت�°ل �إىل �سنوGت طويلة.

 IôcGòdG لتى ت�°ل �إىل هذهG äGÈÿGملعلومات وG ¿C’ لتعلم؛Gك وGإدر’G ملدى بعمليتىG كرة طويلةGòdG §ÑJôJ ✍❒
البد من معاجلتها معاجلة ت�سمح بتذكرها بعد فرتة طويلة، وتقوم عمليتى G’إدرGك وGلتعلم بدور �أ�سا�سى فى 

هذه Gملعاجلة.

مثال
âfCÉa – عزيزى Gلطالب - عندما تتذكر حدثاG øe k’أحدG çGلتى مرت 

Gل�سعيدة فى  Gللحظات  �إحدى  تتذكر  �أو عندما  بك فى �سنوGت طفولتك، 

حياتك مثل ح�°ولك على هدية �أو جائزة، �أو عندما تتذكر �أول يوم ذهبت 

 IôcGòdG G�سرتجاعها من  يتم  Gلذكريات  ... فÉإن كل هذه  Gملدر�سة  �إىل  فيه 

طويلة Gملدى. 

مثال
عندما يحاول �رشطى Gملرور �أن ي�ستعيد رقم Gل�سيارة Gملخالفة Gلتى مرت 

على  يعتمد  Gحلالة  هذه  فى  فهو  عليها خمالفة،  لي�سجل  من حلظات،  �أمامه 

 ¿ÉYö� إنهاÉa áYö�ملخالفة بG مل يتم ت�سجيل هذه Gملدى، و�إذG IÒ°üb IôcGòdG

طويلة  GòdGكرة  �إىل خمزن  حتويلها  يتم  مل  ما  ن�سى،  oوت وتتال�°ى  تختفى  ما 

Gملدى، وتثبيتها فيها.
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1- تعريف الن�سيان :

 hCG  äGمثري من  قبل  من  له  Gلتعر�¢   ”  Ée  AÉYóà°SG �أو  تعرف  على  للقدرة  دGئم  �أو  ƒeؤقت   ¿Gفقد Gلن�سيان 

.äGÈN

2 - العوامل التى تG iODƒإىل الن�سيان :

Gلو�°فGلكيفيةGلعاملم

G çóëjلن�سيان مع مرور Gلوقت لعدم Góîà°SGم Gلت�°hÉؤل1

GملوG OGملختزنة فى GلذGكرة.

ا مل تره منذ Gلطفولة وجتد  k°üî°� عندما تقابل

U°عوبة فى تذكره .

G çóëjلن�سيان نتيجة VG°محالل �أثر Gملعلومات Gلت�°ويه2

فى GلذGكرة حني يتم تخزين بع�¢ GملوGد بطريقة 

غري �°حيحة �أو غري مالئمة .

. CÉحفظ كلمة با’إجنليزية بنطق خط

G çóëjلن�سيان نتيجة رغبة Gل�°üî¢ فى عدم Gلكبت3

تذكر موGقف معينة �سبق له Gلتعر�¢ لها .

�إىل  Gل�°عور  م��ن  Gمل��ƒؤمل��ة   äGÈ``̀ÿG Gنتقال 

Gلال�°عور.

Gملختزنة GلتدGخل4  OGملوG تدGخل  نتيجة  Gلن�سيان   çóëj

‘ GلذGكرة بع�°ها مع بع�¢  .

Gال�ستدكار  عملية  �أثناء  Gلطالب  تركيز  عدم 

مو�°وعني  بني  Gملعلومات  تدGخل  �إىل  ƒjؤدى 

دGخل  يكون  وق��د  ت�°ابه  بينهما  منف�°لني 

Gالنتباه  تركيز  عوGمل   : مثل   ، Ghحد   ´ƒ°Vƒe

GƒYhمل ت�°G âàالنتباه .

خ�م�ًش� الن�شي�ن :

ح�سن تطبيقها - معينات  oCG Gعتبارها - �إذG كرة بفاعلية وميكنGلذG مل ترتبط بتوظيفGلعوG توجد جمموعة من

ا لهذه Gملعينات،  kحتياجG لنا�سG لطالب هو �أكرثG لن�سيان، وال �°ك �أنG لتذكر، وتقاومG لتذكر؛ ’أنها ت�ساعد علىG على

وتق�سم هذه GلعوGمل فى ثالث فئات �أ�سا�سية، يندرج حتت كل منها عدد من GلعوGمل Gلفرعية وهى: 

عوامل حت�شني الذاكرة: 

GلعوGمل

GƒY.1مل تتعلق 

 äÉYƒ°�باملو

ت  ما ملعلو G h

 OGمل�����������رG

تذكرها

:´ƒ°�جليد للموG لفهمG.CG ¢UÉÿG لعام �إىلG جليد للمو�°وع ي�سهل تذكره، �أى يبد�أ منG فالفهم

ثم Gلتفا�°يل .
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ثانـــيـــا

عــلــم 
االجــتــمــاع

اأهداف الوحدة

عزيزى الطالب بعد دراستك لهذه الوحدة ينبغى أن تكون قادًرا على أن:             

 … تتعرف على املق�صود بعلم االجتماع .

ت�صتخل�ص مو�صوع الدرا�صة فى علم االجتماع. … 

تقدر Gأهمية علم االجتماع فى تف�صري الظواهر االجتماعية تف�صريا علميا. … 

ت�صتنتج دعائم علم االجتماع من حيث مو�صوعه، ومناهجه، وGأهدافه. … 

تو�صSGQódG  ä’É› íصة فى علم االجتماع. … 

)علم  العمران  علم  تÉأ�ص»ùص  فى  خلدون“  … بن  الرحمن  ”عبد  العربى  العالمة  ري��ادة  على  تربهن   

.(´ÉªàL’G

تو�صح العوامل التي Gأدت Gإىل ظهور علم االجتماع احلديث . … 

.ÚصùصSDأهم مالمح علم االجتماع لدى رواده املوG íتو�ص … 

فى ظهور علم االجتماع احلديث.  تربز Gأهم Gإ�صهامات كل من “ Gأوجي�صت كونت – Gإميل دوركامي“  …

ت�صتنتج �صفات الظاهرة االجتماعية عند دوركامي. … 

تطبق املنهج العلمى فى درا�صة امل�صكالت العلمية. … 

اإعداد  اإىل  يحتاج  فذلك  عامة،  االجتماعى  الفكر  تاريخ  تتبع  ت�ستهدف  ال  الوحدة  هذه 

موؤلف كامل حول هذا املو�سوع، الأن تفكري االإن�سان فى املجتمع الذى يعي�ش فيه، اأو يحيط به، 

هو تفكري قدمي قدم االإن�سان نف�سه، ولكن نكتفى باإلقاء ال�سوء فى هذه الوحدة على اأهم  مراحل 

تطور علم االجتماع، وعلى منهجيته العلمية فى درا�سة مو�سوعاته، ويكفى القول اأن التفكري االجتماعى قد مر فى 

تطوره بعدة مراحل، حيث انتقل من املرحلة  الدينية )كما ظهر فى ح�سارات ال�رشق القدمي(، اإىل املرحلة الفل�سفية 

التاأملية )كما ظهر عند فال�سفة اليونان القدامى( ، حتى و�سل اإىل املرحلة العلمية الو�سعية التى يبدو عليها اليوم .

الـمقدمة

الوحدة  الأوىل 

تعريف علم االجتماع، 
رواده -منهجية دراسته



اأهداف الوحدة

عزيزى الطالب بعد دراستك لهذه الوحدة ينبغى أن تكون قادًرا على أن:             

 … تتعرف على املق�صود بعلم االجتماع .

ت�صتخل�ص مو�صوع الدرا�صة فى علم االجتماع. … 

تقدر Gأهمية علم االجتماع فى تف�صري الظواهر االجتماعية تف�صريا علميا. … 

ت�صتنتج دعائم علم االجتماع من حيث مو�صوعه، ومناهجه، وGأهدافه. … 

تو�صSGQódG  ä’É› íصة فى علم االجتماع. … 

)علم  العمران  علم  تÉأ�ص»ùص  فى  خلدون“  … بن  الرحمن  ”عبد  العربى  العالمة  ري��ادة  على  تربهن   

.(´ÉªàL’G

تو�صح العوامل التي Gأدت Gإىل ظهور علم االجتماع احلديث . … 

.ÚصùصSDأهم مالمح علم االجتماع لدى رواده املوG íتو�ص … 

فى ظهور علم االجتماع احلديث.  تربز Gأهم Gإ�صهامات كل من “ Gأوجي�صت كونت – Gإميل دوركامي“  …

ت�صتنتج �صفات الظاهرة االجتماعية عند دوركامي. … 

تطبق املنهج العلمى فى درا�صة امل�صكالت العلمية. … 

اإعداد  اإىل  يحتاج  فذلك  عامة،  االجتماعى  الفكر  تاريخ  تتبع  ت�ستهدف  ال  الوحدة  هذه 

موؤلف كامل حول هذا املو�سوع، الأن تفكري االإن�سان فى املجتمع الذى يعي�ش فيه، اأو يحيط به، 

هو تفكري قدمي قدم االإن�سان نف�سه، ولكن نكتفى باإلقاء ال�سوء فى هذه الوحدة على اأهم  مراحل 

تطور علم االجتماع، وعلى منهجيته العلمية فى درا�سة مو�سوعاته، ويكفى القول اأن التفكري االجتماعى قد مر فى 

تطوره بعدة مراحل، حيث انتقل من املرحلة  الدينية )كما ظهر فى ح�سارات ال�رشق القدمي(، اإىل املرحلة الفل�سفية 

التاأملية )كما ظهر عند فال�سفة اليونان القدامى( ، حتى و�سل اإىل املرحلة العلمية الو�سعية التى يبدو عليها اليوم .

الـمقدمة

الوحدة  الأوىل 

تعريف علم االجتماع، 
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اأهداف الوحدة

عزيزى الطالب بعد دراستك لهذه الوحدة ينبغى أن تكون قادًرا على أن:             

 … تتعرف على املق�صود بعلم االجتماع .

ت�صتخل�ص مو�صوع الدرا�صة فى علم االجتماع. … 

تقدر Gأهمية علم االجتماع فى تف�صري الظواهر االجتماعية تف�صريا علميا. … 

ت�صتنتج دعائم علم االجتماع من حيث مو�صوعه، ومناهجه، وGأهدافه. … 

تو�صSGQódG  ä’É› íصة فى علم االجتماع. … 

)علم  العمران  علم  تÉأ�ص»ùص  فى  خلدون“  … بن  الرحمن  ”عبد  العربى  العالمة  ري��ادة  على  تربهن   

.(´ÉªàL’G

تو�صح العوامل التي Gأدت Gإىل ظهور علم االجتماع احلديث . … 

.ÚصùصSDأهم مالمح علم االجتماع لدى رواده املوG íتو�ص … 

فى ظهور علم االجتماع احلديث.  تربز Gأهم Gإ�صهامات كل من “ Gأوجي�صت كونت – Gإميل دوركامي“  …

ت�صتنتج �صفات الظاهرة االجتماعية عند دوركامي. … 

تطبق املنهج العلمى فى درا�صة امل�صكالت العلمية. … 

اإعداد  اإىل  يحتاج  فذلك  عامة،  االجتماعى  الفكر  تاريخ  تتبع  ت�ستهدف  ال  الوحدة  هذه 

موؤلف كامل حول هذا املو�سوع، الأن تفكري االإن�سان فى املجتمع الذى يعي�ش فيه، اأو يحيط به، 

هو تفكري قدمي قدم االإن�سان نف�سه، ولكن نكتفى باإلقاء ال�سوء فى هذه الوحدة على اأهم  مراحل 

تطور علم االجتماع، وعلى منهجيته العلمية فى درا�سة مو�سوعاته، ويكفى القول اأن التفكري االجتماعى قد مر فى 

تطوره بعدة مراحل، حيث انتقل من املرحلة  الدينية )كما ظهر فى ح�سارات ال�رشق القدمي(، اإىل املرحلة الفل�سفية 

التاأملية )كما ظهر عند فال�سفة اليونان القدامى( ، حتى و�سل اإىل املرحلة العلمية الو�سعية التى يبدو عليها اليوم .

الـمقدمة
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رواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراستهرواده -منهجية دراسته

الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل الوحدة  الأوىل 

تعريف علم االجتماع، تعريف علم االجتماع، تعريف علم االجتماع، تعريف علم االجتماع، تعريف علم االجتماع، تعريف علم االجتماع، تعريف علم االجتماع،  الوحدة  الأوىل 

تعريف علم االجتماع، 
رواده -منهجية دراسته
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تكاليف الزواج فى املجتمع، فالبد من معرفة متى بداأت هذه الظاهرة؟ وما مدى انت�°ارها فى املجتمع؟ وكيف 

تطƒرت عرب الزمن؟

ويعنى معرفة االأ�سباب والعƒامل التى اأدت اإىل انت�°ار الظاهرة االجتماعية، وعالقاتها بالظƒاهر االجتماعية 

اأ�سباب انت�°ار هذه الظاهرة،  ، فالبد من معرفة  kاأردنا تف�سري ظاهرة زيادة تكاليف الزواج مثال  ƒاالأخرى. فل

ومعرفة عالقتها بالظروف االقت�°ادية اأو بامل�ستƒى التعليمي لالأفراد.

وبعد معرفة خ�°ائ�¢ الظƒاهر االجتماعية، واالأ�سباب التى اأدت اإىل ن�ساأتها وارتباطها بالظƒاهر االأخرى، 

ن�ستطيع التنب�ؤ مبا �ست�ؤول اإليه الظاهرة فى امل�ستقبل، ون�ستطيع معرفة النتائج املرتتبة عليها . فاإذا رجعنا اإىل 

ظاهرة زيادة تكاليف الزواج ، وات�°ح من فهمنا لهذه الظاهرة اأنها �سƒف ت�ستمر فرتة من الزمن، فاإنه ميكن اأن 

يتƒقع حينئذ حدوث جممƒعة من النتائج، منها على �سبيل املثال: تاأخر �سن الزواج، ارتفاع ن�سبة العنƒ�سة فى 

املجتمع، انخفا�¢ معدل املƒاليد   .. اإلخ.

اأهداف واأهمية علم االجتماع :

وظيفة علم االجتماع :

ثالثاً :

رابعاً :

: á«YÉªàL’G ôgGƒ¶dG çhóM Ò°ùØJ .2

:IôgÉ¶dG çhóëH DƒÑæàdG .3

درا�سة علم االجتماع  تفيد الطالب ومتكنه من :

احل�°ƒل على �°ƒرة وا�°حة عن جمتمعه وكيفية انتظام احلياة فيه .

. kفهم اأمناط التغري االجتماعي احلادث يف العامل والت�سلح ب�°يء من القدرة على التنب�ؤ مبا �سيحدث م�ستقبال

حت�°يل قدر كاف من املعلƒمات عن العمليات االجتماعية ، ميكنه االنتفاع بها يف حتقيق بع�¢ املزايا اأو دعم 

حركة اجتماعية معينة .

امل�ساهمة يف تطƒير الƒ�سائل واالأ�ساليب التي ميكن اأن ت�ساعد يف حل م�°كلة اجتماعية معينة . 

اأو يف مهنة من املهن املت�°لة بها كاخلدمة  العلƒم االجتماعية  اأحد فروع  تاأهيل نف�سه للعمل م�ستقبالk يف 

االجتماعية والقانƒن وال�سيا�سة واالقت�°اد واالإعالم .. اإلخ .

وتتمثل يف وظيفتني اأ�سا�سيتني هما :

ال�°عيدين  بذلت على  التي  اجلهƒد  الذاتي ملختلف  والنقد  نف�سه،  العلم  بتطƒير  تعنى  االأوىل: وظيفة علمية 

النظري واملنهجي بغية الƒ°Uƒل بالعلم اإىل درجة اأكرب من الكفاءة والدقة يف الƒ°Uƒل اإىل القƒانني االجتماعية التي 

ال ي�°ل العلم اإليها اإال بعد رحلة طƒيلة ت�سري يف خطƒات املنهج العلمي بدءاk من املالحظة وحتى و�°ع القƒانني، 

وما بينهما من خطƒات حتليلية وتف�سريية. 

الثانية: وظيفة جمتمعية، وهي تعنى جميع االأدوار التي يقƒم بها العلم ملجتمع معني، متدرجاk يف العطاء حتى 

الƒاقع  بفهم  تبداأ  فرعية كثرية  تندرج حتتها وظائف  اأن  ميكن  الƒظيفة  وهذه  االإن�ساين ككل.  املجتمع  اإىل  الƒ°Uƒل 

وتف�سريه، وتناول م�°كالته والتخطيط لتناولها وعالجها �سƒاء كانت هذه امل�°كالت فئƒية اأو قطاعية اأو جمتمعية .
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ÊÉãdG ´ƒ°VƒŸG

االأهداف

 ó©H  ™bƒàe  ÖdÉ£dG  iõjõY

 ¿ƒµJ  ¿CG  ´ƒ°Vƒامل لهذا  درا�ستك 

:¿CG ا على kقادر

 ICÉ°ûf  ±hôX  ÚH  ábÓ©dG  í°VƒJ … 

فى  وGإ�سهاماته  خلدون«  »اب��ن 

ƒ£Jر الفكر االجتماعى.

العمران  علم  ن�°Éأة  Gأ�سباب  حتلل  … 

الب�رشى عند »ابن خلدون«.

العمران  علم  مƒ°Vƒع  ت�رشح  … 

الب�رشى عند »ابن خلدون«.

العمران  علم  Gأه���داف  تناق�¢  … 

الب�رشى عند »ابن خلدون«.

االجتماع  علم  دعائم  بني  متيز  … 

و»Gأوج�ست  خلدون«  »ابن  عند 

 .zâfƒc

االجتماع  علم  دعائم  بني  تقارن  … 

Gzhإميل   zâfƒك »Gأوج�ست  عند 

دور كامي«.

حتكم على مƒ°Vƒع علم االجتماع  … 

.zâfƒأوج�ست كG« عند

تطبق خطƒات التفكري العلمى على … 

1. ابن خلدون (SDƒŸG°�س احلقيقى لعلم العمران (:

الرواد املوؤ�س�سون لعلم االجتماع

:¬JCÉ°�أ.نG

امل�سلم  العربى  العالمة  ل��د  oh

فى  خلدون(  ابن  الرحمن  )عبد 

فى  وتƒoفى  )1332م(،  ƒJن�س 

هذا  ويعنى   ، )1406م(  üeرش 

Gأنه عا�¢ فى القرن الرابع ع�رش 

 iCG الهجرى(  )الثامن  امليالدى 

كƒنت(  )Gأوج�ست  ظهƒر  قبل 

احلديث  االجتماع  علم  رائ��د 

ابن  عد  oوي  ، قرون  خم�سة   ƒبنح

لعلم  احلقيقى  امل�ؤ�س�س  خلدون 

ا�ستƒفى  حيث   ، االج��ت��م��اع 

كل  يديه  على  االجتماع  علم 

 ,´ƒ°Vƒافرها فى كل علم من حيث: املƒال�رشوط ال�رشورية التى يجب ت

واملنهج ، والهدف ، وقد و�°ع مقدمته ال�°هرية - واملعروفة با�سم )مقدمة 

ابن خلدون( والتى VhCG°ح فيها Gأ�س�س )علم العمران( الذى ن�سميه اليƒم 

 ICÉ°�أ�س املفكرين الذين مهدوا لنGأتى على رÉj ƒبا�سم )علم االجتماع( وه

علم االجتماع احلديث. 

G âfÉcأ�رشة )ابن خلدون( قريبة من احلكم وال�سلطان وال�سيا�سة،  Ée
نف�سه  فى  فبثت  والعلم،  بالبحث  نف�سه  الƒقت  فى  مهتمة  وكانت 

حب املن�°ب واجلاه من ناحية، وحب العلم من ناحية Gأخرى.

ا من امللƒك ، وتقلد Gأعلى منا�°ب احلكم فى عهƒد كثرية  kخدم كثري Ée
، فتƒىل كتابة ال�رش، وخطة املظامل، و�°ار وزيرا و�سفريا ومدر�سا 

VÉbh°يا وخطيبا.

ب�°üî°يات كثرية، وعا�رش  وات�°ل  بÉأ�سفار ورحالت كثرية،  قام  Ée
حƒادث معقدة، مما كان له Gأثره فى حياته ، وفى بحƒثه ودرا�ساته.

ابن خلدون
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 Iƒق ذلك رجال داهية وافر الذكاء، ميتاز بعقلية دقيقة ، وقƒوكان ف Ée
مالحظة، وقدرة على التح�°يل وا’إنتاج، وكان واقعيا فى اجتاهاته 

. á°�العلمية، ولذلك جاءت درا�ساته مبنية على املالحظة واملعاي

?¬JQhô°�إىل وجوب قيام علم العمران وG ب. كيف اهتدى ابن خلدون

 ، ا’إ�سالمى(  العامل  تاريخ  )وخا�°ة  العامل  تاريخ  خلدون“  ”ابن   Cقرا

وا�ستعر�¢ كتب التاريخ ملراجعتها، فƒجدها مليئة با’أخطاء واملغالطات 

اإىل علم �°امل يقƒم على ال�رشح  اأن احلاجة ما�سة  وا’أكاذيب، ووجد 

والتحليل وتعليل احلƒادث، لت�°حيح الƒقائع التاريخية، وهكذا انتهى 

والذى  الب�رشى(  العمران  )علم   ƒقيام علم جديد ه تاأكيد �öورة  اإىل 

ن�سميه حديثاk با�سم )علم االجتماع(.

جـ. دعائم علم العمران  عند ”ابن خلدون“:

خلدون“  ”ابن  عند  العمران  علم  دعائم  تتمثل 

فى التاىل :

(1( مو�°وع علم العمران عند ابن خلدون: 

اأكد »ابن خلدون« اأن االجتماع ا’إن�سانى  ❃ 

حتقيق  عن   ö�قا الفرد  ’أن  öVورى؛ 

بطبعه،  اجتماعى  اإذن  فا’إن�سان  حاجته؛ 

اأى ال بد له من التفاعل االجتماعى الذى 

القرية  قيام  ثم  ومن  باال�ستقرار  يرتبط 

فاملدينة.

يخ�°ع  طبيعى  �°يء  املجتمع  اأن  يرى  ❃ 

ا مثله فى ذلك مثل الظƒاهر الفردية واحليƒية فى الكائنات احلية، ويعنى هذا  kانني عامة ثابتة، ن�سبيƒلق

عد اTC°ياء اأو وقائع يجب اأن تدر�س كما تدر�س الظƒاهر  oاهر االجتماعية عند ابن خلدون تƒاأن الظ

احليƒية ، وعلى اأ�سا�س هذه احلقائق قرر ابن خلدون: اأن االجتماع الب�رشى ، وما ي�°احبه من ظƒاهر 

ا لعلم جديد هƒ علم العمران اأو علم االجتماع . kعƒ°Vƒن مƒيجب اأن يك

(2( منهج البحث عند ابن خلدون:

ميكن اإيجاز اأبرز عنا�ö ومالمح منهجه فيما يلى:   

ي�ؤكد )ابن خلدون( على عدم قبƒل الباحث اT iC°يء، اإال بعد اأن يتاأكد بìƒ°Vƒ اأنه كذلك. ❃ 

ي�ؤكد على �öورة التزام الباحثني مبنهج املقارنة بني ما�°ى الظاهرة وحا�öها؛ ذلك ’أن املجمتع لي�س ثابت  ❃ 

ا’أحƒال، واإمنا هƒ دينامى ومتغري.

من مقدمة ابن خلدون

ملا طالعت كتب القوم ، و�سربت 

نبهت   ، واليوم  الأم�س  غور 

عني القدمية من �سنة الغفلة 

الت�سنيف من  و�سمت   ، والنوم 

اأح�سن  املفل�س  واأنا  نف�سى 

كتابًا  التاريخ  فى  فاأن�ساأت   ،

رفعت به اأحوال النا�سئة من 

الأجيال حجابًا.

من مقدمة ابن خلدون
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 AGôLEÉب الباحثني  قيام  على �öورة  ي�ؤكد  ❃ 

املالحظات الدقيقة للظ�اهر االجتماعية.

العمران  علم  ت�U°ل  �öورة  على  ي�ؤكد  ❃ 

Gإىل الق�انني التى حتكم العمران الب�رشى وظ�اهره.

(3( اأهداف علم العمران عند ابن خلدون:

حدد ابن خلدون Gأهدافه من Gإن�°اء علم العمران فى 

ن�عني من االأهداف هما:

�öورة  فى  وتتحدد   : نظرية  Gأهداف  ❃ 

الك�°ف عن طبيعة الظ�اهر االجتماعية، ووظائفها، 

.É¡d ™°�إىل الق�انني التى تخG ل°U�والت

Gأهداف عملية فنية تطبيقية : وتتحدد فى اال�ستفادة بالق�انني التى مت الت�U°ل Gإليها  فى ت�°حيح وقائع  ❃ 

التاريخ، وتعليل ح�ادثه.

اأ.  كيف اهتدى ”اأوج�°ت كونت“ اإىل وجوب و�°رورة قيام علم االجتماع؟

واالنهيار  الف�V°ى  مظاهر  من  وGإنقاذه   ، الفرن�سى  املجتمع  UEG°الح  فى  ك�نت(  )Gأوج�ست  رغبة  كانت 

 AÉ°�الإن ¬J�إىل دعG kالتى انت�رشت فى كل جماالت احلياة قبل قيام الث�رة الفرن�سية فى )1789م( دافعا

 ÚH�أ�سلG أى وج�دG( فى ازدواجية التفكري )ى كما يراها )ك�نت°V�ØdG ádÉM ¢�علم االجتماع، وتتلخ

متناق�°ني للتفكري( هما:

الأ�ضلوب العلمى الو�ضعىÉe : وي�ستخدم عند التفكري فى الظ�اهر الطبيعية والك�نية والبي�d�جية.

وي�ستخدم عند التفكري فى الظ�اهر االجتماعية. Ée : الأ�ضلوب الدينى

 kمنهجا لي�°بح  ال�V°عى،  العلمى  االأ�سل�ب  بتعيمم  )ك�نت(  يطالب  ولذلك  Ée
عاماk ي�°مل جميع ظ�اهر الك�ن مبا فيها الظ�اهر االجتماعية ، وهذه هى مهمة 

علم االجتماع كما يراها )ك�نت(.

ب. دعائم علم االجتماع عند ”كونت“:

تتمثل دعائم علم االجتماع عند ”ك�نت“ فى االآتى :

(1( مو�°وع علم االجتماع عند »كونت«: 

يرى )ك�نت( Gأن الظ�اهر االجتماعية هى م�Vس�ع علم االجتماع .

من اأقوال ابن خلدون

عن  الب�شر  به  يتميز  الذى  هو  الإن�شانى  الفكر  ✺ ”
والتعاون  معا�شه  لتح�شيل  به  واهتدى   ، احليوان 

عليه باأبناء جن�شه“.

وال�شتيالء  فيه  والتفنن  العلم  فى  احلذق  اأن  ✺  ”
عليه ، اإمنا هو بح�شول ملكة فى الإحاطة مببادرته 

وقواعده، والوقوف على م�شائله وا�شتنباط فروعه 

من اأ�شوله“.

2. اأوج�°ت كونت )رائد علم االجتماع احلديث( )1798 – 1857م(:

اوج�ضت كونت



ميادينه 
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 á«æ¡ŸG º¡JÉ°ü°üîJ RÉà“ øjòdG áæjóŸG ¿Éµ°S ÚH ¿ƒµj iòdG øeÉ°†àdG ƒgh ✹e: iƒ°†©dG øeÉ°†àdG

ƒæàdÉHع حيث ال ت�ستقيم احلياة بينهم بغري التكامل والت�ساند الذى نراه بني YCG†°اء اجل�سم احلى.

Gأكد على �öورة درا�سة الظƒاهر االجتماعية كTCÉ°ياء، وهÉàdG ƒأكيد الذى يعنى حماكاة العلƒم الطبيعية  Ée
فكما Gأن حياة الكائن الع�°ƒى تعبري عن البناء الع�°ƒى ووظائفه، فÉإن احلياة االجتماعية تعبري وظيفى 

عن البناء االجتماعى.

2. جهود  »دوركامي«  فى SQEG°اء قواعد علم االجتماع :

(Gأ( مو�°وع علم االجتماع عند »دوركامي«:

ف الظاهرة االجتماعية 
s
ر nاهر االجتماعية،  وقد عƒع علم االجتماع فى درا�سة الظƒ°Vƒحدد »دوركامي« م

ار�س من خالل م�ؤ�س�ساته. مثال: الظاهرة الرتبƒية هى نظام اجتماعى  oÁ أنها: عبارة عن نظام اجتماعىÉH

ميار�س من خالل املدار�س واملعاهد واجلامعات.

)ب( منهج البحث عند »دوركامي«:

فكرة  كل  من  الباحث  وحترر  كTCÉ°ياء،  االجتماعية  الظƒاهر  درا�سة  �öورة  على  »دورك��امي«  Gأكد 

م�سبقة عن الظاهرة ، وG øY ÉeCGأ�ساليبه البحثية فتتمثل فى املالحظة واملقارنة، وتتبع تطƒر الظاهرة، 

وتف�سريها. 

)ج( Gأهداف علم االجتماع عند ”دوركامي“:

يتحدد هدف علم االجتماع فى الك�°ف عن القƒانني التى حتكم الظƒاهر االجتماعية. وذلك لهدف 

 ,Oƒ°�املن االجتماعى  الت�°امن  Gإىل   ™“éŸبا ن�°ل  حتى  االجتماعية؛  امل�°كالت  حل   ƒه جمتمعى 

وتق�سيم العمل الƒظيفى الفعال.
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فى  الطرق  اأف�°ل   øe  Üƒا’أ�سل هذا   qó© oوي االجتماعى،  لالUE°الح  برنامج  اأو  خطة  وو�°ع  بها،   ¢Vƒالنه

.á«Ø°Uƒيح البيانات ال°VƒJ

املنهج  هذا  ويعالج  بحثه،  املراد  املجتمع  اأفراد  لتمثل  بدقة  خمتارة  عينة  درا�سة  على  املنهج  هذا  ويقƒم 

ƒ°Vƒeعات كثرية ت�°مل معظم الظƒاهر االجتماعية، ودرا�سة اأحƒال اأفراد املجتمع، مثل: درا�سة خ�°ائ�¢ 

ال�سكان، حجم ا’أ�öة فى املجتمع، ن�سبة كل من الذكƒر وا’إناث، ن�سبة املتزوجني وغري املتزوجني، معدالت 

الطالق، درا�سة ا�ستطالع اآراء واجتاهات اأفراد املجتمع نحƒ ظاهرة حمددة، كمعرفة اجتاهات الراأى العام حƒل 

ظاهرة الهجرة غري ال�رشعية.

وت�ستخدم العديد من اجلهات احلكƒمية فى م�ö منهج امل�سح االجتماعى مثل وزارات: التخطيط وا’üME°اء 

ال�سيا�سية عند  ا’أحزاب  اأي�°ا لدى  .. وغريها، كما ي�ستخدم  وا’إ�سكان واالقت�°اد والزراعة وال�°ناعة  

اإجراء االنتخابات اأو ا�ستطالعات الراأى العام.

وللم�سƒح  االجتماعية اأنƒاع متعددة، وت�°نيفات كثرية ن�°ري اإىل بع�°ها فيما يلى:

ا ملجال البحث، هناك نƒعان:  k1( الت�°نيف وفق)

وهƒ امل�سح الذى يجرى على جمتمع باأكمله. É  : ح عام°ùe

ùe°ح خا�ص : É وهƒ امل�سح الذى يجرى على قطاع معني من قطاعات املجتمع مثل: ا’إ�سكان اأو 

التعليم اأو ال�°حة ... اإلخ.

ا ملدى التعمق فى البحث، هناك نƒعان: k2( الت�°نيف وفق)

: وهم امل�سح الذى يهتم بUƒ°ف الظاهرة فقط. É  ح و�°فى°ùe

: É وهم امل�سح الذى يهتم بالتف�سري والتحليل فى �°ƒء نظرية معينة  ùe°ح  تف�°ريى وحتليلى 

حتدد اأ�سباب حدوث ظاهرة ما.

جـ. منهج درا�°ة احلالة: 

يقƒم هذا املنهج على اأ�سا�س التعمق )وعدم االكتفاء بالUƒ°ف اخلارجى( فى درا�سة عينة �°غرية جدا

)قد تكƒن فردا، وقد تكƒن جممƒعة حمدودة العدد( من اأفراد جمتمع البحث، وذلك بهدف حتديد العƒامل 

امل�ؤثرة فى الظاهرة املراد بحثها، اأو الك�°ف عن العالقات ال�سببية بني عنا�öها.

كاملنهج  ا’أخرى  املناهج  ا�ستخدام  فيها  ي�°عب  التى  واحلاالت  الظƒاهر  درا�سة  فى  املنهج  هذا  ي�ستخدم  oh

التاريخى اأو امل�سح االجتماعى اأو غريها، كحاالت االنحراف ا’أخالقى، اأو درا�سة نزالء امل�ؤ�س�سات ا’UE°الحية 

احلالة  درا�سة  منهج   اأن  هذا  ويعنى  وغريها،  العقلية  ا’أمرا�¢  وم�ست�°فيات  وال�سجƒن،  ا’أحداث  كم�ؤ�س�سات 

يقت�ö على حاالت فريدة اأو خا�°ة ولي�ست �°ائعة. 

واملقابلة  املالحظة،  مثل:  احلالة  درا�سة  منهج  ا�ستخدام  عند  املعلƒمات  جلمع  عديدة  بحث  اأدوات  �ستخدم  oJh

امل�ؤ�س�سة  عن  امل�سئƒلني  ومالحظات  ا’أطباء،  وتقارير  ال�°خ�°ية،  واملذكرات  الر�سمية،  وال�سجالت  ال�°خ�°ية، 

كن الباحث من ا’إحاطة بكل جƒانب حياة املبحƒث.  o“ ثني، وغريها من ا’أدوات التىƒايات املبحƒالحية، وه°UE’ا



اأهداف الوحدة

عزيزى الطالب بعد دراستك لهذه الوحدة  ينبغى  أن تكون قادًرا على أن:  

التغري   ، النظم االجتماعية   ، ، اجلماعة االجتماعية  البناء االجتماعى   ( بالوحدة  الواردة  املفاهيم  تتعرف  … 

االجتماعى ( .

حتدد مو�°وع الدرا�°ة فى علم االجتماع ب�°كل موجز . … 

حتدد جوانب البناء االجتماعى ) اخل�صائ�ص ، املكونات ، الت�صنيفات ( . … 

ت�رشح كيفية ظهور النظم االجتماعية . … 

تلخ�ص مناذج من النظم االجتماعية ) النظام الرتبوى ، النظام االقت�صادى ، النظام ال�°»SÉ°ى ( . … 

ت�رشح عوامل التغري االجتماعى  . … 

الـمقدمة

الوحدة  الثانية 

املجتمع والوحدات املكونة 
للبناء االجتماعى

تهتم هذه الوحدة بدرا�سة املجتمع االإن�سانى، وبنائه، ووظائفه، ونظمه، وعوامل تغريه، 

اأفراده، والتفاعل بني جماعاته، ونظمه املختلفة، حيث تزايد االهتمام فى كل  والعالقات بني 

اأنحاء العامل بالعلوم التى تركز على  درا�سة املجتمع، وفى مقدمتها علم االجتماع، حيث تاأكد 

اال�ستنارة  اأهمية  اأي�سا  تاأكدت  كما  الطبيعية،  العلوم  عن  اأهميتها  فى  تقل  ال  التى  العلوم  هذه  مثل  اأهمية  للجميع 

واال�سرت�ساد بالعلم عند معاجلة �سئون احلياة االجتماعية، واأن االإ�سالح االجتماعى لن يحقق فاعليته، اإال اإذا مت على 

اأ�سا�ش فهم علمى للمجتمع االإن�سانى .
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املو�ضوع الأول

الـبـنـــاء االجتمــاعــى

االأهداف

 ó©H  ™bƒàe  ÖdÉ£dG  iõjõY

 ¿ƒµJ  ¿CG  ´ƒ°Vƒامل لهذا  درا�ستك 

:¿CG ا على kقادر

حتدد مفهƒم البناء االجتماعى.  … 

Gإىل  االجتماعى  البناء  حتلل  … 

G áJÉfƒµeالأ�سا�سية .

ال��ب��ن��اء   ¢üFÉ°üN  ìت�����رش … 

االجتماعى .

البناء  Gأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ت��دل��ل  … 

االجتماعى .

االجتماعية  املكانة  ب��ني  متيز  … 

والدور االجتماعي.

االجتماعى  ال��دور  بني  تربط  … 

واملكانة االجتماعية .

والنظم  االجتماعية  اجلماعات  Gأمناط  من  متفاعل  مرتابط  كل   «  :ƒه

Gالأ�سا�سية ال�سائدة فى املجتمع واالأدوار االجتماعية التى يزاولها االأفراد 

واجلماعات  «. 

ƒµàjن البناء االجتماعى من جممG øe áYƒالأن�ساق املرتابطة واملتفاعلة 

فيما بينها داخل هذا البناء، وهى مبثابة Gأن�ساق Gأو نظم اجتماعية Gأ�سا�سية، 

القرابة،  Gأو  العائلة  )نظام  مثل:  وا�ستمراره،  املجتمع  لبقاء  öVورية   ó©J

نظام  تربƒى،  نظام  اقت�°ادى،  نظام  املعتقدات،  نظام  ال�سيا�سى،  والنظام 

 áYƒألف النظم االجتماعية االأ�سا�سية بدورها من جممÉإلخ( و تتG ... ثقافى

نظم فرعية.

:¬fCG البناء االجتماعى، فى ¢üFÉ°�ميكن حتديد خ

Gأ. كلq متكامل Gأو ن�سيج مت�°ابك االأجزاء، تتداخل وتتفاعل عنا�öه 

H ™e©†°ها البع�¢.

ال�°ƒرة  خالل  من  عليه  ي�ستدل   ƒفه مبا�رش:  ب�°كل   oيالحظ ال  ب. 

فى  اجلماعات،  Gأو  االأفراد  بني  االجتماعية  للعالقات  املح�سƒ�سة 

. qÚجمتمع مع

G ,kÉإذ GإنG øe qأهمq �رشوطه، احلفاظ على متا�سكه  qوثابت ن�سبي 
q
ج�. م�ستقر

لي�س  هنا  واال�ستمرار  الزمن،  من  طƒيلة  فرتات  وا�ستمراريته 

 ƒه بل   ، kمثال املبانى  من  مبنى  كا�ستمرار  جامدا،  ا�ستاتيكيا 

 iƒ°�الع البناء  ا�ستمرار  وي�°به   ، qÒاملتغ الدينامى  اال�ستمرار 

.kللكائن احلى، والذى يتجدد با�ستمرار ما دام حيا

1. تعريف البناء االجتماعى:

2. مكونات البناء االجتماعى:

3. خ�صائ�¢ البناء االجتماعى:



الوحدة الثانية - املجتمع والوحدات املكونة للبناء االجتماعى

53علم النف�س واالجتماع - ال�صف الثانى  الثانوى

تبدو Gأهمية درا�سة البناء االجتماعى فى انها  :

Gأ . ت�ساعد فى الك�سف عن عنا�ö القƒة داخل املجتمع، فيتم العمل على تقƒيتها وت�سجيعها، والك�سف عن 

عنا�ö ال�سعف فيه، فتح�سƒ¡÷G óد ملقاومتها.

ب. ت�ساعد فى تƒجيه اجلهƒد املبذولة لتنمية املجتمع، ورفاهية Gأفراده.

ج`. تƒفر درا�سة البناء االجتماعى املعلƒمات الدقيقة عن تاريخ املجتمع وGأحƒاله، وم�سكالته، وهى معلƒمات 

ميكن ا�ستثمارها عند التخطيط للتنمية.

:á«YÉªàL’G áfÉµŸG - CG

هى الVƒسع االجتماعى لفرد ما بالن�سبة لغريه من Gأفراد املجتمع، Gأو هى املركز الذى ي�سغله الفرد فى املجتمع، 

مثل مركز االأب فى االأ�öة ، ومركز العامل فى الƒحدة االإنتاجية . ويرتبط مركز ال�سخ�¢ فى اجلماعة بقيامه 

بدور حمدد فى ن�ساطاتها فى �س�ء املعايري ال�سائدة فى املجتمع ، واملكانة نƒعان: 

SGQO á«ªgCG .4°ة البناء االحتماعى:

áfÉµŸG-5 االجتماعية)املركز االجتماعى( والدور االجتماعى كمتطلبات لفهم البناء االجتماعى: 

مكانة موروثة:
خالل  م��ن  للفرد  تنتقل  التى  ه��ى 

Gأن  معينة دون  Gأ�öة  Gأو  لطبقة  انتمائه 

امللك  ابن  مثل  لتحقيقها  �سعى  يكƒن 

(Gالأمري(.

مكانة مكتسبة :
الفرد  Gإليها  ي�سل  التى  وه��ى 

اكت�ساب  مبجهƒداته، وعن طريق 

القيام  من  متكنه  التى  القدرات 

خالل  م��ن  املرتبطة  ب����االأدوار 

التعليم Gأو التدريب.

ب . الدور االجتماعى:

االأع�ساء  واجبات  الذى يحدد   ƒاالجتماعية وه اجلماعة  لƒظيفته  فى  الفرد وحمدد  ل�سلƒك  منظم  هƒ منط 

وم�سئƒلياتهم نحƒ اجلماعة االجتماعية. 
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 äÉYÉª÷G إال من خالل فهمG ¿ƒإن فهم طبيعة احلياة االجتماعية ال يكG

املختلفة التى يتكƒن منها املجتمع، فاملجتمع احلديث يتكƒن من جماعات 

اجتماعية خمتلفة، ن�ساأت ب�سبب تزايد حاجات االأفراد، وتبعا لتعقد احلياة 

االجتماعية، وتختلف هذه اجلماعات فى عدد Gأفرادها، ويكƒن لكل جماعة 

فى  والفرد  االأهداف،  هذه  لتحقيق  معينة  وو�سائل  وا�سحة،  Gأهداف  منها 

معظم االأحيان  ال يتعامل مبا�رشة مع املجتمع الكبري)Gأو املجتمع العام(، بل 

هƒ يتعامل مع هذا املجتمع من خالل انتمائه Gإىل Gأ�سكال عديدة ومتنƒعة 

واجلريان،  والعائلة  Écالأ�رشة،   :kن�سبيا النطاق  حمدودة  التجمعات  من 

والقرية، والرابطة املهنية، والنقابة، واحلزب ال�سيا�سى...Gإلخ، ويطلق على 

ق�سد مبفهƒم  oهذه التجمعات ا�سم » اجلماعات االجتماعية ». ولكن ماذا ي

اجلماعة االجتماعية؟.

تفاعل  بينهم  ين�ساأ  Gأكرث،  Gأو  فردين  من  جتمع  بÉأنها:  تعريفها  ميكن 

اجتماعى، وعالقات اجتماعية، وتÉأثري انفعاىل، ون�ساط متبادل، تتحدد على 

Gأ�سا�سه االأدوار واملكانة االجتماعية الأفراد اجلماعة، وفق معايريها وقيمها 

التى ت�سعى الإ�سباع حاجات Gأفرادها ورغباتهم، وفى نف�س الƒقت لتحقيق 

Gأهداف اجلماعة.

اهتم علماء االجتماع بتحديد ال�رشوط الƒاجب تƒافرها لقيام جماعة 

اجتماعية، وهى:

ƒª› .1عة من االفراد لهم Gأهداف ومعايري وقيم م�سرتكة .

2. وجƒد بناء Gأو هيكل تنظيمى، يت�سمن القƒاعد التى تنظم العالقات 

بني Gأع�ساء اجلماعة.

3.   وجƒد درجة من التفاعل بني Gأع�سائها. 

املو�ضوع الثانى

اجلماعات االجتماعية

االأهداف

بعد  متƒقع  الطالب  عزيزى 

 ¿ƒتك Gأن  املVƒس�ع  لهذا  درا�ستك 

ا على Gأن: kقادر

حت�����دد م���ف���ه���ƒم احل��م��اع��ة  … 

االجتماعية.

اجلماعة  Gأه��م��ي��ة  على  ت��دل��ل  … 

االجتماعية للفرد .

تعدد ال�رشوط الƒاجب تƒافرها  … 

فى اجلماعة االجتماعية .

االجتماعية  اجلماعات  ت�سنف  … 

وفق معايري معينة .

املحلى  املجتمع  ب��ني  ت��ق��ارن  … 

واملجتمع العام .

متيز بني اجلماعة االأولية واجلماعة  … 

الثانƒية .

اجلماعة  ب��ني  العالقة  ت�رشح  … 

Gالأولية واجلماعة الثانƒية .

تعريف اجلماعة االجتماعية:

ال�رشوط الواجب توافرها لقيام جماعة اجتماعية:

اأوال :

ثانيا :
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.AÉ°†YC’ر باالنتماء للجماعة، واالرتباط بها لدى اƒ©°ûdG ôaGƒ4.    ت

املهنية،  والرابطة  وامل�°نع،  والقرية،  ا’UC°دقاء،   وجماعة  واجلريان،  والعائلة،  ا’öSCة،  ت�°بح  املعنى  وبهذا 

والنقابة، واحلزب ال�سيا�سى، وا’أمة، جماعات اجتماعية حقيقية.

وقد حاول علماء االجتماع ت�°نيف اجلماعات االجتماعية Gإىل :

ت�سنيف اجلماعات االجتماعية: ثالًثا :

:ájƒfÉãdG áYÉª÷Gh á«dhC’G áYÉª÷G .1

اجلماعة الثانƒيةاجلماعة ا’أوليةعنا�ö املقارنة

Oó©dG قليلة العدد ✹ كثرية العدد ن�سبيا ✹ ✹ 

التفاعل ال�°üî°ية، واالت�°ال  ✹ العالقات  Gأفرادها  بني  جتمع  ✹ 

لƒجه(،  وجها  )االت�°ال  املبا�رش  üî°ûdG°ى 

الدم والقرابة واجلرية  العاطفية )كروابط  والروابط 

والن�سب Gأو امل�°اهرة(، ، وين�°هر اجلميع فى وحدة 

م�°رتكة، يتم التعبري عنها بكلمة ” نحن”

Gأو   ídÉ°�امل بع�¢  Gأفرادها  بني  جتمع  ✹ 

والعالقات  اخلا�°ة،  العملية  G’أهداف 

 OGô`̀aC’ف��ا املبا�رشة،  غري  الر�سمية 

يحقق  الذى  بالقدر  فيها  ي�°اركƒن 

م�°احلهم ال�°üî°ية.

مناذج وGأمثلة والقرية،  ✹ واجلريان،  وا’أقارب  ا’öSCة،  Gأمثلتها  من  ✹ 

وجماعات ا’UC°دقاء.

كالنقابات،  التنظيمات:  Gأمثلتها  من  ✹ 

وا’أح���زاب  الريا�°ية،  وال��ن��ƒادى 

ال�سيا�سية..Gإلخ.

:ájƒfÉãdG áYÉª÷Gh á«dhC’G áYÉª÷G ÚH ábÓ©dG .2

العالقة بينهما تبادلية، مبعنى Gأن كل جماعة منهما ت�ؤثر فى ا’أخرى، وتتÉأثر بها، ونVƒ°ح ذلك فيما يلى:

بدوره  يتÉأثر  ا’öSCة،  فى  مثال  ا’أب  فدور  ا’أولية؛  اجلماعة  �°كل ووظيفة  فى  الثانƒية  اجلماعة  ت�ؤثر  Ée
فى العمل، من حيث الدخل، ومن حيث الƒقت الذى يق�°يه مع öSCGته ، كما Gأن وجƒد م�°كلة ما فى 

öSC’Gة �ست�ؤثر على دور ا’أب فى العمل .
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 á«°ù«FQ  á«YÉªàLG  º¶f  øe  ¬æª°�يت مبا  االجتماعى  البناء  كان  Gإذا 

املجتمع،  فى  االإن�سانى  بال�سلƒك  تتÉأثر  التى  بالظƒاهر  يرتبط  وفرعية، 

فÉإن النظم االجتماعية متثل فى حد ذاتها جممƒعة مرتابطة من الظƒاهر 

االجتماعية املت�°لة بال�سلƒك االإن�سانى،  فعن طريق الرتابط بني الظƒاهر 

النظم  بني  الرتابط  طريق  عن  ثم  االجتماعى،  النظام  ين�°Éأ  االجتماعية 

االجتماعية ين�°Éأ البناء االجتماعى.

جمتمع   يƒجد  ال  Gأنه  Gإىل  املجتمع  تعريف  عند  Gأ�رشنا  Gأن  �سبق  وقد 

Gإن�سانى، Gأو جماعة اجتماعية بدون بناء هيكلى يقƒم عليه املجتمع، ويحدد 

كما  االجتماعية،  وتنظيماته وجماعاته  م�ؤ�س�ساته  به  ويربط  به م�°احله، 

 ¬æ«fGƒوق معايريه،  تت�°من  اجتماعية  نظم  بدون  اجتماعى  بناء  يƒجد  ال 

فما  وم�°احلهم.  م�°احله  يحقق  ملا  املجتمع  Gأفراد   ¬Lƒت التى  و�°ƒابطه 

املق�°ƒد بالنظم االجتماعية ؟

 ، املتفاعلة  املنظمة  املعايري  : هƒª› ƒع  االجتماعى  النظام  تعريف 

فيما بينها والتى يجمع عليها االأفراد لتنظيم �سلƒكهم وحتديد عالقاتهم 

بع�°هم بالبع�¢ فى خمتلف جƒانب احلياة .

ådÉãdG ´ƒ°VƒŸG

النظم االجتماعية

االأهداف

بعد  متƒقع  الطالب  عزيزى 

تكƒن  Gأن  املƒ°Vƒع  لهذا  درا�ستك 

ا على Gأن: kقادر

ت���ت���ع���رف م���ف���ه���ƒم ال��ن��ظ��م  … 

االجتماعية 

االجتماعية  النظم  عالقة  حتلل  … 

بالبناء االجتماعي.

تربهن على Gأهمية درا�سة النظم  … 

االجتماعية .

تعدد وظائف النظم االجتماعية.  … 

الرتبƒى  النظام  مفاهيم  حتدد  … 

والنظام  االقت�°ادى  والنظام 

ال�سيا�سى. 

النظام  وظ��ائ��ف  على  تربهن  … 

.…ƒالرتب

حت���ل���ل وظ����ائ����ف ال��ن��ظ��ام  … 

االقت�°ادى. 

Gإىل  Gأدت  التى  العƒامل  تعدد  … 

ظهƒر النظام ال�سيا�سي.

حتلل تنظيم الدولة Gإىل �سلطاتها  … 

الثالث .

تعريف  النظام االجتماعى: اأوال :

ثانًيا : وظائف النظم االجتماعية:

تتفاعل النظم االجتماعية فيما بينها الإ�°باع حاجة االإن�سان Gإىل: 

العمل، واالإنتاج، والتملك، وتƒزيع الرثوة، واال�ستهالك، وذلك من  1 .

خالل النظام االقت�°ادى.

املحافظة على النƒع، وا�ستمرار العالقات التى تقƒم على املحبة  2 .

والتعاون، وحتقيق Gإن�سانيته، وذلك من خالل النظام االأ�رشى.

الثقة،  مينحه  ما  وهذا  للكƒن،  منظمة  عليا  قƒة  بƒLƒد  االعتقاد  3 .

والطمÉأنينة النف�سية، وذلك من خالل النظام الدينى.

كحقƒق:  االأ�سا�سية  احلقƒق  و�°مان  االجتماعية،  واحلماية  Gالأمن  4 .

امللكية والعمل والتعبري عن الرGأى، وذلك من خالل النظام ال�سيا�سى.
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معايري، وذلك من  ما حتدده من  مع  Gأ�ساليبها وGأنظمتها، ويتكيف  يتفهم  التعليم، واالندماج فى جماعات  5 .

.iƒخالل النظام الرتب

اال�ستمتاع بƒقت الفراغ، وجتديد احليƒية، والتنفي�س عن ال�س¨ƒط، وذلك من خالل النظام الرتويحى. 6 .

معرفة االأ�ساليب امل�رشوعة واملتح�öة،للح�س�ل على حقƒقه، وذلك من خالل النظام الق�سائى. 7 .

Gأ- مفهƒمه : ƒg جممƒعة من العمليات واجلهƒد التى تƒجه لنقل املعرفة واملهارات والقيم، بطريقة ر�سمية 

نظامية )كما يحدث فى التعليم(، وبطريقة غري ر�سمية وغري نظامية، بهدف Gإعداد االأفراد كى ي�سبحƒe Gƒاطنني 

Uساحلني، وGأع�ساء م�ساركني باإيجابية فى املجتمع.

ب- وظائف النظام الرتبiƒ : الغنى الأى جمتمع عن عملية الرتبية، فهى Gأداته فى حتقيق املهام التالية:

نقل الرتاث الثقافى من االأجيال املا�سية Gإىل االأجيال احلا�öة. ✹e
.kبة اجتماعياƒتنمية القيم واالإجتاهات املرغ ✹e

Uسياغة �سüîسية املƒاطن مبا يتفق مع Gأهداف املجتمع وتطلعاته. ✹e
ƒJجيه ميƒل االأفراد، وتنمية قدراتهم مبا يخدم ق�سايا املجتمع. ✹e

ƒeاجهة م�سكالت املجتمع املتعددة. ✹e
غر�س الف�سيلة والقيم االأخالقية فى االأبناء ✹e

Gأ- مفهƒمه: ƒg جملة الƒ�سائل امل�ستخدمة، والعادات والتقاليد واالأفكار املتفاعلة مع بع�سها، من Gأجل 

Gإ�ستثمار املƒارد البيئية، بهدف Gإ�سباع احلاجات االأ�سا�سية الأبناء املجتمع.

ب- وظائف النظام االقت�سادى: ي�ؤدى النظام االقت�سادى دوره فى املجتمع من خالل ثالث عمليات هى:

عملية االإنتاج: وهى تعنى احل�س�ل على املƒارد، Gأو حتƒيلها Gإىل �سلع نافعة )Gأى جمع وGإ�ستثمار  ✹e
املƒارد الب�رشية والطبيعية فى Gإنتاج ال�سلع واخلدمات(، وهى ت�سمل ثالثة عنا�G öأ�سا�سية هى: 

Gالأر�س، العمل، رGأ�س املال، وي�ساف Gإليها Gأحياناk تنظيم االإنتاج واال�ستثمار. 

بامللكية  العملية  املƒاطنني، وترتبط هذه  االإنتاج على  تƒزيع حا�سل  تعنى  التƒزيع: وهى  عملية  ✹e
وGأنƒاعها، وتت�سمن نقل املنتجات من الهيئات االإنتاجية Gإىل الهيئات اال�ستهالكية.

Gإ�سباع  فى  وخدمات  �سلع  من  االإنتاج  عملية  حا�سل  ا�ستخدام  تعنى  وهى  اال�ستهالك:  عملية  ✹e
حاجات االأفراد، وترتبط هذه العملية بالقƒة ال�رشائية وبعالقة الفرد باالإنتاج والتƒزيع.

النظام  Gأجزاء  من  االقت�سادى هƒ جزء  النظام  االأخرى:  والنظم  االقت�سادى  النظام  بني  العالقة  ج`- 

العالقات  من  �سبكة  فى  االأخرى  االجتماعية  النظم  بقية  مع  وثيقة  عالقة  تربطه  العام،  االجتماعى 

القائمة على التاأثري والتاأثر واالأدلة على ذلك كثرية، ومنها:

ال�سيا�سى، فهƒ ي�ستهدف حتقيق االأهداف  النظام  النظام االقت�سادى يرتبط بعالقة قƒية مع  Gإن  ✹e
االقت�سادية التى حتددها امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية )احلكƒمة(.

1. النظام الرتبوى:

مناذج من النظم االجتماعية االأ�سا�سية: ثالًثا :

2. النظام االقت�صادى:
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 IöSC’G  ÒaƒJ  º¡°ùj  å«M  ,iö`̀SC’ا النظام  مع  قƒية  بعالقة  يرتبط  االقت�°ادى  النظام  Gأن  ✹e
الحتياجاتها  املعي�°ية فى تن�°يط حركة ال�رشاء، واحل�°ƒل على ال�سلع واخلدمات التى تقدمها 

 øµÁ  kاديا°üàbG  kعائدا تƒفر  بذلك  وهى  واملتاجر(،  وامل�°انع  )املزارع  االقت�°ادية  امل�ؤ�س�سات 

ا�ستثماره فى حت�سني Gآالت ا’إنتاج فى هذه امل�ؤ�س�سات، ورفع Gأجƒر العاملني بها.

Gأ- تعريفه: هƒ جممƒعة الظƒاهر وا’أمناط والن�°Uƒ¢ القانƒنية املت�°لة بظاهرة ال�سلطة، وطريقة احلكم 

فى املجتمع، وحتديد العالقة بني احلكام واملحكƒمني، وحتديد ا’إجراءات التى ت�°بط العالقة بني Gأبناء 

واحلماية  G’أمن   Òaƒت بينها  من  والتى  ا’أ�سا�سية،  املجتمع  احتياجات  تƒفري  على  وتعمل  املجتمع، 

والعدل والرعاية ’أفراد املجتمع وللمجتمع نف�سه.

ب- العƒامل التى Gأدت Gإىل ظهƒر النظام ال�سيا�سى: فر�°ت عدة عƒامل ظهƒر هذا النظام، ومنها:

Gإ�°باع احلاجات ا’أ�سا�سية ’أبناء املجتمع. ✹e
واحتكار  الرثوة،  على  ال�öاع  ظاهرة  وتخفيف   ، kعادال  kزيعاƒت املجتمع  ثروات  تƒزيع  تقنني  ✹e

املƒارد.

ت�سخري املƒارد االقت�°ادية خلدمة ا’أهداف العليا للمجتمع. ✹e
حتديد عالقة الدولة مبƒاطنيها، وتنظيم عملية تدرج ال�سلطة، وخا�°ة فى ظل الزيادة ال�سكانية،  ✹e

وتعقد �°ƒÄن احلكم.

ج` - تنظيم الدولة: يق�°د بتنظيم الدولة: حتديد العالقات بينها وبني املƒاطنني، فى Gإطار القانƒن، وقد 

ي�°رتك املƒاطنƒن فى و�°ع القƒانني، Gإما ب�°كل مبا�رش من خالل اال�ستفتاءات، Gأو من خالل ممثليهم 

تفر�¢  وقد   ، ا  kدميقراطي ا  kنظام الدولة  فى  احلكم  نظام  يكƒن  احلالة  هذه  وفى  النيابية،  املجال�س  فى 

G....Gإلخ،   وفى هذه احلالة يكƒن نظام  kأمريG أوG ا kأو رئي�سG ا كان kانني فر�°ا من احلاكم، ملكƒعليهم هذه الق

ا على الطغيان،  ويقت�°ى تنظيم الدولة وجƒد ثالث  kا قائم kريƒأو دكتاتG ا kأو ا�ستبداديG  احلكم فى الدولة

�سلطات م�ستقلة هى:

e✹ ال�سلطة الت�رشيعية )وتتمثل فى الربملان واملجال�س النيابية(: وتخت�¢ هذه ال�سلطة بت�رشيع و�سن 
القƒانني، كما تتƒىل الرقابة على Gأعمال ال�سلطة التنفيذية.

املحلية(:  ا’إدارة  ورجال  حمافظني،  من  يعاونها  ومن  احلكƒمة  فى  )وتتمثل  التنفيذية  ال�سلطة  ✹e
وتخت�¢ هذه ال�سلطة بتنفيذ القƒانني، مبا يحقق ال�°الح العام للƒطن.

ال�سلطة الق�°ائية: وتخت�¢ هذه ال�سلطة بحماية احلقƒق والƒاجبات، والف�°ل فى اخلالفات التى  ✹e
 º¡°�اطنني بعƒأو بني املG ،اطنيهاƒأو بني الدولة ومG ،قد تن�ساأ بني ال�سلطتني: الت�رشيعية والتنفيذية

مع بع�¢، وكل ذلك فى Gإطار حكم الد�ستƒر والقانƒن.

)Gأى دولة( مرهƒن بتحقيق �سيادتها، وال�سيادة تعنى: �سلطة الدولة الكاملة والدائمة على  وبقاء الدولة 

جميع مƒاطنيها، وهى مقƒم Gأ�سا�سى من مقƒمات الدولة.

3.  النظام ال�°»SÉ°ى:
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™HGôdG ´ƒ°VƒŸG

التغري االجتماعى

االأهداف

 ó©H  ™bƒàe  ÖdÉ£dG  iõjõY

 ¿ƒµJ  ¿CG  ´ƒ°Vƒامل لهذا  درا�ستك 

:¿CG ا على kقادر

حتدد مفهƒم التغري االجتماعى. … 

غريه  عن  التغري  ƒ¡Øeم   õ«“ … 

ا�ستخدمت  التى  املفاهيم  من 

التغري  عمليات  على  للداللة 

والتقدم،   ،ƒوالنم التطƒر،  )مثل: 

والتنمية(.

فى  ت�سهم  التى  العƒامل  حتلل  … 

Gإحداث التغري االجتماعى.

للتغري  االإيجابية  Gالآثار   í°VƒJ … 

االجتماعى.

للتغري  ال�سلبية  Gالآث��ار   ö�تف … 

االجتماعى.

متيز بني منطى التغري االجتماعى. … 

الناقد  التفكري  مهارات  تطبق  … 

على بع�¢ ƒŸGاقف احلياتية.

االإبداعى  احلل  خطƒات  تطبق  … 

ع��ل��ى ب��ع�����¢ امل�����°��ك��الت 

احلياتية0

متار�س امل�سئƒلية االجتماعية فى  … 

ƒŸGاقف احلياتية املختلفة.

ميكن الأى فرد ، من خالل ا�ستقراء جمريات حياته ال�°üî°ية Gأو بيئته 

االجتماعية، وجمريات االأحداث املحلية، واالإقليمية والدولية مالحظة ، 

Gأن كل �°يء يتغري ويتبدل.

Gإىل  فمن ال�°©ƒ°üJ Öر بقاء ظƒاهر الكƒن ثابتة على ما هى عليه 

الرياح  بفعل  يتغري  بل  حاله،  على  يبقى  ال  ذاته  اجلماد  Gإن  حتى  Gالأبد، 

واالأمطار و�سƒاها من عƒامل الطبيعة االأخرى، وقد عرب عن هذه احلقيقة 

Gأن  كل   ” Gأكد على:  ، عندما  ”هرياقليط�س“  الفيل�سƒ«dG ±ƒنانى القدمي 

T°يئ ي�سيل وال �°يئ يبقى، وG ¿CGالإن�سان ال ينزل النهر مرتني، الأن مياهه 

تتجدد با�ستمرار“. 

TCG°د و�°ƒحا   ¿ƒإنه يكÉف احلجر،  فى  وا�°حا حتى  التغري  كان  وGإذا 

وGأكرث عمقا فى الظƒاهر االجتماعية، التى تت�°كل Gأ�سا�سا من الب�رش الذين 

ƒ©°†îjن با�ستمرار للتغري فى Gأو�°اعهم الع�°ƒية والنف�سية واالجتماعية 

واالقت�°ادية وال�سيا�سية والثقافية.

فهمها،  حماولة  Gإىل  منا  امل�ستمرة  االجتماعية  العملية  هذه  وحتتاج 

علمى  ب�°كل  اال�ستجابة  ن�ستطيع  وحتى  معها،  التعاي�¢  ن�ستطيع  حتى 

ملا هƒ فى  Gآت، وGإمكانية �°بطه   ƒمبا ه التنب�ؤ  ن�ستطيع  ملا يحدث، وحتى 

.¿ƒµj ¿CG جه عام ، والتخطيط ملا نريدƒالإن�سان بG ídÉ°�احلنا و°U

فى  متقاربة  مبفاهيم  االجتماعى،  التغري  مفهƒم  يختلط  ما   kكثريا

والتنمية،  والتقدم   ƒوالنم التطƒر  مفاهيم:  مثل  وا�ستخداماتها،  معناها 

وانت�°ارا  Gأهمية  Gأكرثها  ومن  خا�°ة،  مدلƒالت  ذات  مفاهيم  جانب  Gإىل 

مفاهيم: كالتحديث والتح�ö والت�°نيع والثƒرة، االأمر الذى يدفعنا Gإىل 

حماولة تVƒ°يح الفروق واالختالف بني مفهƒم التغري االجتماعى، وغريه 

من املفاهيم التى ا�ستخدمت للداللة على عمليات التغري ومعانيها، وبيان 

ذلك فيما يلى:

:  مفهوم التغري االجتماعى:
ً
اأوال 
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 ¿hO É«éjQóJ (á«YÉªàL’G º¶ædG  hCG( ل املجتمع  oانتقال وتبد Gإىل: »   Ò°�م يƒ¡Øe ƒgh : 1 - التطور االجتماعى

قفزات Gأو طفرات من حالة Gإىل حالة، Gأو من مرحلة Gإىل Gأخرى »، كÉأن ينتقل من جمتمع ب�سيط Gإىل جمتمع 

 Qƒ°�إىل العG سطى�ƒdG Qƒ°�إىل العG ر القدميةƒ°�أو ينتقل من العG ،إىل ا’أعلىG أى من ا’أدنىG ،أو معقدG مركب

Gأن قانƒن التطƒر ينطبق على   ¢†©ÑdG Qƒ°�ا’أحياء، حيث ت �ستعري مفهƒم التطƒر من علم  oا احلديثة، وقد 

 øFÉµdG ¬Ñ°�ره يƒإن�سانى فى تط’G ™ªàéŸG ¿CG أ�سا�سG إن�سانى، كما ينطبق على الكائن احلى، على’G ™ªàéŸG

احلى فى تطƒره.

ارتقاء   ƒفه املجتمعات،   ¢üFÉ°�خ فى  G’أف�°ل   ƒنح ل  oóÑJ  hCG ل  oƒحت  «  : Gإىل   Ò°�ي ƒ¡Øeم   ƒgh م:  oالتقد  -  2

م�ستمر لنظم املجتمع، وازدياد اعتماده على ا’أ�ساليب والƒ�سائل العلمية فى مJÓµ°ûe á¡LGƒ¬ ”، مثل حتƒل 

G á«eC’G øe ™ªàéŸGإىل التعليم، Gأو من ا�ستخدام Gأ�ساليب بدائية فى التنقل وا’إت�°ال، Gإىل Gأ�ساليب حديثة 

.IöUÉ©eh

مدرو�سة  برامج  فى  والتكنƒdƒجية  العلمية  والƒ�سائل  والب�رشية،  الطبيعية  املƒارد  تƒظيف  وتعنى   : التنمية   -3

ا’إن�سان  Gإرادة  تقƒم على  Gإذن  فالتنمية  املجتمع،   واملعنƒية فى  املادية  امل�ستƒيات  وخمططة، بهدف حت�سني 

وعلى التخطيط الذى يعنى تنظيم التغري وتG øe ’óH ,¬¡«Lƒأن يرتك على Gأ�سا�س عفƒى. 

التى تطرGأ على كل  ل  oوالتبد ل  oالتحو خمتلف �°ور وGأ�°كال   « Gإىل:   Ò°�ي والذى  4 - التغoÒ االجتماعى: 

.z جوانب احلياة فى املجتمع خالل فرتة زمنية معينة

فى  امللمƒ�س  Gأثرها  لها  فالطبيعة   : الطبيعية  العوامل   .1

ا’إن�سان  على  الطبيعة  به  جتƒد  ما  فكل   ، التغري  Gإحداث 

كما  االجتماعى،  التغري  Gإىل  با’إن�سان  تدفع  من خرياتها 

 Ò°UÉYCGف و°UGƒة الطبيعة مبا فيها من زالزل وعƒأن ق�سG

 , É keGƒأقG أبادتGل ..  قد دمرت مدنا ، وƒ«°ùd âdƒأمطار حتGh

وكل هذا من العƒامل امل�سببة للتغري االجتماعى.

عوامل التغري االجتماعى: ثانًيا :

فى  �س 

إن�سان 

كما  االجتماعى،  التغري  إىل 

 Ò°UÉYCG

 , É
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2. العوامل الدميوجرافية )ال�°á«fÉµ): فهناك عالقة بني عدد 

 iƒى املعي�°ة، والعمالة والبطالة وم�ستƒال�سكان، وبني م�ست

ا’أجƒر، فاأهمية العƒامل الدميƒغرافية تاأتى كنتيجة للحركة 

وتƒزيعهم  ال�سكان  وكثافة  نق�°انا،  اأو  زيادة  ال�سكانية 

مرهƒنان  والتخلف  التقدم  فاإن  وعليه  املجتمع،  داخل 

ا فى  kباحلركة ال�سكانية، ولهذا �°ار العامل ال�سكانى حا�سم

عملية التغري االجتماعى.

اأكان  �سƒاء  ثقافى  تغري  حدث  فكلما  الثقافية:  العوامل   .3

هذا التغري ماديا اأو معنƒيا ، كلما اأدى اإىل اإحداث تغريات 

اجتماعية فى العادات والتقاليد وا’أعراف االجتماعية.

ا  kدور االقت�°ادية  العƒامل  ت�ؤدى  االقت�صادية:   العوامل   .4

ا يف حتقيق الرفاهية لÓإن�سان، من خالل تƒفري اإ�سكان  kبارز

واملتاحف؛  الثقافة،  ودور   ، öù«eة   äÓ°�اƒم منا�سب، 

فازدهار الفنƒن وا’آداب والعلƒم يرتبط باالقت�°اد حيث 

حتتاج اإىل اإمكانات مادية؛ لكي تزدهر، وكل ذلك مما ميكن 

 .Oƒ°�اأن ي�سهم يف اإحداث التغري االجتماعي املن

5. العوامل ال�°»á«°SÉ: فاحلكم الدميقراطي ميكن اأن ي�سهم يف 

اإحداث التغري نحƒ ا’أف�°ل يف املجتمع، وذلك من خالل 

ما يتيحه للمƒاطنني من حريات م�سئƒلة، وما يƒفره لهم من 

اأمن واأمان ، و�°يانة للحقƒق واملمتلكات العامة واخلا�°ة، 

اأو تهديد  وردع كل من ت�سƒل له نف�سه ترويع املƒاطنني، 

حرياتهم، واإقامة العدل االجتماعي بينهم، وا�ستثمار مƒارد 

املجتمع مبا يعƒد بالنفع على اجلميع.

التغري  اإحداث  يف  وا�°ح  اأثر  لها  فاحلروب    : احلروب   .6

ا ، فهى  kاأم اإيجاب kاء اأكان هذا التغري �سلباƒاالجتماعى، �س

ا’أخالق  وفى  االجتماعية،  العالقات  طبيعة  فى  ت�ؤثر 

فهناك عالقة بني عدد 

 iƒ

غرافية تاأتى كنتيجة للحركة 

زيعهم 

نان 

ا فى 

اأكان  اء 

يا ، كلما اأدى اإىل اإحداث تغريات 

ا 

فري اإ�سكان 

واملتاحف؛  الثقافة،  ودور   ، ة 

اأو تهديد  اطنني، 

ارد 

التغري  اإحداث  يف  ح 

ا ، فهى 

أخالق 
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والقيم ال�سائدة، وفى مظاهر العمران التي يطراأ عليها الدمار ، ويف حركة ال�سكان من خالل ما تخلفه 

احلرب من قتل وت�رشيد وتهجري، وخري مثال على ذلك ما حدث يف املجتمع امل�ö… اأثناء حرب العبƒر يف 

اأكتƒبر 1973م، حيث انخف�ست معدالت اجلرمية يف املجتمع اإىل اأدنى م�ستƒى لها، وهذا يج�سد التغري 

االإيجابي اأثناء احلروب ، اأما ما ميثل التغري ال�سلبي لها فهƒ ذلك الهجƒم النƒوى الذي تعر�ست ل مدينتى 

 ö�هريو�سيما وناجازاكى باليابان فى نهاية احلرب العاملية الثانية، وترتب عليه دمار �سامل اأتى على االأخ

والياب�س، اأو على احلجر وال�سجر والب�رش.

7. الزعماء والقادة وامل�صلحون: فالقادة والزعماء لهم دور بارز فى 

اإحداث التغري االجتماعى، ومن اأمثلة ه�ؤالء جمال عبد النا�ö فى 

حركة  قاد  الذى  مانديال«  »نيل�سƒن  و  الهند،  وغاندى يف   ،  ö�م

ه�ؤالء  . وغري   . العن�öى  التمييز  اأفريقيا �سد  التحرر يف جنƒب 

الكثري والكثري.

واالبتكارات  فاالخرتاعات  والتكنولوجية:  العلمية  العوامل   .  8

واالكت�سافات العلمية والتقدم فى و�سائل االت�ساالت واملƒا�سالت، 

واالإنرتنيت  واحلا�سƒب  والطائرة  وال�سيارة  والقطار  كالكهرباء 

االجتماعى،  التغري  فى  اأثر  ذات  كلها  املحمƒل...اإلخ،  والهاتف 

واأثرت بال �سك فى تغيري مالمح حياتنا املعا�öة، اإذ تنعك�س اآثارها 

على �سلƒك النا�س، واأ�ساليب تفكريهم، وعالقاتهم االجتماعية.
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اأهداف الوحدة

عزيزى الطالب بعد دراستك لهذه الوحدة ينبغى أن تكون قادًرا على أن:             

 .É¡æe á°ù°SDƒاتها، واأدوار كل م°ù°SDƒحتدد مفهوم التن�°ئة االجتماعية، واأهم م … 

 … تعدد اأهداف عملية التن�°ئة االجتماعية.

 … متيز بني التن�°ئة املق�صودة والتن�°ئة غري املق�صودة.

.Iö�ت�رشح مناذج الأ�°اليب التن�°ئة االجتماعية االيجابية فى االأ … 

تربهن على خطورة اأ�°اليب التن�°ئة االجتماعية ال�°لبية: على الفرد واملجتمع. … 

تو�°ح دور املدر�°ة كÉأحدى مù°SDƒ°ات التن�°ئة االجتماعية. … 

تربهن على دور املدر�°ة فى تقدم املجتمع. … 

حتدد مفهوم ال�°بط االجتماعي . … 

حتدد املواقف التى يجب فيها  وجود ال�°بط االجتماعي . … 

 … تربهن على اأهمية ال�°بط االجتماعي .

تعدد اأ�°اليب ال�°بط االجتماعي . … 

 … تقارن بني بع�¢ اأ�°اليب ال�°بط غري الر�°مية ، واأ�°اليبه الر�°مية .

 … متيز بني اأ�°اليب ال�°بط غري الر�°مية .

 …  ت�رشح العالقة بني التن�°ئة االجتماعية وال�°بط االجتماعى.

 … تعدد مù°SDƒ°ات ال�°بط الر�°مية، ودور كل منها فى ال�°بط االجتماعى.

الـمقدمة

الوحدة  الثالثة 

مناذج من املؤسسات 
االجتماعية

ت�ستهدف هذه الوحدة تعريفك  مبوؤ�س�ستني من اأهم املوؤ�س�سات االجتماعية التى توؤدى 

وال�سبط  االجتماعية،  التن�سئة  هما:  وا�ستقراره،  وا�ستمراره،  املجتمع،  بقاء  فى  اأ�سا�سيا  دورا 

االجتماعى، فكلتاهما اأ�سبحتا �رشورة اجتماعية،حيث توؤدى كل منهما دورا مهما فى ا�ستقرار 

النظم واملوؤ�س�سات االجتماعية، وا�ستمرار فاعليتها ووظيفتها فى حفظ ال�سكل البنائى، والهيكل الوظيفى للجماعة 

االجتماعية واملجتمع .
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الـمقدمة

الوحدة  الثالثة 

مناذج من املؤسسات 
االجتماعية

ت�ستهدف هذه الوحدة تعريفك  مبوؤ�س�ستني من اأهم املوؤ�س�سات االجتماعية التى توؤدى 

وال�سبط  االجتماعية،  التن�سئة  هما:  وا�ستقراره،  وا�ستمراره،  املجتمع،  بقاء  فى  اأ�سا�سيا  دورا 

االجتماعى، فكلتاهما اأ�سبحتا �رشورة اجتماعية،حيث توؤدى كل منهما دورا مهما فى ا�ستقرار 

النظم واملوؤ�س�سات االجتماعية، وا�ستمرار فاعليتها ووظيفتها فى حفظ ال�سكل البنائى، والهيكل الوظيفى للجماعة 

االجتماعية واملجتمع .



الوحدة الثالثة - مناذج من املؤسسات االجتماعية

علم النف�س واالجتماع - ال�صف الثانى  الثانوى 64

املو�ضوع الأول

موؤ�س�سات التن�سئة االجتماعية

االأهداف

 ó©H  ™bƒàe  ÖdÉ£dG  iõjõY

 ¿ƒµJ  ¿CG  ´ƒ°Vƒامل لهذا  درا�ستك 

:¿CG ا على kقادر

 áÄ°�التن ̀`ƒ`̀¡`̀Øم  e  ±ô`̀©`̀ à`̀ J … 

.á«YÉªàL’G

 áÄ°ûæàdG  ±Gó````̀gCG  í`̀°`̀Vƒ`̀J … 

.á«YÉªàL’G

 áÄ°�التن T°كلى   Ú`̀ H  õ`̀«`̀“ … 

.á«YÉªàL’G

 Iö�ا’أ دور  Gأهمية  على  تربهن  … 

.á«YÉªàL’G áÄ°�فى التن

 áÄ°�التن Gأ���س��ال��ي��ب  حت��ل��ل  … 

.Iö�االجتماعية فى ا’أ

على  املرتتبة  G’آث���ار   öùØJ … 

 á«YÉªàL’G  áÄ°�التن Gأ�ساليب 

.Iö�االيجابية فى ا’أ

 á°SQóŸG QhO  á«ªgCG تربهن على … 

فى التن�°ئة االجتماعية.

SQóŸG°ة فى عملية   QhO Oó– … 

التن�°ئة االجتماعية.

 á°�املدر بني  العالقة  ت�°تنتج  … 

ورقى املجتمع.

متار�س امل�سئƒلية االجتماعية فى  … 

ƒŸGاقف احلياتية املختلفة.

Gأ�ساليب  لتجنب   k’ƒحل تقرتح  … 

ûæàdG°ئة االجتماعية ال�سلبية فى 

.Iö�أ’G

ûæàdG ó©oJ°ئة االجتماعية من Gأكرث العمليات االجتماعية تÉأثرياk على 

 ,¬à«°�أ�سا�سى فى ت�°كيل �°خG الفرد فى خمتلف مراحل حياته، ولها دور

كما Gأنها تعد من Gأهم عمليات التعلم التى يتم عن طريقها تكƒين اجتاهات 

الفرد وميƒله، ونظرته للحياة.

ا لل�سلƒك االجتماعى  kأمناطGهى عملية يتعلم من خاللها الفرد قيما و  

Gأو جماعة اجتماعية معينة، حتى يتمكن من التƒافق فى  فى جمتمع ما، 

ذلك املجتمع، Gأو و�سط هذه اجلماعة.

لعملية  ا’أه��داف  من   mعدد على  املعا�öة  املجتمعات  معظم  تتفق 

ûæàdG°ئة االجتماعية وهى Gأنها ت�ساعد الفرد على :

ƒàdGافق االجتماعى ، والتÉآلف مع ا’آخرين. Ée

اال�ستقالل الذاتى ، واالعتماد على النف�س. Ée

واخللقية  الروحية  والقيم  واالجتاهات،  املعارف  اكت�ساب  Ée
واالجتماعية والƒجدانية.

.¬¡Lƒكه وتƒاكت�ساب املعايري االجتماعية التى حتكم �سل Ée

تعلم ا’أدوار االجتماعية. Ée

تعريف التن�سئة االجتماعية:  :
ً
اأوال 

اأهداف التن�سئة االجتماعية: ثانًيا :
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:Éªg Ú«°SÉ°SCG كلني°T á«YÉªàL’G áÄ°ûæàdG òNCÉJ

.á°SQóŸGh IöSC’وهى التى تتم فى ا : IOƒ°�ئة مق°ûæJ .1

 áYƒوامل�سم املقروءة  ا’إعالم  وو�سائل  العبادة،  دور  تتم من خالل  التى  : وهى   IOƒ°�ئة غري مق°ûæJ  .2

واملرئية ، وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية، واالقت�°ادية، والع�سكرية، وغريها.

Iô°SB’G-CG

ا من امل�ؤ�س�سات االجتماعية، لتحقيق Gأهدافه ولتلبية احتياجاته ا’üàŸG á«°SÉ°SC°لة  kىء املجتمع عدد°ûæ oي

ÉHإعداد ا’أفراد ملتطلبات املüdG áæWGƒ°احلة، ومن هذه امل�ؤ�س�سات )ا’öSCة ، املدر�سة ،  دور العبادة ، جماعة 

 Aƒ°�ف نلقى الƒأو الزمالء ، و�سائل ا’إعالم ، جمال العمل ، ا’أحزاب ال�سيا�سية ، دور الثقافة(، و�سG الرفاق

فيما يلى على بع�¢ امل�ؤ�س�سات التى ت�ساهم فى عملية التن�°ئة االجتماعية ، ومنها : 

:Iô°SB’G-CG

تعد ا’öSCة من Gأوىل م�ؤ�س�سات التن�°ئة االجتماعية التى ت�ؤثر فى الفرد وميكن تعريف ا’öSCة على ”Gأنها 

 ¿ƒن احلب، ويتقا�سمƒن من ا’أب وا’أم وا’أبناء، يتبادلƒغرية، تتك°U á«YÉªàLG áYÉªL hCG ،بناء اجتماعى

ƒÄ°ùŸGلية، وتربية ا’ü«d ;AÉæHC°بحUÉî°TCG Gƒ°ا ي�سلكƒن بطريقة اجتماعية �سليمة.

: á«YÉªàL’G áÄ°�رة فى عملية التن°SC’G á«ªgCG .CG

 á«°üî°� أثريها فىÉأهمها على ا’إطالق ، فتG إن مل تكنG ،أهم م�ؤ�س�سات التن�°ئة االجتماعيةG ة منöSC’عد ا oJ

الفرد ƒbCGى وGأعمق من تÉأثري Gأى م�ؤ�س�سة اجتماعية Gأخرى؛ ذلك ’أن الفرد كلما كان �°غري ال�سن كانت 

G ¬à«°üî°Tأكرث ا�ستعداداk للتÉأثر مبن يت�°لƒن به، ويتعاملƒن معه، ومن هنا يت�°G íأهمية دور ا’öSCة فى 

 kÉÄ«°� ك، وتعلمهƒآداب ال�سلG أ منGبع له حاجاته ا’أ�سا�سية، وتك�سبه اللغة وكثري°ûJ IöSC’ئة الفرد؛ فا°ûæJ

عن الدين والعادات ، وميكن Gإبراز دور ا’öSCة فى هذه العملية فيما يلى:

Gإنها امل�ؤ�س�سة االجتماعية ا’أوىل التى ين�°Éأ فيها الطفل من البداية، وي�°بع حاجاته ا’أ�سا�سية التى ال  ✍e
ي�ستطيع العي�¢ بدونها.

.á«dhC’ة خمتلف املهارات واملعارف اöSC’يتلقى الفرد عن ا ✍e

.AÉæHC’أخرى مع ا’G áÄ°�عد مبثابة الرقيب على ممار�سات م�ؤ�س�سات التن oإنها تG ✍e

Gإنها الƒ�سط الذى يتعلم الفرد فى Gإطاره ا’أمناط ال�سلƒكية التى حتدد ما �سيكت�سبه فيما بعد فى امل�ؤ�س�سات  ✍e
الذى  النمƒذج  مامتثل  عادة  öSCGته،   AÉ°†YCG مع  الفرد  فيها  يتفاعل  التى  الطريقة  Gإن  حيث  G’أخرى، 

ûàà°S°كل وفقا له تفاعالته وعالقاته االجتماعية مع ا’أخرين.

اأ�سكال التن�سئة االجتماعية: ثالًثا :

موؤ�س�سات التن�سئة االجتماعية: رابًعا :
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:á«YÉªàL’G áÄ°ûæàdG Ö«dÉ°SCG-CG

تختلف Gأ�ساليب التن�°ئة الƒالدية و Gأهدافها بني املجتمعات  وداخل املجمöSC’G äÉYƒية فى نف�س املجتمع 

الƒاحد من وقت Gإىل Gآخر كما تختلف من ا’G ÜCإىل ا’أم بل وتختلف Gأ�ساليب Gأحدهما من وقت Gإىل Gآخر 

ومن مƒقف Gإىل Gآخر كما تختلف Gأ�ساليب التن�°ئة االجتماعية Gأي�°kÉ باختالف الثقافات .

وهذا يف�ö الفروق  فى �سلƒك ا’أفراد و املجمƒعات  من جمتمع Gإىل Gآخر وبداخل املجتمع الƒاحد.

تتداخل  فهى  للطفل  املختلفة   ƒالنم مراحل  خالل  واحدة  وترية  على  ت�سري  ال  الƒالدية  املعاملة  وGأ�ساليب 

وتت�°ابك.

ب=بع�¢ النماذج من ûæàdG Ö«dÉ°SCG°ئة االجتماعية  ) املعاملة الوالدية (:

ùdG°لبيةá«HÉéj’Gم

1Üƒأ�سل’Gلƒالقب
الرف�¢ الƒالدى لالأبناء 

) �سلƒكيا ` معرفيا ` عاطفيا(

¬Ø°�و

ويتمثل فى Gإدراك ا’أبناء للدفء واملحبة والعطف 

واالهتمام ب�°ƒرة لفظية Gأو غري لفظية.

الƒالدين   لغ�°ب  ا’أبناء  Gإدراك  فى  يتمثل 

والتقليل  والتجريح  منهم  وا�ستيائهم  عليهم 

Gأوال�سخرية  Gأوال�سباب   Üö�ال مثل  �°Éأنه  من 

Gأوالالمباالة  .

Gآثاره على 

G’أبناء

الƒالدى  للقبƒل  ا’أبناء  ادراك  ي�ؤدى  ما   kوغالبا

Gإىل التقدير ا’إيجابى للذات والنظرة ا’إيجابية 

للحياة لدى ا’أبناء.

الرف�¢ الƒالدى ي�ؤدى Gإىل التقدير ال�سلبى للذات 

وال�°عƒر  والعدوانية  للحياة  ال�سلبية  والنظرة 

بنق�¢ الكفاية ال�°خ�°ية واالعتمادية.

2Üƒأ�سل’G الت�°دد والت�سلطاملرونة وال�سماحة

¬Ø°�و

و�سماحة  مرونة  من  ا’أبناء  يرونه  فيما  يتمثل 

وتقبل  ا’أب��ن��اء  مناق�°ة  فى  الƒالدين  من 

حتكم  مرنة  ƒbاعد  وو�°™  وGأفكارهم  Gآرائهم 

�سلƒكياتهم.

اما اجلانب ال�سالب لهذا ا’أ�سلƒب من املعاملة 

يعتمد  والذى  والت�سلط  الت�°دد   ƒوه الƒالدية 

Gأبنائهم وعدم  ’آراء وGأفكار  على الرف�¢ التام 

عقابهم  فى  وا’إفراط  باملناق�°ة  لهم  ال�سماح 

املادى واملعنƒى.

Gآثاره على 

G’أبناء

ا’آباء  و�سماحة  ملرونة  ا’أبناء  Gإدراك  وي���ؤدى 

بالنف�س  الثقة  وقƒة  باالطمئنان  �°عƒرهم  Gإىل 

والرغبة فى العمل و ا’إجناز واملبادرة.

ان Gإدراك ا’أبناء لت�°دد وت�سلط ا’آباء ي�ؤدى Gإىل 

التخريب  Gإىل  وميلهم  وانحرافهم  ا’أبناء  مترد 

واالنطƒاء واخلƒف وفقدان الثقة بالنف�س وغياب 

روح املبادGأة و�°عف ا’إجناز لديهم.

مناذج من اأ�ساليب التن�سئة االجتماعية  ) املعاملة الوالدية (: خام�ًسا :
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3Üƒأ�سل’Gالتدليل واحلماية الزائدةاحلزم 

¬Øو�س

مرنة  قƒاعد  و�سع  على  ا’أ�سلƒب  هذا  يعتمد 

لل�سلƒك يتبعها ا’أبناء ، ويتابع ا’آباء تنفيذها مما 

ي�سهم فى �سبط �سلƒكيات ا’أبناء غري املرغƒب 

ا’أبناء  Gآراء  Îام  واح̀� Gأ�سبابهما  وبيان  فيها 

فى  وم�ساركتهم  الت�سلط  عن   kبعيدا وتقديرها 

امل�سئƒلية  لتحمل  االبناء  وتƒجيه  القرار  اتخاذ 

وا’أدوار االجتماعية.

الزائدة من  ا’أبناء للتدليل واحلماية  Gإدراك   ƒه

جانب ا’آباء والتى تت�سح فى اال�سباع الفƒرى 

والقيام  ملطالبهم  وا’إذع��ان  ا’أبناء  حلاجات 

بها  ا’أبناء  يقƒم  Gأن  التى تفرت�¢  بامل�سئƒليات 

Gأداء  Gأو  امل�سئƒلية  لتحمل  ا’أبناء  جدة  وعدم 

G’أدوار االجتماعية. 

Gآثاره على 

G’أبناء

ان احلزم كاأ�سلƒب معاملة والدية يدركه ا’أبناء 

والثقة  االنفعاىل  اال�ستقرار  على  ي�ساعد 

عن  والبعد  ا’أبناء  �سخ�سية  واتزان  بالنف�س 

التع�سب للرGأى واال�ستقاللية فى الفكر.

اعتمادية  Gإىل  ي�ؤدى  الزائدة  واحلماية  التدليل 

مƒاقف  حتمل  على  قدرتهم  وع��دم  G’أب��ن��اء 

االحباط .

ب- املدر�°ة وعملية التعلم   

الرتبية، ونقل  بƒظيفة  ا’أ�öة، حيث تقƒم  بعد  املهمة يف املجتمع  الر�سمية  التعليمية  امل�ؤ�س�سة  املدر�سة  تعد 

الثقافة املتطƒرة، وتعلم املزيد من املعايري وا’أدوار االجتماعية. فالطفل يخرج من جمتمع ا’أ�öة املتجان�س 

Gإىل املجتمع الكبري ا’أقل جتان�سا وهƒ املدر�سة. هذا االت�ساع يف املجال االجتماعي وتباين ال�سخ�سيات التي 

يتعامل معها الفرد تدعم Gإح�سا�سه باحلقƒق والƒاجبات وتقدير امل�س�ؤولية.

اأوالk : املدر�°ة

العالقات  وتكƒين  ا’أن�سطة  وممار�سة  النظام  قƒاعد  علي  النا�سئة  فيه  يتدرب   kم�سغرا  kاملدر�سة جمتمعا متثل 

الدرا�سية  املناهج  خالل  من  ميƒلهم  وتƒجيه  الطالب  مهارات  تنمية  علي  املدر�سة  وتعمل   ، االجتماعية 

وامل�ساركة يف ا’أن�سطة والتفاعل بني الطالب بع�سهم البع�¢ ومعلميهم .

ثانياk : وظائف املدر�°ة 

للطالب علي  املجتمع  التن�سئة االجتماعية يف  املدر�سة يف عملية  بها  ت�سهم  التي  الƒظائف  وميكن ت�سنيف 

النحƒ التايل:

1-التدريب علي االن�سباط واحرتام قƒاعد النظام .

2-اعدادهم ليقƒمƒا باأدوارهم داخل املجتمع من خالل Gإك�سابهم بع�¢ املهارات واملعارف.

3-تب�سيط ثقافة املجتمع ونقلها من خالل نظام تعلمى متدرج يراعي قدراتهم وم�ستƒياتهم .

4-تعديل اجتاهاتهم ال�سلبية ، وGإك�سابهم القيم واالجتاهات ال�سحيحة التي ت�ساعدهم علي االندماج يف 

املجتمع .
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á«YÉªàL’G áÄ°�ة فـي عملية التن°SQóŸG QhO : kÉãdÉK

1- تنمية ا’إطار الثقايف امل�سرتك لتما�سك اأبناء املجتمع من خالل نقل قيم املجتمع واأفكاره واجتاهاته من جيل 

اإىل جيل وتنقية هذا الرتاث وجتديده بانتقاء اأف�سل ما فيه لت�سكيل �سüîسية الطالب من جميع اجلƒانب.

2- تقدمي الرعاية النف�سية واالجتماعية اإىل كل طالب وم�ساعدته على حل م�سكالته واالنتقال به من 

.kواجتماعيا kافق نف�سياƒطفل يعتمد علىغريه اإىل را�سد م�ستقل وواثق من نف�سه و مت

3- مراعاة قدرات الطالب وتفهمها من خالل اإدراكه للƒاقع و �سقل مهاراته واإتاحة فر�¢ ‰T ƒسüîسيته 

يف اإطارها االجتماعي املحدد.

4- تعليم الطالب كيف ي�سبط �سلƒكه ويحقق اأهدافه بطريقة متالئمة تتفق مع املعايري االجتماعية.

5- اإك�ساب الطالب العادات ال�سحية ال�سليمة التي ت�ساعده على الƒقاية من ا’أمرا�¢.

6- اإك�ساب الطالب اأ�ساليب التفكري العلمي وت�سجيعهم على ا’أداء و ا’إجناز.

7- تƒجيه الطالب  واإر�سادهم الختيار املجال التعليمي والتخ�سüسي .

8- تƒعية كل العاملني يف املدر�سة باأهمية القدوة احل�سنة ليقتدي بهم الطالب . مثل املعلم فهƒ م�سدر 

 kال�سلطة التي يجب نقديرها واملثل ا’أعلى الذي يتمثل به الطفل وم�سدر املعرفة يف بناء الطفل اجتماعيا

.kونف�سيا

9- منح بع�¢ االمتيازات لت�سجيع الطالب على ال�سلƒك االجتماعي اجليد الذي يرت�سيه املجتمع  .

SQóŸG : kÉ©HGQ°ة وتقدم املجتمع

تاأتي املدر�سة يف املرتبة الثانية بعد ا’أ�öة للقيام بƒظيفة التن�سئة االجتماعية لالأفراد وا’أجيال ال�سابة اإذ 

تقƒم باإعدادهم من جميع اجلƒانب النف�سية و املعرفية و ال�سلƒكية و البدنية وا’أخالقية املهنية كل ذلك 

من اأجل اأن حتقق لالأفراد اكت�ساب ع�س�ية املجتمع وامل�ساهمة يف ن�ساطات احلياة االجتماعية املختلفة . 

لكن ال ميكن فقط االقت�سار على ما تقدمه املدر�سة فامل�س�ؤولية جماعية تقع على عاتق املجتمع والƒالدين 

’أن  ا’أولƒيات  واملربني والدولة وم�ؤ�س�ساتها الر�سمية وغري الر�سمية مع و�سع م�سالح املتعلم يف راأ�س 

املتعلمني الذين �سنهتم بهم اليƒم هم ثروة امل�ستقبل فالبد من تƒفري عنا�ö البقاء والنماء واحلماية لهم.  

املجتمع وبذلك نكƒن على ا’أقل قد مهدنا الطريق لبناء جمتمع امل�ستقبل.



الوحدة الثالثة - مناذج من العمليات االجتماعية

69علم النف�س واالجتماع - ال�صف الثانى  الثانوى

املو�ضوع الثانى

ال�سبط االجتماعى

االأهداف

 ó©H  ™bƒàe  ÖdÉ£dG  iõjõY

 ¿ƒµJ  ¿CG  ´ƒ°Vƒامل لهذا  درا�ستك 

:¿CG ا على kقادر

 §`̀Ñ`̀°�����م الƒ��ي���ح���دد م��ف��ه … 

االجتماعى.

فيها   يجب  التى  املƒاقف  يحدد  … 

وجƒد ال�°بط االجتماعى.

 §Ñ°�ال Gأهمية  على  يربهن  … 

االجتماعى .

 §`̀Ñ`̀°�����ي���ع���دد و���س��ائ��ل ال … 

االجتماعى.

 ÒZ §Ñ°�ال و�سائل   ¢†©H  õ«Á … 

الر�سمية، وGأ�ساليبه الر�سمية.

 §Ñ°�أ�ساليب الG ÚH ÖdÉ£dG õ«Á … 

غري الر�سمية .

 áÄ°ûæàdG  Ú`̀H  ábÓ©dG  ìöûj … 

وال�°بط االجتماعي.

dG ó©oj†°بط االجتماعى من Gأهم مقƒمات املجتمع االإن�سانى، و�سمة 

مالزمة لكل املجتمعات على اختالف درجة حت�öها وتقدمها ، فال يƒجد 

تنظيم اجتماعى دون معايري �°ابطة لل�سلƒك االإن�سانى، وهƒ بهذا يتمثل 

ا فى ا�ستقرار النظم وامل�ؤ�س�سات  kا مهم kاقى، وي�ؤدى دورƒمان والدرع ال°†dG

االجتماعية، والهيكل الƒظيفى للجماعة واملجتمع.

 (¿ƒجد العديد من و�سائل ال�°بط االجتماعى الر�سمية منها )القانƒوي

وغري الر�سمية )العرف( وفيما يلى نعر�¢ ƒ¡ØŸم ال�°بط االجتماعى.

هƒ القƒة التى ميار�سها املجتمع على Gأفراده، والطريقة التى ي�سلكها 

للهيمنة واالإ�رشاف على �سلƒكهم، وGأ�ساليبهم فى التفكري والعمل، وذلك 

d†°مان �سالمة البناء االجتماعى واحلر�¢ على Gأو�°اعه ونظمه، والبعد 

عن عƒامل االنحراف.

 áÄ°�يكت�سب الفرد عملية ال�°بط االجتماعى من خالل عملية التن

 ... امل�ؤ�س�سات  من  وغريها  املدر�سة  ثم  ÉHالأ�öة   CGتبد والتى  االجتماعية، 

وميكن اعتبار عملية التن�°ئة االجتماعية، امل�°در الالزم لل�°G §Ñالإيجابى 

واملعايري  للقيم  االمتثال   ƒنح االإيجابية  الفرد  دافعية  على  يعتمد  الذى 

ا،  kا داخلي k£Ñ°� بط االجتماعى°†dG  íÑ°�ابط االجتماعية، وهنا يƒ°�وال

الفرد  ƒJجه   á£HÉ°� داخلية  قƒة  Gأو  داخلى،  كرقيب  ال�°مري  يعمل  Gإذ 

االجتماعية،  واملعايري  القيم  مع  ا  kافقƒمت املختلفة  املƒاقف  فى  öüà«aف 

فمقƒمات �°خ�°ية الفرد تتبلƒر من خالل عملية التن�°ئة، في�°بح قادرا 

ƒ°†H Éابطه. kيه، وملتزمƒعلى التفاعل مع املحيط االجتماعى الذى يحت

مفهوم ال�سبط االجتماعى:

التن�سئة االجتماعية ودورها فى ال�سبط االجتماعى:

اأوال:

ثانًيا:



مثل 
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Ü. اأهميه الت�رشيع )القانƒن(: يعد القانƒ¿ اأو الت�رشيع الƒ�سيلة الر�سمية التى 

 iƒك اأفراده، ملا ينطƒي�ستطيع املجتمع من خاللها اأن يحكم وي�سبط �سل

عليه من عن�رشى ا’إلزام واجلزاء، وما يتميز به من الVƒس�ح والعمƒمية.

:øjódG .2

فى حياة  ا  kأثريÉت واأكرثها  االجتماعى،  ال�سبط  اأ�ساليب  اأهم  من  الدين  يعد 

النظم  وا�ستقرار  تدعيم  على  تعمل  هامة  وظائف  من  ي�ؤديه  ملا  ا’أف��راد، 

االجتماعية فى املجتمع، فالدين ينظم:

مع  عالقاته  اإقامة  وكيفية  اأ�رشته،  فى  معي�سته  وكيفية  �سلƒكه،  قƒاعد  له  ويحدد  فرد،  كل  حياة  Ée
ا’آخرين.

�سلƒك ا’أفراد واجلماعات وي�سبطه؛ ’أنه يقƒم على فكرة الثƒاب والعقاب، لي�س فى الدنيا فقط، بل  Ée
ا، فال �سك اأن فعل اخلريات التى اأمر الله تعاىل بفعلها)كطاعة الله، وطاعة الƒالدين ،  kفى ا’آخرة اأي�س

واحرتام الكبري، والتƒا�سع ... اإلخ( ، وجتنب املعا�سى التى نهى الله عن فعلها )كتجنب االعتداء على 

النف�س وعلى الغري، وال�رشقة، والزنا، والربا، والغ�س ... اإلخ( كل ذلك من �ساأنه اأن يحقق الثƒاب للعبد 

الطائع، ويلحق العقاب بالعبد العا�سى.

:á«YÉªàL’G äGOÉ©dG .3

اجلماعة  تفر�سها  التى  املتكرر  ال�سلƒك  من  وا’أعمال  ا’أفعال  من  بÉأنها: جممƒعة  تعرف  العادات:  تعريف  اأ. 

االجتماعية على اأفرادها، وتتƒقع منهم اأن ي�سلكƒها، واإال تعر�س�ا ال�ستياء اجلماعة و�سخطها.

Ü. اأهمية العادات: ت�سهم العادات يف حتقيق التزام اأفراد املجتمع ب�س�ابطه ومعايريه، حيث اإنها: 

ا مهما من الد�ستƒر غري املكتƒب املتفق عليه بني اأفراد املجتمع . kمتثل جزء Ze

ت�سهم يف ا�ستقرار املجتمع، واملحافظة على كيانه ووحدته. Ze

متثل �رشورة اجتماعية، وت�ستمد قƒتها من هذه ال�رشورة، لذلك ال ميلك ا’أفراد خمالفتها، وتتكƒن العادة  Ze
بÉأ�ساليب عدة منها القدوة، والت�سجيع، والتلقني، والتقليد، وعن طريق ا’إلزام باللطف اأو ال�سدة.

:á«HÎdG .4

اأبرز الƒ�سائل الفعالة  اأن الرتبية تعد من  يرى علماء االجتماع 

الدين، وذلك من خالل و�سائط  بعد  ال�سبط االجتماعى  فى حتقيق 

الرتبية عامة، والتعليم الر�سمى خا�سة، ويربز دور الرتبية فى عملية 

ال�سبط االجتماعى فيما يلى:

ا ، وتهذبه.  kك ا’أفراد اجتماعيƒتعمل على �سبط �سل Ze
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تغر�س فيهم القيم واملعايري وا’آداب وا’أخالق والقƒاعد العامة لل�سلƒك . Ze
تعمل على تزويدهم باأمناط ال�سلƒك املرغƒب فيها، وحثهم على االبتعاد عما هƒ غري مرغƒب . Ze

 ¬bƒحلق ا  kومدرك ا  kواعي ا  kاإن�سان الفرد  من  وجتعل  ال�سƒية،  ا’إن�سانية  ال�سüîسية  تكƒين  فى  ت�سهم  Ze
وواجباته.

5. الراأى العام:

اأ. تعريف الراأى العام: ميكن تعريفه باأنه: جممƒعة ا’آراء وا’أحكام ال�سائدة فى املجتمع، والتى تكت�سب �سفة 

اال�ستقرار، وتكU ¿ƒسادرة عن اتفاق متبادل بني غالبية النا�س، جتاه مVƒسع حمدد .

ب. اأهمية الراأى العام: للراأى العام اأهمية وا�سحة يف حتقيق ال�سبط االجتماعي، حيث اإنه ميثل: 

ا للقانƒن، وقƒة لها وزنها فى احلفاظ على املجتمع، و�سيانة قيمه ، وحمايتها من االنهيار. kمنبع Ze

ƒb Zeة �سابطة وفعالة ل�سلƒك اأفراد اجلماعة االجتماعية ومƒاقفهم . 

6. االأعراف االجتماعية: 

اإطار اجلماعة  التى تن�ساأ فى  ا’أفكار وا’آراء واملعتقدات  ”جممƒعة من  باأنه:  : ميكن تعريفه  العرف  اأ. تعريف 

�سلƒكهم  مظاهر  من  كثري  فى  اإليه  يلجاأون  وما  اأعمال،  من  ا’أف��راد  به  يقƒم  فيما  وتظهر  االجتماعية، 

اجلمعى“.

اأهمية العرف: ي�ستمد العرف قƒته وفاعليته يف ال�سبط االجتماعي من فكر املجتمع ومعتقداته مما يلزم  ب. 

ا’أفراد باخل�س�ع لهذه املعتقدات.
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ثانيا : علم االجتماع
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ا�نشطة 

والتدريبات



1األنشطة والتدريبات

أســــاســيـــات فـــهـــمالوحدة  األولى 
علم النفس

املو�ضوع  الأول

ن�ش�أة علم النف�س وتطوره

اوال : 
األنشطة

ابحث .. أكمل: É 

تعاون مع زمالئك وبإشراف معلمك في كتابة نبذه مختصرة عن حياة ، »فونت«، وإسهاماته في نشأة وتطوير علم 
النفس مستعيًنا في ذلك بالكتب املوجودة مبكتبة مدرستك وشبكة املعلومات، وكما جاء باجلدول التالي:

اسهاماته في نشأة علم النفس وتطورهنبذه عن حياتهاسم العالمم

1
»فونت«

...........................................
 ...........................................

...........................................
 ...........................................

É :فكر .. اكتب

اكتب كلمة لإلذاعة املدرسية بعنوان: ”إسهامات الفالسفة املسلمني في نشأة علم النفس وتطوره“.
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

É :ابحث .. اكتب

تعاون مع زمالئك في كتابة بحث مختصر عن أول معمل )فونت( لعلم النفس التجريبى فى جامعة )ليبزج( بأملانيا 
عام )1879م(، مستعيًنا في ذلك بالكتب املوجودة مبكتبة مدرستك وشبكة املعلومات.

...........................................................................................................................

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

الوحدة األولى - أساسيات فهم علم النفس
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أســــاســيـــات فـــهـــمأســــاســيـــات فـــهـــمأســــاســيـــات فـــهـــمأســــاســيـــات فـــهـــمأســــاســيـــات فـــهـــمأســــاســيـــات فـــهـــمأســــاســيـــات فـــهـــمأســــاســيـــات فـــهـــمأســــاســيـــات فـــهـــمأســــاســيـــات فـــهـــمأســــاســيـــات فـــهـــم الوحدة األولى - أساسيات فهم علم النفسالوحدة األولى - أساسيات فهم علم النفسالوحدة األولى - أساسيات فهم علم النفسالوحدة األولى - أساسيات فهم علم النفسالوحدة األولى - أساسيات فهم علم النفسالوحدة األولى - أساسيات فهم علم النفسالوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى 

أســــاســيـــات فـــهـــمالوحدة  األولى 
علم النفس

املو�ضوع  الأول

ن�ش�أة علم النف�س وتطوره

اوال : 
األنشطة

ابحث .. أكمل: É 

تعاون مع زمالئك وبإشراف معلمك في كتابة نبذه مختصرة عن حياة ، »فونت«، وإسهاماته في نشأة وتطوير علم 
النفس مستعيًنا في ذلك بالكتب املوجودة مبكتبة مدرستك وشبكة املعلومات، وكما جاء باجلدول التالي:

اسهاماته في نشأة علم النفس وتطورهنبذه عن حياتهاسم العالمم

1
»فونت«

...........................................
 ...........................................

...........................................
 ...........................................

É :فكر .. اكتب

اكتب كلمة لإلذاعة املدرسية بعنوان: ”إسهامات الفالسفة املسلمني في نشأة علم النفس وتطوره“.
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

É :ابحث .. اكتب

تعاون مع زمالئك في كتابة بحث مختصر عن أول معمل )فونت( لعلم النفس التجريبى فى جامعة )ليبزج( بأملانيا 
عام )1879م(، مستعيًنا في ذلك بالكتب املوجودة مبكتبة مدرستك وشبكة املعلومات.
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 ...........................................................................................................................
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ثانيا : 
التقومي

±  اذكر إسهامات فونت في نشأة علم النفس وتطوره.

2 وضح محاور البحوث التجريبية في معمل فونت.

3 حلل جهود ”فونت“ في تطوير علم النفس. 

¥   ميز بني كل من )ميكنك عزيزي الطالب االسترشاد بالقراءات اإلثرائية السابقة(:

أ. املدرسة البنائية واملدرسة السلوكية.
ب. مدرسة التحليل النفسى ومدرسة اجلشطلت. 

جـ- املدرسة املعرفية واملدرسة البنائية.

فكر .. صمم: É 

تعاون مع زمالئك في تصميم خريطة ذهنية جتسد محتوى موضوع نشأة علم النفس وتطوره.
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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اوال : 
األنشطة

ÊÉãdG ´ƒ°VƒŸG

تعريف علم النف�س واأهدافه 

É :ابحث .. قكر

لعلم النفس تعريفات عديدة، منها : »هو الدراسة العلمية لكل جوانب السلوك اإلنسانى )وأحيانا احليوانى( ردا 
على مختلف املنبهات أو املثيرات«. 

املطلوب: اجمع اكبر عدد ممكن من التعريفات لعلم النفس، مستعيًنا في ذلك بالكتب املوجودة مبكتبة مدرستك 
وشبكة املعلومات.  

تعريف مقترحنقاط االختالفنقاط االتفاقالتعريفاتم

1....................................
..........................
..........................
..........................
..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

2...................................

3...................................

4...................................

É :ابحث .. قكر

للسلوك تعريفات عديدة، منها : ”كل ما يصدر عن اإلنسان من استجابات بتأثير مختلف املثيرات، والسلوك 
اإلنسانى يكون فى الغالب مجموعة من االستجابات“. 

املطلوب: اجمع أكبر عدد ممكن من التعريفات للسلوك، مستعيًنا في ذلك بالكتب املوجودة مبكتبة مدرستك وشبكة 
املعلومات.  

تعريف مقترحنقاط االختالفنقاط االتفاقالتعريفاتم

1....................................
..........................
..........................
..........................
..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

2...................................

3...................................

4...................................
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É :تأمل .. فكر

عزيز الطالب لقد مررت بالعديد من املواقف احلياتية التي قد تفاعلت من خاللها مع بعض األشخاص الذين تعرفهم 
جيًدا والبعض اآلخر ال تعرفه؛ ألن طبيعة املوقف فرضت عليك ذلك.

املطلوب: ذكر أكبر عدد من السوكيات السلبية التي قد صدرت من بعض األشخاص اآلخرين والذين قد تفاعلت 
معهم، ميكنك االسترشاد باجلدول التالي:

مقترحاتك لعالج هذه السلوكياتما النتائج املترتبة عليهالسلوكيات السلبية
..........................
..........................
..........................
..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

É :تأمل .. فكر

أهداف علم النفس:
يستهدف علم النفس فهم السلوك اإلنسانى وتفسيره، وتوقعه والتنبؤ به، وضبطه والتحكم فيه وتوجيهه، عزيزي 

الطالب اقترح أكبر عدد من األمثلة التي تفسر هذه األهداف، كما في اجلدول التالي:

األمثلةاألهدافم

فهم السلوك اإلنسانى 1
وتفسيره

.............................................................................
 .............................................................................
.............................................................................

توقع السلوك والتنبؤ به2
.............................................................................
 .............................................................................
.............................................................................

ضبط السلوك أو 3
التحكم فيه وتوجيهه

.............................................................................
 .............................................................................
.............................................................................

ابحث .. اكتب: É 

مبكتبة  املوجودة  بالكتب  ذلك  في  مستعيًنا  النفس“  علم  دراسة  ”أهمية  بعنوان:  املدرسية  لإلذاعة  كلمة  اكتب 
مدرستك وشبكة املعلومات.  

...........................................................................................................................

 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 ...........................................................................................................................
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É :فكر .. صمم

صمم خريطة ذهنية جتسد محتوى موضوع تعريف علم النفس وأهدافه. 
...........................................................................................................................

 ...........................................................................................................................

ثانيا : 
التقومي

± عرف املفاهيم التالية:

ب. السلوك. أ.علم النفس .   

د. املنبه. جـ. االستجابة .   

2  حدد موضوع علم النفس.

3   برهن على:

أ. أن علم النفس يهدف إلى فهم السلوك اإلنسانى وتفسيره.

ب. أن علم النفس يهدف إلى توقع السلوك والتنبؤ به.

جـ. أن علم النفس يهدف إلى ضبط السلوك أوالتحكم فيه وتوجيهه.

¥  وضح املقصود بالدراسة العلمية في مجال علم النفس.

µ ميز بني املثيرات اخلارجية واملثيرات الداخلية.

6 علم النفس التربوى واملعرفى.
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اوال : 
األنشطة

ådÉãdG ´ƒ°VƒŸG

جم�الت علم النف�س وفروعه

ابحث .. لخص: É 

ابحث في مكتبة مدرستك أو شبكة املعلومات للحصول على كتاب أو أكثر يتعلق باملجاالت األساسية أو النظرية 
النفس  علم  االجتماعي،  النفس  علم  واالرتقاء،  النمو  نفس  علم  الفسيولوجى،  النفس  علم  العام،  النفس  )علم 

الفارق(.

املطلوب: 

أ. خلص الكتاب في حدود صفحة واحدة.

ب. بني كيف ميكنك االستفادة من هذا الكتاب في حياتك؟
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

É :ابحث .. لخص

ابحث في مكتبة مدرستك أو شبكة املعلومات للحصول على كتاب أو أكثر يتعلق باملجاالت املجاالت التطبيقية 
)علم النفس التربوى، علم النفس الصناعى، علم النفس التجارى، علم النفس احلربى أو العسكرى، علم النفس 

الكلينيكى أو العيادى، علم النفس البيئى(.

املطلوب: 

أ. خلص الكتاب في حدود صفحة واحدة.

ب. بني كيف ميكنك االستفادة من هذا الكتاب في حياتك؟
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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ثانيا : 
التقومي

±  حدد أهداف املجاالت األساسية لعلم النفس.  

2  عدد املجاالت األساسية لعلم النفس. 

3  دلل على وجود عالقة بني أهداف علم النفس ومجاالته.

¥ ميز بني كل من:

أ. علم النفس التربوى وعلم النفس العام. 

ب.علم النفس التجارى وعلم النفس العسكرى،

جـ.علم النفس العيادى وعلم النفس البيئى.

د.علم النفس الفسيولوجى، علم نفس النمو.

 هـ. علم النفس االجتماعي، علم النفس الفارق.

و. علم النفس التربوى واملعرفى.



الوحدة األولى - أساسيات فهم علم النفس

8 علم النفس واالجتماع - الصف الثانى  الثانوى

اوال : 
األنشطة

™HGôdG ´ƒ°VƒŸG

من�هج البحث فى علم النف�س

تأمل .. فكر: É 

هب أن شخصا ما استفسر منك عن منهج االستبطان.

فماذا أنت قائل ؟ ✹ 

ضع تصور ملا سوف تقوله متضمًنا العناصر الرئيسه والتفاصيل. ✹ 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

É :تأمل .. فكر

وجهت ملنهج االستبطان العديد من االنتقادات، ما مقترحاتك لعالج هذه االنتقادات؟
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

É :تأمل .. فكر

تعريف التجربة فى علم النفس: هى موقف أقرب إلى الواقع، يقوم فيه الباحث بالتحكم فى الظروف التى حتدث 
فيها الظاهرة املراد بحثها، وضبط متغيراتها، ملعرفة أثر متغير من متغيرات التجربة فى متغير أخر، أى ملعرفة 
أثر املتغير املستقل )أو العامل التجريبى( على املتغير التابع، حيث يتم تعريض مجموعة أفراد )تسمى املجموعة 
التجريبية( لهذا املوقف، ثم يقارن سلوكها أو أداءها، بسلوك أو أداء مجموعة أخرى  لم تتعرض للموقف ذاته 

)وتسمى املجموعة الضابطة( ... اقترح أكبر عدد من األمثلة التي جتسد التعريف السابق. 

متغير تابعمتغير مستقلاملثالم

1..............................................................................................................

2..............................................................................................................
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3..............................................................................................................

4..............................................................................................................

É :تأمل .. اقترح

ويعرف املنهج شبه التجريبي بأنه: دراسة العالقة بني متغيرين على ما هما عليه في الواقع دون التحكم في املتغيرات؛ 
ألن الظاهرة قد تكون من الظواهر التي ال ميكن التحكم فيها، أو ال يجوز أخالقًيا التدخل باصطناعها.

اقترح اكبر عدد ممكن من األمثلة التي توضح الظواهر التي ميكن دراستها من خالل املنهج شبة التجريبي، كما 
يوضحها اجلدول اآلتي:

أمثلة للظواهر التي ال ميكن التحكم فيها أمثلة للظواهر التي ال يجوز أخالقًيا التدخل باصطناعها

.................................................. ..................................................

.................................................. ..................................................

.................................................. ..................................................

.................................................. ..................................................

.................................................. ..................................................

.................................................. ..................................................

.................................................. ..................................................

.................................................. ..................................................
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ثانيا : 
التقومي

±   عرف املفاهيم التالية:

أ. املتغير املستقل.

ب. املتغير التابع.

2   حدد مبررات استخدام منهج االستبطان.

3   وضح أوجه النقد املوجه ملنهج االستبطان.

¥   قارن بني املنهج التجريبي واملنهج شبه التجريبي.

µ عند استخدام االستبطان يجب مراعاة مجموعة من االعتبارات .. اعرض فى ضوء مادرست.

6   عرف املنهج شبه التجريبي، محدًدا متي يتم استخدامه.

7   قارن بني الطريقة الطولية واملستعرضة.



الدافعية واالنفعاالت فى الوحدة  الثانية 
حياتنا اليومية

دوافع ال�شلوك االإن�ش�نى

É :تعاون .. أكمل

تعاون مع أقرانك في استكمال اجلدول التالي:

فسر املفهوم مبثال من واقع احلياة التعريف املفهوم

.........................................................

.........................................................

.........................................................

هى شعور الفرد بافتقاده لشىء ما، مما يؤدى إلى توتره الذى 
يدفعه إلى القيام بنشاط معني، يؤدى إلى إشباع احلاجة، وكما 

هو واضح فإن مفهوم احلاجة يرتبط مبفهوم الدافع.  
احلاجة

.........................................................

.........................................................

.........................................................

هو شىء خارجى )مادى أو اجتماعى( يستثير الدافع، الذى 
يدفع الفرد إلى القيام بسلوك ما للحصول على هذا الشىء. الباعث

É :فكر .. اكمل

للدوافع تعريفات كثيرة، أهمها:

 ✹حالة من التوتر أو عدم االتزان التي يشعر بها االنسان، وعليه فإنه يسلك وينزع إلى عمل معني.

السلوك  في  املبذولة  الطاقة  من  كل  في  تؤثر  الدافع  قوة  وأن  الفرد،  سلوك  على  تؤثر  داخلية  حالة  هو   ✹الدافع 
واالستمرار واإلصرار والتنوع في أساليب النشاط.

 ✹حالة نفسية وفسيولوجية داخل الفرد جتعله ينزع إلى القيام بأنواع معينة من السلوك في اجتاه ما، وذلك خلفض 
التوترات لدى الفرد وتخليصه من حالة عدم االتزان.

اوال : 
األنشطة

املو�ضوع  الأول

الدافعية واالنفعاالت فى الوحدة  الثانية 
حياتنا اليومية

دوافع ال�شلوك االإن�ش�نى

É :تعاون .. أكمل

تعاون مع أقرانك في استكمال اجلدول التالي:

فسر املفهوم مبثال من واقع احلياة التعريف املفهوم

.........................................................

.........................................................

.........................................................

هى شعور الفرد بافتقاده لشىء ما، مما يؤدى إلى توتره الذى 
يدفعه إلى القيام بنشاط معني، يؤدى إلى إشباع احلاجة، وكما 

هو واضح فإن مفهوم احلاجة يرتبط مبفهوم الدافع.  
احلاجة

.........................................................

.........................................................

.........................................................

هو شىء خارجى )مادى أو اجتماعى( يستثير الدافع، الذى 
يدفع الفرد إلى القيام بسلوك ما للحصول على هذا الشىء. الباعث

É :فكر .. اكمل

للدوافع تعريفات كثيرة، أهمها:

 ✹حالة من التوتر أو عدم االتزان التي يشعر بها االنسان، وعليه فإنه يسلك وينزع إلى عمل معني.

السلوك  في  املبذولة  الطاقة  من  كل  في  تؤثر  الدافع  قوة  وأن  الفرد،  سلوك  على  تؤثر  داخلية  حالة  هو   ✹الدافع 
واالستمرار واإلصرار والتنوع في أساليب النشاط.

 ✹حالة نفسية وفسيولوجية داخل الفرد جتعله ينزع إلى القيام بأنواع معينة من السلوك في اجتاه ما، وذلك خلفض 
التوترات لدى الفرد وتخليصه من حالة عدم االتزان.

É:تعاون .. أكمل

اوال : 
األنشطة

املو�ضوع  الأول
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ما النقاط املشتركة بني هذه التعريفات؟ ✹ 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

ما نقاط االتفاق بني تلك تعريفات وتعريف الدافع بالكتاب املدرسة؟ ✹ 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

ما أوجه االختالف بني تلك التعريفات؟ ✹ 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

ما أوجه االختالف بني هذه التعريفات وتعريف الدافع بالكتاب املدرسي؟ ✹ 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

اقترح تعريًفا للدافع يتضمن نقاط االتفاق بني هذه التعريفات والتعريف املوجود بكتاب املدرسة. ✹ 
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

É :تخيل .. تعاون .. صمم

تعاون مع زمالئك في تصميم شكل يجسد العالقة بني احلاجة والدافع والوصول لإلشباع.
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

É :فكر .. تعاون .. أكمل

تعاون مع زمالئك وباشراف معلمك في تفسير كل خاصية من خصائص الدوافع مبثال، كما في اجلدول التالي: 

الوصف اخلصائص م

أنها قوى أو حاالت داخلية ال نالحظها مباشرة. 1

أنها قوى محركة وموجهة للسلوك فى آن واحد. 2

تتناسب قوة الدافع طرديًا مع اجلهد املبذول إلرضاء الدافع. 3

طريقة إشـباع الدافع تتسـم باملـرونة. 4

الدافع األقوى عند الفرد تكون له األولوية فى اإلشـباع. 5
والعطش  )كاجلوع  الفسيولوجية  الفطرية  الدوافع  حتدث 

واجلنس( بشكل دورى. 6
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É :تخيل .. فكر

على الرغم من حتقيق الدوافع للعديد من الفوائد والوظائف، إال أن إشباعها قد يعرض الفرد للخطر، ويضر مبصالح 
للعديد من  بأمثلة  رأيك  مبرراتك )دعم  اذكر   .. العبارة ؟  هذه  تختلف مع  أو  تتفق  أي مدى  إلى   .. اآلخرين 

الدوافع(.
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

É :تخيل .. فكر

تعاون مع زمالئك وباشراف معلمك في استكمال اجلدول التالي:

النتائج املترتبة على عدم إشباعها أمثلة الوصف الدافع م

دوافع فسيولوجية خالصة:
1

طابع  ذات  فسيولوجية  دوافع 
اجتماعى: 2

دوافع اجتماعية عامة 3
دوافع شخصية أو فردية: 4

É :تخيل .. فكر

تعاون مع زمالئك وباشراف معلمك في استكمال اجلدول التالي:
دور مؤسسات التنشئة االجتماعية )األسرة، املدرسة، اإلعالم .. إلخ( في 

اشباع هذه الدوافع الدافع م
األسرة: 
املدرسة"
اإلعالم:
أخرى: 

دوافع فسيولوجية خالصة: 1

األسرة: 
املدرسة:
اإلعالم:
أخرى: 

دوافع فسيولوجية ذات طابع اجتماعى: 2

األسرة: 
املدرسة:
اإلعالم:
أخرى: 

دوافع اجتماعية 3

ا األسرة:
املدرسة:
اإلعالم:
أخرى: 

دوافع شخصية أو فردية: 4
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تخيل .. فكر: É 

تعاون مع زمالئك وباشراف معلمك في متثيل أمناط الدوافع املختلفة.
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

É :ابحث .. اكتب

اكتب كلمة لإلذاعة املدرسية بعنوان ”أهمية الدوافع في حياة اإلنسان“.
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

É :تعاون .. خطط

تعاون مع زمالئك في التخطيط لعمل ندوة يحاضر فيها أحد اساتذه علم النفس للتحدث عن الدوافع وأهميتها 
في حياة اإلنسان.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

É :فكر .. صمم

صمم خريطة ذهنية جتسد موضوع الدوافع.
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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ثانيا : 
التقومي

± عرف املفاهيم التالية :

أ.الدافع . 

ب.احلاجة.

2  يرتبط مفهوم الدافع بالعديد من املفاهيم األخرى مثل : احلاجة واحلافز والباعث... حلل هذه العبارة. 

3 أي من العبارات التالية صحيح وأيها خطأ مع التعليل:

أ. حتقق الدوافع العديد من الفوائد لإلنسان.

ب. تسمى الدوافع العضوية بالدوافع الفسيولوجية.

جـ. حتدث الدوافع الفطرية الفسيولوجية بشكل دورى.

د. تتناسب قوة الدافع عكسًيا مع اجلهد املبذول إلرضاء الدافع.

¥  ميز بني كل من:

أ. الدوافع الفسيولوجية اخلالصة والدوافع الفسيولوجية ذات طابع اجتماعى.

ب. الدوافع االجتماعية والدوافع الفردية.
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املو�ضوع الثانى

االنـفــعـــــ�الت   

فكر.. تعاون: É 

تعاون مع زمالئك في جمع تعريفات لالنفعاالت مستعيًنا في ذلك مبكتبة مدرستك، وشبكة املعلومات.

تعريف أول:
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

تعريف ثان:
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

أخرى: .............................................................................................

ما النقاط املشتركة بني هذا التعريفات وتعريف االنفعال بالكتاب املدرسي ؟
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

ما أوجه االختالف بني هذا التعريف وتعريف االنفعال بالكتاب املدرسي ؟
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

اقترح تعريًفا يتضمن أوجه االتفاق، وتعريًفا آخر من إبداعك.
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

É :فكر.. تعاون

أكمل اجلدول التالي: 

فكر.. تعاون: É

اوال : 
األنشطة
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إى مدى تظهر بنود اجلانب الفسيولوجي في حالة 
»احلزن واألسى« ؟ اجلانب الفسيولوجى لإلنفعاالت

..................................................................... تغير ضغط الدم.

..................................................................... اضطراب معدل التنفس.

..................................................................... انقباض أو اتساع حدقة العني بحسب نوع االنفعال.

..................................................................... اضطراب ضربات القلب.

.....................................................................
متددها  أو  اخلوف(  حالة  فى  )كما  الدموية  األوعية  انقباض 

)كما فى حالة الغضب(.

..................................................................... إثارة املعدة مما يؤدى أحيانًا إلى الشعور بالغثيان.

.....................................................................
بعض  فى  العرق  فيتدفق  الدرقية  الغدة  إفراز  زيادة 

االنفعاالت.
..................................................................... وجفاف احللق نتيجة نقص اللعاب.

É :ابحث .. اجمع

اجمع أكبر عدد ممكن من الصور التي جتسد االنفعاالت املختلفة، ثم اكتب تعليًقا على كل صورة.

É :فكر .. أكمل

أكمل اجلدول التالي: 

ما النصيحة التي تقدمها لصاحب كل انفعال؟ ما النتائج املترتبة على كل انفعال ؟ االنفعال

1. انفعال األلم. 

2. انفعال اخلوف.

3. انفعال الغضب.

4. انفعال السرور الشديد

5. انفعال احلزن.

É :تخيل .. فكر 

ما السلوكيات والتصرفات التي تتبعها حتى تتسم بالنضج االنفعالي؟ 
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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É :فكر .. اكتب

أ.اكتب أكبر عدد من التصرفات والسوكيات التي قد تصدر عن بعض احمليطني بك في مجتمعك، والتي جتسد 
عدم النضج االنفعالي.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

ب. ما النصيحة التي تقدمها لهؤالء األفراد ؟
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

É :فكر .. أكمل

حدد أضرار االنفعاالت وفوائدها مستكماًل اجلدول التالي:

فؤائد االنفعاالت أضرار االنفعاالت
...................................................................
...................................................................
...................................................................
..................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
............................................................

تعاون .. صمم: É 

تعاون مع زمالئك في تصميم خريطة ذهنية جتسد محتوى موضوع االنفعاالت.
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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ثانيا : 
التقومي

± عرف مفهوم االنفعال، موضًحا جوانبه األساسية.

2 حدد التغييرات الفسيولوجية التى تصاحب االنفعال.

3  ميز بني اجلانب الشعوري  السلوك الظاهرى ) التعبيرى( .

¥  برهن على أهمية االنفعاالت في حياة اإلنسان .

µ َدلِّْل على اآلثار السلبية املترتبة على االنفعال العنيف والشديد في املواقف املختلفة .

6 أي من العبارات التالية صحيح وأيها خطأ مع التعليل:
أ. َيسهل االستدالل على نوع االنفعال مباشرة من التغييرات الفسيولوجية املصاحبة له.

ب. فاحلكم على االنفعال يجب أن ُيقاس في ضوء أسبابه. 
جـ. ينفعل اإلنسان عندما تشبع دوافعه، وحاجاته، وأمانيه بصورة مفاجئة.

د. ينفعل اإلنسان حينما تكون الدافعية عنده ضعيفة.

7  رغم الفوائد التي حتققها االنفعاالت لإلنسان إال أنها يترتب عليها الكثير من اآلثار السلبية .. إلى أي مدى 
تتفق أو تختلف مع هذه العبارة؟ .. اذكر مبرراتك.

8  إلى أي مدى تتوافر خصائص اإلنسان الناضج انفعالًيا في سلوكياتك وتصرفاتك ؟ .. دعم اجابتك باألمثلة.

9 ماذا تفعل في املواقف التالية:

أ. اتهمك زميلك بأنك تكلمت على معلمك بشكل غير الئق.
ب. وجه إليك شخص السباب أثناء سيرك في الشارع. 
جـ. استيقظت في الصباح متأخًرا عن موعد االمتحان.

د. صفعك على وجهك شخص مختل عقلًيا أثناء سيرك في الشارع.
هـ .يكذب أحد الزمالء أقوالك أثناء حديثك.

و. يستثير أحد الزمالء أعصابك بشكل استفزازي.
ز. أثناء توجهك ملكان ما توقفت السيارة التي تركبها ملدة تزيد عن ربع الساعة ؛ حلني عبور قطار البضائع.
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اوال : 
األنشطة

الوحدة الثانية - الدافعية واالنفعاالت فى حياتنا اليومية

الوحدة  الثالثة 
العمليات املعرفية

املو�ضوع الأول

االإح�شــ��س 

É :اجمع .. اقترح

اإلحساس كعملية معرفية له تعريفات عديدة، اجمع أكبر عدد ممكن من التعربفات مستعيًنا في ذلك بالكتب 
املوجودة مبكتبة مدرستك، وشبكة املعلومات.

•التعريف األول: 	

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

•التعريف الثاني: 	

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

•التعريف الثالث: 	

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

•ما نقاط االتفاق بني هذه التعريفات ؟ 	

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

•ما نقاط االتفاق بني هذه التعريفات والتعريف املوجود بكتاب الطالب ؟ 	

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

•اقترح تعريًفا لإلحساس في ضوء التعريفات السابقة. 	

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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É :ابحث .. اكتشف

ابحث مستعيًنا بشبكة املعلومات، ومعلم األحياء مبدرستك عن تقسيمات أخرى للحواس املختلفة.

حدد أوجه االتفاق بني التقسيم املوجود بكتاب الطالب وما توصلت إليه من حواس أو عمليات حسية. É•

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

حدد أوجه االختالف بني التقسيم املوجود بكتاب الطالب وما توصلت إليه من حواس أو عمليات حسية. É•

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

صمم خريطة ذهنية للحواس أو العمليات احلسية من منظور جديد.   É•

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

É :فكر .. انقد

عزيزي الطالب أمامك صورتان تتعلق كل منهما بحاسة السمع.

ضع أكبر عدد من العناوين لهذا الصورة. É•

.....................................................................................................

إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع مضمون الصورة ؟ اذكر مبرراتك. É•

.........................................................................................................

É•ما النصيحة التي تقدمها لوالد هذا الطفل؟
......................................................................................................

........................................................................................................

إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع مضمون الصورة ؟ اذكر مبرراتك. É•

........................................................................................................

ما النصيحة التي تقدمها لهذا الشاب؟ É•

........................................................................................................

........................................................................................................
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فكر .. اجمع .. انقد: É 

اذكر أكبر عدد من السلوكيات والتصرفات السلبية التي قد تصدر من اإلنسان وتؤثر على حواسه احملتلفة، محدًدا 
النتائج املترتبة على هذه التصرفات، كما في اجلدول التالي: 

النتائج املترتبة على هذه التصرفات السلوكيات التصرفات السلبية عضو احلس م
............................. ........................................
................. ........................................ ...........

.......................

............................. ........................................

................. ........................................ ...........
.......................

البصر 1
............................. ........................................
................. ........................................ ...........

.......................

............................. ........................................

................. ........................................ ...........
.......................

السمع 2
............................. ........................................
................. ........................................ ...........

.......................

............................. ........................................

................. ........................................ ...........
.......................

التذوق 3
............................. ........................................
................. ........................................ ...........

.......................

............................. ........................................

................. ........................................ ...........
.......................

الشم 4

É :ابحث .. اكتب

اكتب كلمة لإلذاعة املدرسية بعنوان: ”حافظ على حواسك“ وذلك باالستعانة بالكتب املوجودة مبكتبة مدرستك 
وشبكة املعلومات.

É :قكر .. اقترح

ماذا تفعل للمحافظة على حواسك املختلفة.
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

É :فكر .. صمم

صمم خريطة ذهنية جتسد محتوى موضوع اإلحساس.
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ثانيا : 
التقومي

± عرف عملية اإلحساس.

2  فسر مبثال مفهوم كل من:
أ.العتبة.

ب. العتبة الفارقة.
3  ميز بني كل من:
أ. العتبة املطلقة.

ب. العتبة القصوى.
¥  حدد العمليات احلسية املختلفة.

µ  أي من العبارات التالية صحيح وأيها خطأ مع التعليل:

أ. تعد عملية اإلحساس عملية معرفية بسيطة.                          )..........(
ب. يتعامل املخ البشري مع كافة أنواع الطاقة.                         )..........(
جـ. تبدأ عملية اإلدراك فور وصول اإلشارات الكهربية الكيميائية إلى املخ البشري.       )..........(

6  قارن بني كل من مرحلة االستقبال ومرحلة حتويل الطاقة بالنسبة لعملية اإلحساس.
7  ما رأيك في السلوكيات والتصرفات التالية:

أ. شخص ما يقوم بتنظيف أذنيه مستعيًنا في ذلل بعود من اخلشب.
ب. قيام بعض األفراد بعرض األغاني الصاخبة من خالل D G أثناء احلفالت في الشوارع الرئيسة.

جـ. شخص ما يرتدي نظارة شمسية مجهولة املصدر.
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املو�ضوع  الثانى

االنـتـــبــــــ�ه

اوال : 
األنشطة

É :اجمع .. اقترح

االنتباه كعملية معرفية له تعريفات عديدة، اجمع أكبر عدد ممكن من التعربفات مستعيًنا في ذلك بالكتب املوجودة 
مبكتبة مدرستك، وشبكة املعلومات.

التعريف األول: É•

..........................................................................................................................

التعريف الثاني: É•

..........................................................................................................................

التعريف الثالث: É•

..........................................................................................................................

ما نقاط االتفاق بني هذه التعريفات ؟ É•

..........................................................................................................................

ما نقاط االتفاق بني هذه التعريفات والتعريفات املوجود بكتاب الطالب ؟ É•

..........................................................................................................................

اقترح تعريًفا لالنتباه في ضوء التعريفات السابقة. É•

..........................................................................................................................

É :فكر .. اكمل

يوجد ثالثة أنواع لالنتباه، دلل على كل نوع بأكبر عدد من األمثلة، كما في اجلدول التالي:

األمثلة نوع االنتباه  م

........................................................................................... االنتباه )التلقائى( 1

........................................................................................... االنتباه اإلرادى 2

........................................................................................... االنتباه القسرى أو اإلجبارى 3
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فكر .. أبداع: É 

هب أنك كلفت بإلقاء محاضرة بعنوان: ”الدوافع واالنفعاالت في حياة اإلنسان“. فماذا أنت فاعل لتجذب انتباه 
احلاضرين إليك؟ حدد األنشطة التي ميكنك القيام بها بحيث حتقق العوامل املوضوعية / اخلارجية التى تساعد 

على توجيه االنتباه إليك، وذلك من خالل اجلدول التالي:
األنشطة التي يجب تنفيذها جلذب االنتباه العوامل م

........................................................................................... شدة املثير أ

........................................................................................... تكرار املثير ب

........................................................................................... تغير املثير ج

........................................................................................... اختالف املثير د

........................................................................................... حركة املثير ه

........................................................................................... حجم املثير و

........................................................................................... موضع املثير ز

É :تأمل .. أبداع

التي نتنتجها شركتك أكبر  هب أنك كنت مسئوال كبيًرا بشركة لإلعالنات، فماذا تفعل لكي حتقق اإلعالنات 
مشاهدة من اجلمهور ؟ ميكن االسترشاد بكيفية مراعاة العوامل الداخلية الذاتية عند تصميم اإلعالنات وعرضها 

على املستفيدين، وذلك من خالل اجلدول اآلتي:  

األنشطة التي يجب تنفيذها جلذب االنتباه العوامل الذاتية م
...........................................................................................
........................................................................................... الدوافع املهمة واحلاجات العضوية أ
...........................................................................................
........................................................................................... التأهب أو التهيؤ الذهنى  ب
...........................................................................................
........................................................................................... امليول  جـ

É :تأمل .. أبداع

كيف ميكنك كطالب أن تتجنب تشتت االنتباه أثناء استذكار دروسك ؟

حدد األنشطة التي ميكنك القيام لكي تتجنب تشتت االنتباه، كما يجسدها اجلدول التالي: 

األنشطة التي يجب تنفيذها لتجنب تشتت االنتباه العوامل
...........................................................................................
........................................................................................... أ. العوامل اجلسمية

العوامل 
...........................................................................................ذاتية

........................................................................................... ب. العوامل النفسية
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...........................................................................................

........................................................................................... البيئية  العوامل  أ. 
االجتماعية: العوامل 

خارجية 
موضوعية

...........................................................................................

........................................................................................... ب. العوامل البيئية املادية:

É :حلل .. انقد

الصورة  هذه  جوهر  يرتبط  مدى  أى  إلى   .. نظرك  وجهة  من 
مبوضوع االنتباه ؟ .. اذكر مبرراتك.

.........................................................................

.........................................................................

اكتب أكبر عدد ممكن من العناوين لهذه الصورة.
.........................................................................

.......................................................................
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ثانيا : 
التقومي

± اشرح مفهوم االنتباه مستعيًنا في ذلك مبثال.

2 ميز بني كل من :

أ. االنتباه اإلرادى واالنتباه الالإرادى. 

3 قارن بني العوامل الذاتية والعوامل اخلارجية التي تشتت االنتباه.

¥  أي من العبارات التالية صحيح وأيها خطأ مع التعليل:

أ. يقوم االنتباه مبهمة الفلتر بالنسبة للمثيرات.

ب. تعد شدة املثير وتكراره من العوامل الذاتية التي تؤثر في تركيز االنتباه على مثير معني.

µ  وضح كيف ميكنك االستفادة من دراستك ملوضوع االنتباه في حياتك اخلاصة ؟
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االإدراك

اوال : 
األنشطة

É :تأمل .. فكر

تأمل عزيزي الطالب صورة إشارة مرور، ثم :
اقترح تعربًفا لإلدراك في ضوء فهمك ملعاني األلوان املوجودة في اإلشارة. ❍ 

....................................................................................

.....................................................................................

استنتج العالقة بني كل من عملية اإلحساس واالنتباه واإلدراك. ❍ 
....................................................................................

.....................................................................................

É :فكر .. انقد .. اقترح

تأمل الصورة التي أمامك.
ما الفكرة التي تعبر عنها الصورة ؟ ❍ 

..................................................................................

...................................................................................

 ❍ ما رأيك في األشخاص الذين ال يحترمون إشارات املرور؟
..................................................................................

...................................................................................

ما مقترحاتك حلل مشكلة املرور في مصر ؟   ❍ 
..................................................................................

...................................................................................

ضع اكبر عدد ممكن من العناوين لهذه الصورة. ❍ 
..................................................................................

...................................................................................
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تأمل .. فكر: É 

إن األشياء التى يتألف منها العالم احمليط بنا، تنتظم وفق قوانني، ال تشتق من نشاط العقل، وإمنا تشتق من 
طبيعة األشياء ذاتها، وتعرف هذه القوانني باسم قوانني التنظيم اإلدراكى .. كيف ميكنك كطالب أن تستفيد من 

هذه القوانني في حياتك ؟

أوجه االستفادة منها  القوانني م
..........................................................................................................................
....................................................................................................................... قانون الصيغة الكلية 1

..........................................................................................................................
....................................................................................................................... قانون السياق 2

..........................................................................................................................
....................................................................................................................... قانون االغالق  3

..........................................................................................................................
....................................................................................................................... التنظيم إلى شكل وأرضية 4

É :تأمل .. فكر

اجمع أكبر عدد ممكن من الصور التي تعبر عن ظاهرة الغموض اإلدراكي، مستعيًنا في ذلك بشبكة املعلومات.
...............................................................................................................

...............................................................................................................

É :تعاون .. صمم

مدرستك  في  املتوافرة  املوارد  مستخدًما  اإلدراك  لقوانني  مجسم  عمل  في  معلمك  وبإشراف  زمالئك  مع  تعاون 
وبيئتك.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

É :فكر .. اقترح

هناك عوامل عديدة تعمل على توجيه إدراكنا للعالم، واألشياء من حولنا وجهات معينة دون غيرها، وفى مقدمة 
هذه العوامل عوامل نفسية شخصية ذاتية، لها تأثير كبير على كيفية إدراكنا لألشياء، وحتديد استجاباتنا ملا 

ندركه .. كيف ميكنك كطالب أن تستفيد من مراعاة هذه العوامل في حياتك؟

أوجه االستفاد العوامل م
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................

اخلبرة والتعلم السابق 
1

..........................................................................................................................
.......................................................................................................................

احلالة االنفعالية واملزاجية 
2

..........................................................................................................................
.......................................................................................................................

العواطف
3
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..........................................................................................................................
.......................................................................................................................

التعصب 
4

..........................................................................................................................
.......................................................................................................................

الصحة النفسية واالضطراب النفسى والعقلى 
5

فكر .. صمم: É 

تعاون مع زمالئك في تصميم خريطة ذهنية جتسد محتوى موضوع اإلدراك.

ثانيا : 
التقومي

±  عرف اإلدراك مستعيًنا في ذلك مبثال.

2  عرف الغموض اإلدراكي مستعيًنا في ذلك مبثال. 

3   أي من العبارات التالية صحيح وأيها خطأ مع التعليل:

أ. حدوث كل من االنتباه واإلدراك يتوقفان على عملية اإلحساس.            )............(  

ب. يعد االحساس واالنتباه واإلدراك عمليات مستقلة ومنفصلة عن بعضها.    )............(

¥   ميز بني كل من:

أ. قانون الصيغة الكلية و قانون التنظيم إلى شكل وأرضية

ب. قانون السياق وقانون اإلغالق.

µ  تعد الصحة النفسية واالضطراب النفسى والعقلى من العوامل التي تؤثر في عملية اإلدراك. دلل على صحة 
هذه العبارة. 

6   حددالعوامل املؤثرة فى اإلدراك.

7  توجد عوامل نفسية شخصية ذاتية، لها تأثير كبير على كيفية إدراكنا لألشياء .. تخير ثالثة من هذه العوامل 
واشرحها بالتفصيل.
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الذاكــــرة

اوال : 
األنشطة

اجمع .. اقترح: É 

تعرف الذاكرة بأنها: عملية عقلية معرفية ميكن من خاللها تذكر أشياء أو خبرات حدثت فى املاضى القريب أو 
البعيد، وسبق تخزينها فى الذاكرة؛ لتكون جاهزة عندما نحتاجها.

وشبكة  مدرستك  مبكتبة  املوجودة  بالكتب  ذلك  في  مستعينا  للذاكرة  التعريفات  من  عدد  أكبر  أجمع  املطلوب: 
املعلومات.

التعريف األول:
........................................................................................

التعريف الثاني:
........................................................................................

التعريف الثالث:
........................................................................................

ما نقاط االتفاق بني هذه التعريفات ؟
........................................................................................

اقترح تعريًفا للذاكرة في ضوء التعريفات السابقة.
........................................................................................

É :تخيل .. فكر

هب أن لك ذاكرة فوالذية، فتخيل النتائج املترتبة على ذلك في: دراستك، عالقاتك مع زمالئك، حياتك داخل 
األسرة، مستعيًنا باجلدول التالي:

النتائج املترتبة املجال

..................................................... .........................................................................
......................................................................... .................... دراستك
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..................................................... .........................................................................
......................................................................... .................... عالقاتك مع زمالئك

..................................................... .........................................................................
......................................................................... .................... حياتك داخل األسرة

É :تخيل .. فكر

تنتظم عملية الذاكرة فى ثالثة مراحل أساسية متتابعة، ُتؤلف معًا نشاط الذاكرة، وهى مراحل تتكامل مع بعضها 
البعض، وبحيث يصعب الفصل بينها.

املراحل على عملية تسجيل رقم على هاتفك احملمول، أو ملف على جهاز احلاسب اخلاص  املطلوب: طبق هذه 
بك. 

الوصف مراحل عملية التذكر م
....................... ................................................................................
.............................................. .........................................................

..................................
مرحلة اكتساب 1

......................... ................................................................................

.................................................. .......................................................
..............................

مرحلة التخزين 2
......................... ................................................................................
.................................................. .......................................................

..............................
مرحلة االسترجاع أو 

االستعادة أو االستدعاء 3

تخيل .. فكر: É 

وهناك مجموعة من العوامل ترتبط بتوظيف الذاكرة بفاعلية وميكن اعتبارها - إذا ُأحسن تطبيقها - معينات على 
التذكر؛ ألنها تساعد على التذكر، وتقاوم النسيان، وال شك أن الطالب هو أكثر الناس احتياجًا لهذه املعينات.

املطلوب: كيفك ميكنك كطالب توظيف هذه العوامل عند استذكار دروسك؟ 
الوصف العوامل

......................................................................
 ................................................................  الفهم اجليد للموضوع

......................................................................
................................................................  ربط املوضوع بأهداف لها معنى فى حياة الفرد

... .....................................................................
 ..................................................................  ربط املوضوع املراد تذكره مبوضوع آخر أكثر ألفة

... .....................................................................
 ..................................................................  اإلعادة والتكرار واحلفظ

... .....................................................................
 ..................................................................  تنظيم املعلومات املراد تخزينها، وترميزها، ووضعها فى 

إطار مترابط ومنظم
......................................................................

................................................................ العملى للموضوع )ممارسة املوضوع   التوظيف والتطبيق 
عمليًا(

......................................................................
................................................................  هدوء اجلو احمليط بالفرد، وخلوه من املشتتات
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......................................................................
................................................................  إجناز األعمال املهمة فى النهار

......................................................................
................................................................  املمارسة املوزعة 

... .....................................................................
 .................................................................. اجلادة  األعمال  على  وتوزيعه  الوقت،  تنظيم  حسن 

واألنشطة الترفيهية
... .....................................................................

 ..................................................................  القراءة اجلهرية وبصوت واضح

... .....................................................................
 ..................................................................  االنتباه واليقظة واحليوية

... .....................................................................
 ..................................................................  ربط العمل املراد تذكره بخبرة انفعالية سارة

 É تخيل .. فكر:

تعاون مع زمالئك في تصميم خريطة ذهنية جتسد محتوى موضوع الذاكرة.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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ثانيا : 
التقومي

± عرف الذاكرة مستعيًنا مبثال.

2 عرف النسيان ؟

3  للذاكرة أهمية كبيرة في حياة اإلنسان .. حلل هذه العبارة.

¥  اشرح بالتفصيل مراحل عمل الذاكرة.

µ قارن بني الذاكرة احلسية والذاكرة قصيرة املدى.

6  ميز بني كل من:

أ. الذاكرة قصيرة املدى والذاكرة طويلة املدى.

7 أي من العبارات التالية صحيح وأيها خطأ مع التعليل:

أ. ترتبط الذاكرة قصيرة املدى بعملية اإلدراك.                               ).....................(

ب. ترتبط الذاكرة طويلة املدى بعملية اإلحساس.                            ).....................(

8 حدد العوامل املؤدية للنسيان .
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الوحدة األولى - تطور علم االجتماع ومنهجية دراسته

تطور علم االجتماع الوحدة  األولى 
ومنهجية دراسته

اوال : 
األنشطة

املو�ضوع الأول

تعريف علم �الجتماع و�أهميته

تأمل .. فكر: É 

إن استخدام املنهج العلمى يؤدى دورا أساسيا فى املعاجلة العلمية للقضايا املجتمعية اجلوهرية، وفى فهم الظواهر 
االجتماعية، وتفسيرها، والتنبؤ بحدوثها، متهيدا لضبطها، والتحكم فيها.

عزيزي الطالب أمامك العديد من املشكالت التي يعاني منها املجتمع املصري، مثل : مشكلة العنوسة »ارتفاع سن 
الزواج«، ومشكلة أطفال الشوارع، ومشكلة إسكان املقابر، ومشكلة الهجرة من الريف للحضر، ومشكلة الهجرة 
غير الشرعية، ومشكلة العشوائيات، ومشكلة ارتفاع تكاليف الزواج، ومشكلة ارتفاع نسبة الطالق،  مشكلة 

الدروس اخلصوصية .. طبق خطوات املنهج العلمي على هذه املشكالت من خالل استكمال اجلدول التالي:

املشكلةم
خطوات املنهج العلمي

التنبؤ بحدوث املشكلة / الظاهرةتفسير حدوث املشكلة / الظاهرةوصف املشكلة / الظاهرة

............................. العنوسة1
 ............................

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................

الهجرة من الريف 2
للحضر

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................

............................. إسكان العشوائيات3
 ............................

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................

ارتفاع تكاليف 4
الزواج

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................

............................. ارتفاع نسبة الطالق5
 ............................

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................

............................. الدروس اخلصوصية6
 ............................

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................
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تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع 
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تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع  تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع تطور علم االجتماع الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى 
الوحدة األولى - تطور علم االجتماع ومنهجية دراستهالوحدة األولى - تطور علم االجتماع ومنهجية دراستهالوحدة األولى - تطور علم االجتماع ومنهجية دراستهالوحدة األولى - تطور علم االجتماع ومنهجية دراستهالوحدة األولى - تطور علم االجتماع ومنهجية دراستهالوحدة األولى - تطور علم االجتماع ومنهجية دراستهالوحدة األولى - تطور علم االجتماع ومنهجية دراسته تطور علم االجتماع الوحدة  األولى الوحدة  األولى الوحدة  األولى 

ومنهجية دراسته

اوال : 
األنشطة

املو�ضوع الأول

تعريف علم �الجتماع و�أهميته

تأمل .. فكر: É 

إن استخدام املنهج العلمى يؤدى دورا أساسيا فى املعاجلة العلمية للقضايا املجتمعية اجلوهرية، وفى فهم الظواهر 
االجتماعية، وتفسيرها، والتنبؤ بحدوثها، متهيدا لضبطها، والتحكم فيها.

عزيزي الطالب أمامك العديد من املشكالت التي يعاني منها املجتمع املصري، مثل : مشكلة العنوسة »ارتفاع سن 
الزواج«، ومشكلة أطفال الشوارع، ومشكلة إسكان املقابر، ومشكلة الهجرة من الريف للحضر، ومشكلة الهجرة 
غير الشرعية، ومشكلة العشوائيات، ومشكلة ارتفاع تكاليف الزواج، ومشكلة ارتفاع نسبة الطالق،  مشكلة 

الدروس اخلصوصية .. طبق خطوات املنهج العلمي على هذه املشكالت من خالل استكمال اجلدول التالي:

املشكلةم
خطوات املنهج العلمي

التنبؤ بحدوث املشكلة / الظاهرةتفسير حدوث املشكلة / الظاهرةوصف املشكلة / الظاهرة

............................. العنوسة1
 ............................

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................

الهجرة من الريف 2
للحضر

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................

............................. إسكان العشوائيات3
 ............................

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................

ارتفاع تكاليف 4
الزواج

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................

............................. ارتفاع نسبة الطالق5
 ............................

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................

............................. الدروس اخلصوصية6
 ............................

 .............................
 ............................

 .............................
 ............................
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É :ابحث .. اقترح
عندما يحاول الباحث تفسير ظاهرة معينة، أو حل مشكلة ما، فعليه أن يضع فى البداية خطة لبحثه، ويجب أن 
تضع هذه اخلطة فى اعتبارها عدة تساؤالت، ويلتزم املنهج العلمى فى دراسته للظواهر االجتماعية اتباع العديد 

من اخلطوات.
املطلوب: طبق خطوات املنهج العلمي على مشكالت : أطفال الشوارع، إسكان املقابر، الهجرة غير الشرعية.

الهجرة غير الشرعيةإسكان املقابرأطفال الشوارعاخلطواتم

الشعور باملشكلة1
.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

حتديد وصياغة 2
املشكلة 

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

3

ات
لوم

املع
ت و

انا
البي

مع 
املالحظةج

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

املقابلة
.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

االستبانة
.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

صياغة الفروض 4
.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

ابحث .. اقترح: É 

طبق خطوات املنهج العلمي على مشكالت : التسول، عمالة األطفال، أزمة اإلسكان.

أزمة اإلسكانعمالة األطفالالتسولاخلطواتم

الشعور 1
باملشكلة

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

حتديد وصياغة 2
املشكلة 

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

3

ات
لوم

املع
ت و

انا
البي

مع 
املالحظةج

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

املقابلة
.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

االستبانة
.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

صياغة الفروض 4
.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................
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املو�ضوع  الثانى
�لرو�د �ملوؤ�س�سون

أوال : 
األنشطة

ابحث .. اكتب: É 

اكتب مقاأل ملجلة علم النفس واالجتماع : بعنوان :»ابن خلدون هو املؤسس األول لعلم االجتماع«.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ابحث .. اكتب: É 

تعاون مع زمالئك فى استخالص خمسة قوانني اجتماعية من كتاب )مقدمة ابن خلدون(.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

م
           البيان   

أوجه االختالفأوجه االتفاقاإلسهاماتالعصر

احلضارة املصرية القدمية1
..........................
..........................
..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................احلضارة اليونانية القدمية2
..........................

..........................

..........................
..........................
..........................

..........................الفكر االجتماعي عند ابن خلدون3
..........................

..........................

..........................
..........................
..........................

..........................أوجست كونت4
..........................

..........................

..........................
..........................
..........................

..........................إميل دوركامي5
..........................

..........................

..........................
..........................
..........................

حلل .. أكمل : É 

عزيزي الطالب أمامك جدول يلخص تطور علم االجتماع منذ احلضارة املصرية القدمية وحتى تبلورت أسسه املنهجية 
على يد »إميل دور كامي«، واملطلوب : استكمال اجلدول التالي:
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É : فكر .. أكمل

واملطلوب:  كامي“،  دور  و“إميل  كونت“  وأوجست  خدون“  ”ابن  إسهامات  يلخص  جدول  أمامك  الطالب  عزيز 
استكمال اجلدول التالي:

هدف علم االجتماع عند منهج البحث عندموضوع علم االجتماع عندالبيانم

..........................ابن خلدون1
..........................

..........................

..........................
..........................
..........................

..........................أوجست كونت2
..........................

..........................

..........................
..........................
..........................

..........................إميل دوركامي  3
..........................

..........................

..........................
..........................
..........................

É :حلل .. انقد
يقول عالم االجتماع الفرنسى »إميل دوركامي«: توجد فى جميع املجتمعات مجموعة محددة من الظواهر نطلق 

عليها )الظواهر االجتماعية( وهى تتميز عن الظواهر التى تدرسها العلوم الطبيعية بصفات جوهرية.
فأنا حني أؤدى واجبى كأخ أو زوج أو مواطن، وحني أجنز العهود التى أبرمتها أقوم بأداء واجبات حددها العرف 
والقانون، على الرغم من أنها ال تتعارض مع عواطفى الشخصية، وعلى الرغم من أننى أشعر بحقيقتها شعورا 
داخليا، ومع ذلك تظل هذه احلقيقة خارجة عن شعورى بها، وذلك ألنى لست أنا الذى ألزمت نفسى بها، ولكننى 
تلقيتها عن طريق التربية، ومن جهة أخرى فنحن جنهل فى كثير من األحيان تفاصيل الواجبات التى نلزم بأدائها، 
هذه  حقيقة  على  نقف  لكى  مفسريه،  من  الثقافات  وإلى  القانون،  كتب  إلى  الرجوع  إلى  نضطر  فإننا  ثم  ومن 
الواجبات، وهكذا فإن األفكار التى أستخدمها للتعبير عن أفكارى، والنقود التى أستعني بها على قضاء ديونى، 
والوسائل االقتصادية التى أستخدمها فى عالقاتى التجارية، والتقاليد التى يجرى بها العرف فى مهنتى، كل هذه 

ظواهر اجتماعية تؤدى وظيفة مستقلة عن طريقه استخدامى إياها.
فهذه ضروب من السلوك والشعور متتاز بخاصية ميكن مالحظتها بسهولة، وهى أنها توجد خارج شعور األفراد، 
ليس هذا فقط، بل إنها متتاز بقوة آمرة قاهرة، جتعلها تفرض نفسها على الفرد شاء ذلك أم أبى، حقا إننى ال 
أشعر بالقهر حني استسلم له مبحض اختيارى، ولكن ذلك ال يحول دون أن يكون القهر خاصة تتميز بها الظواهر 
االجتماعية، بدليل أن هذا القهر يؤكد وجوده بقوة إن حاولت مقاومته، فإذا حاولت خرق القواعد القانونية، فإن قوة 

هذا القهر، تتصدى ملقاومتى بصور مختلفة.
حلل النص السابق حتليال علميا.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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É : فكر .. اكتب

هذا  حول  علمية  مقالة  اكتب   . يتكلم«  الذى  هو  املجتمع  فإن   ، فينا  الضمير  يتكلم  كامي:«عندما  دور  يقول 
املوضوع، مستعيًنا فى ذلك بقراءاتك اخلارجية.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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ثانيا : 
التقومي

±  يزخر التراث األدبى للمصريني القدماء بالكثير من مظاهر التفكير فى شئون املجتمع. دلل على ذلك.

2  دلل على صحة أو خطأ العبارات التالية:
 أ. لم يطمح ” ابن خلدون ” أن يكون عاملًا اجتماعيًا، وإمنا أراد أن يكون مؤرخًا. 

ب. قسم ” أوجيست كونت ” موضوع علم االجتماع إلى قسمني، يختص كل قسم منهما بدراسة املجتمع من 
زاوية معينة.

جـ. أكد »ابن خلدون« على أن املجتمع شئ طبيعى يخضع لقوانني عامة ثابتة.

3  ميز بني كل من:
أ. موضوع علم االجتماع عند كل من »أميل دور كامي« و«أوجست كونت«.

ب. منهج البحث عند كل من »أميل دور كامي« و«أوجست كونت«.
جـ. أهداف علم العمران عند ابن خلدون وأهداف علم االجتماع عند »أوجست كونت«

¥  كيف اهتدى ابن خلدون إلى ضرورة قيام علم العمران؟

µ يعتبر ”ابن خلدون” هو املؤسس احلقيقى لعلم االجتماع.اشرح .

أبو علم االجتماع احلديث“. ما  هو“  أوجيست كونت ”  6 يرى الباحثون فى معرض التأريخ لعلم االجتماع أن ” 
األسباب التى دفعتهم إلى هذا الوصف؟ وهل ترى أنه يستحق هذه التسمية؟ وملاذا؟.   

7  ما اجلديد الذى وافانا به ”أوجيست كونت“ ليؤهله ليكون مؤسس علم االجتماع؟ 

8  فى )مجتمع التضامن اآللى( عند ”دوركامي“ يأتى تضامن أفراده، نتاجا لتجانسهم وتشابههم، وعلى النقيض 
من ذلك يأتى تضامن أفراد )مجتمع التضامن العضوى( نتاجا لتباينهم واختالفهم. كيف تفسر هذا اللغز من 

وجهة نظرك؟  

9  ما الدور املميز الذى قام به ” دوركامي ” من أجل تطوير علم االجتماع: مفهوما، وموضوعا، ووظائف؟

10  ما اجلديد الذى وافانا به ”دوركامي“ ومييزه عن السابقني عليه؟

±±  حدد جهود كل من:

أ. »ابن خلدون« في تأسيس علم العمران البشري.
ب. ”دوركامي“ في إرساء قواعد علم االجتماع.
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املو�ضوع  الثاثل
مناهج �لبحث فى علم �الجتماع

أوال : 
األنشطة

É :تعاون .. اقترح

توجد فى جميع املناطق السكنية الكثير من املتغيرات والظواهر االجتماعية، التى ميكن دراستها باستخدام منهج 
املسح االجتماعى. تعاون مع أحد زمالئك فى حتديد بعض الظواهر االجتماعية املوجودة فى احلى الذى تسكنه.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

É :تعاون .. نفذ

تعاون مع بعض زمالئك فى إجراء دراسة باستخدام منهج دراسة احلالة حول احلياة االجتماعية لفصلك الدراسى .
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

É :تأمل .. فكر

حدد الهدف الذى حتققه دراسة كل من املوضوعات اآلتية:

الهدفاملوضوع

مدى انتشار ظاهرة زيادة تكاليف الزواج

أسباب انتشار ظاهرة العنوسة

التماسك األسرى وعالقته باملستوى التعليمى للوالدين
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É : ابحث .. استكمل

املنهج التاريخى    البيانم

........................................................................................................................تعريفه1

........................................................................................................................اإليجابيات2

........................................................................................................................السلبيات3

........................................................................................................................مصادره4

........................................................................................................................خطواته5

........................................................................................................................أمثله تطبيقية6

É :ابحث .. استكمل

منهج املسح االجتماعى    البيانم

........................................................................................................................تعريفه1

........................................................................................................................أنواعه2

........................................................................................................................إيجابياته3

........................................................................................................................سلبياته4

........................................................................................................................خطواته5

........................................................................................................................أمثلة تطبيقية6

فكر.. حدد: É 

حدد منهج البحث املناسب لدراسة كل موضوع من املوضوعات اآلتية:   

املنهـج املناسباملوضوع

العوامل االجتماعية فى ظاهرة الطالق باملجتمع املصرى

أثر التليفزيون على مستوى الوعى الثقافى فى إحدى القرى

دراسة احلياة االجتماعية فى محافظة مطروح

ظاهرة الزواج فى مجتمعنا قبل 100 عام
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É :ابحث .. استكمل

منهج دراسة احلالة    البيانم

........................................................................................................................تعريفه1

........................................................................................................................أهدافه2

........................................................................................................................إيجابياته3

........................................................................................................................سلبياته4

........................................................................................................................أمثلة تطبيقية5

ابحث .. استكمل: É 

 أمامك عزيزي الطالب جدول يتضمن مناهج البحث املختلفة بعلم االجتماع، تعاون مع زمالئك في استكمال اجلدول 
التالي مستعينًا في ذلك بالكتب املوجودة مبكتبة مدرستك أو شبكة املعلومات.

É :ابحث .. استكمل

املنهج التجريبي    البيانم

........................................................................................................................املفهوم1

........................................................................................................................اإليجابيات 2

........................................................................................................................السلبيات3

........................................................................................................................أمثلة تطبيقية4
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ثانيا : 
التقومي

±  عرف املفاهيم التالية:

جـ. املنهج التجريبي.  أ. املنهج العلمى.   ب. منهج املسح االجتماعى.   

2   دلل على صحة أو خطأ العبارات التالية :
أ.يقصد باملنهج التاريخى فى بحث الظواهر االجتماعية استشهاد الباحث فى بحثه باملعطيات واحلقائق والوقائع 

التاريخية.
ب. يهتم الباحث االجتماعى بالتسلسل أو السرد الزمنى لألحداث التاريخية.

جـ. يستخدم منهج دراسة احلالة فى دراسة الظواهر واحلاالت التى يصعب فيها استخدام املناهج األخرى.
د. ُيعّد منهج املسح االجتماعى من أفضل املناهج فى استجالء البيانات الوصفية.

3   حدد خطوات املنهج العلمى فى دراسة الظواهر االجتماعية.

¥  للمسوح االجتماعية أنواع متعددة، وتصنيفات كثيرة .. وضح هذه العبارة.

µ  يتميز منهج دراسة احلالة عن منهج املسح االجتماعى بالعديد من املزايا. وضح باألدلة.

6  طبق أهداف املنهج العلمى على إحدى الظواهر أو املشكالت االجتماعية فى املجتمع املصرى.

7   قارن بني كل من :
املنهج التاريخى ومنهج املسح االجتماعى. 

8   إلى أى مدى تتفق مع املقولة: إن تفسير الظاهرة االجتماعية، أعمق من مجرد وصفها. عزز ما تراه باألمثلة 
واألدلة.

9 التاريخ بالنسبة لعلم االجتماع هو ميدان ملالحظة الظواهر االجتماعية التى وقعت فى املاضى. حلل هذه الرأى، 
مبيًنا ما فيه من صواب .

10  ال يكتمل فهم الظواهر االجتماعية فى احلاضر إال مبعرفة تاريخها، وكيفية تكونها، وحتولها. اذكر أمثلة تؤيد 
بها صحة هذا الرأى.

±± أيهما أفضل فى جمع البيانات واملعلومات عن الظاهرة املراد بحثها؟ وملاذا؟ املقابلة أم االستبيان.

12 حدد أداة البحث املناسبة جلمع املعلومات عن الفئات التالية: كبار السن طالب املرحلة الثانوية، األطفال الصغار، .

املجتمع والوحدات املكونة الوحدة  الثانية 
للبناء االجتماعى

)�لبناء �الجتماعي ، �لـجماعات �الجتماعية، 

�لنظم �الجتماعية(

حلل .. اقترح : É 

للبناء االجتماعي تعريفات عدة أهمها :
»كل مترابط ومتفاعل من أمناط اجلماعات االجتماعية والنظم األساسية واألدوار التي يزاولها األفراد واجلماعات،  ✺ 

وما يقوم بينهم من عالقات اجتماعية متبادلة«.
»هو اإلطار التنظيمي العام الذي يندرج حتته كافة أوجه السلوك اإلنساني ويتضمن مجموعة النظم االجتماعية  ✺ 

ذات القواعد السلوكية املستقرة التي حتكم األنشطة اإلنسانية املتعددة في مجتمع ما«.
»هو مجموعة األطر التنظيمية التي تنتظم في إطارها كافة العالقات اإلنسانية، سواء تلك العالقات البينية  ✺ 

من  وغيره  ما  مجتمع  في  األفراد  بني  التبادلية  العالقات  تلك  ما،أو  مجتمع  داخل  األشخاص  أو  األفراد  بني 
املجتمعات، وميكن القول إن البناء االجتماعي هو النظام االجتماعي العام«.

أ( ما النقاط املشتركة بني هذه التعريفات ؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

ب ( ما نقاط االتفاق بني تلك التعريفات وتعريف البناء االجتماعي بالكتاب املدرسي؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

جـ ( ما أوجه االختالف بني تلك التعريفات ؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

اوال : 
األنشطة

äÉYƒ°VƒŸG
الثــالث الأولـى



املجتمع والوحدات املكونة الوحدة  الثانية 
للبناء االجتماعى

)�لبناء �الجتماعي ، �لـجماعات �الجتماعية، 

�لنظم �الجتماعية(

حلل .. اقترح : É 

للبناء االجتماعي تعريفات عدة أهمها :
»كل مترابط ومتفاعل من أمناط اجلماعات االجتماعية والنظم األساسية واألدوار التي يزاولها األفراد واجلماعات،  ✺ 

وما يقوم بينهم من عالقات اجتماعية متبادلة«.
»هو اإلطار التنظيمي العام الذي يندرج حتته كافة أوجه السلوك اإلنساني ويتضمن مجموعة النظم االجتماعية  ✺ 

ذات القواعد السلوكية املستقرة التي حتكم األنشطة اإلنسانية املتعددة في مجتمع ما«.
»هو مجموعة األطر التنظيمية التي تنتظم في إطارها كافة العالقات اإلنسانية، سواء تلك العالقات البينية  ✺ 

من  وغيره  ما  مجتمع  في  األفراد  بني  التبادلية  العالقات  تلك  ما،أو  مجتمع  داخل  األشخاص  أو  األفراد  بني 
املجتمعات، وميكن القول إن البناء االجتماعي هو النظام االجتماعي العام«.

أ( ما النقاط املشتركة بني هذه التعريفات ؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

ب ( ما نقاط االتفاق بني تلك التعريفات وتعريف البناء االجتماعي بالكتاب املدرسي؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

جـ ( ما أوجه االختالف بني تلك التعريفات ؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

اوال : 
األنشطة

äÉYƒ°VƒŸG
الثــالث الأولـى

املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة 
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املجتمع والوحدات املكونة 
للبناء االجتماعى

املجتمع والوحدات املكونة 
للبناء االجتماعىللبناء االجتماعىللبناء االجتماعىللبناء االجتماعىللبناء االجتماعىللبناء االجتماعىللبناء االجتماعىللبناء االجتماعىللبناء االجتماعىللبناء االجتماعى

املجتمع والوحدات املكونة 
للبناء االجتماعى

املجتمع والوحدات املكونة 
للبناء االجتماعىللبناء االجتماعىللبناء االجتماعىللبناء االجتماعى

املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة  املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية  املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة املجتمع والوحدات املكونة الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية الوحدة  الثانية  املجتمع والوحدات املكونة الوحدة  الثانية 
للبناء االجتماعى

)�لبناء �الجتماعي ، �لـجماعات �الجتماعية، 

�لنظم �الجتماعية(

حلل .. اقترح : É 

للبناء االجتماعي تعريفات عدة أهمها :
»كل مترابط ومتفاعل من أمناط اجلماعات االجتماعية والنظم األساسية واألدوار التي يزاولها األفراد واجلماعات،  ✺ 

وما يقوم بينهم من عالقات اجتماعية متبادلة«.
»هو اإلطار التنظيمي العام الذي يندرج حتته كافة أوجه السلوك اإلنساني ويتضمن مجموعة النظم االجتماعية  ✺ 

ذات القواعد السلوكية املستقرة التي حتكم األنشطة اإلنسانية املتعددة في مجتمع ما«.
»هو مجموعة األطر التنظيمية التي تنتظم في إطارها كافة العالقات اإلنسانية، سواء تلك العالقات البينية  ✺ 

من  وغيره  ما  مجتمع  في  األفراد  بني  التبادلية  العالقات  تلك  ما،أو  مجتمع  داخل  األشخاص  أو  األفراد  بني 
املجتمعات، وميكن القول إن البناء االجتماعي هو النظام االجتماعي العام«.

أ( ما النقاط املشتركة بني هذه التعريفات ؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

ب ( ما نقاط االتفاق بني تلك التعريفات وتعريف البناء االجتماعي بالكتاب املدرسي؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

جـ ( ما أوجه االختالف بني تلك التعريفات ؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

حلل .. اقترح : É

اوال : 
األنشطة

äÉYƒ°VƒŸG
الثــالث الأولـى
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د ( ما أوجه االختالف بني هذه التعريفات وتعريف البناء االجتماعي بالكتاب املدرسي ؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

هـ ( اقترح تعريًفا للبناء االجتماعي يتضمن نقاط االتفاق بني هذه التعريفات والتعريف املوجود بكتاب املدرسة.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

طبق .. حلل : É 

البناء االجتماعي للمجتمع يشبه: )املدرسة - جسم اإلنسان - املصنع(. 
املطلوب: حدد أى التشبيهات الثالثة أفضل؟ وملاذا؟.

         )1( املدرسة                           )2( جسم اإلنسان                        )3(املصنع 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................
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فكر .. اكمل : É 

النقابة .. إلخ(، وحدد إلى أى مدى تتنطبق عليها أسس قيام  اذكر عدًدا من اجلماعات االجتماعية )مثل : 
اجلماعات االجتماعية. 

األسسم
اجلماعات االجتماعية

.........................................نقابة

وجود منط من أمناط التفاعل.1
 ...............
 ................
................

 ...............
 ................
................

 ................
 ................
................

................

................

................

2
توافر املصالح املشتركة بني أعضاء 

اجلماعة االجتماعية الواحدة.
 ...............
 ................
................

 ...............
 ................
................

 ................
 ................
................

................

................

................

3
والقيم  املعايير  من  مجموعة  وجود 

التى تنظم العالقة داخلها.
 ...............
 ................
................

 ...............
 ................
................

 ................
 ................
................

................

................

................

4
بناء خاص  أو  لها هيكل  أن يكون 

بها يتكون من وحدات.
 ...............
................

 ...............
 ................

 ................
 ................

................

................

مستقر 5 ونظام  داخلى  توازن  وجود 
للعالقات.

 ...............
 ................

 ...............
 ................

 ................
 ................

................

................

6
االجتماعية  اجلماعة  أفراد  ارتباط 

فيما بينهم، وبني اجلماعة ذاتها.
 ...............
 ................

 ...............
 ................

 ................
 ................

................

................

É :   أجمع  .. ابحث

تختلف مكانة األفراد في املجتمع وفًقا لألدوار والواجبات التي يؤدونها ، والتضحيات التي يقدمونها.
مبشاركة زمالئك اجمع أكبر عدد ممكن من التعريفات لكل من :  املكانة االجتماعية ، الدور  االجتماعي ، مستعيًنا 

في ذلك بشبكة املعلومات واملراجع والكتب املوجودة مبكتبة مدرستك.
أ ( حدد نقاط االتفاق وأوجه االختالف فيما بينهما وبني تعريفهما بالكتاب املدرسي :

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

ب ( اقترح تعريًفا للمكانة االجتماعية في ضوء ما توصلت إليه.  
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

جـ ( اقترح تعريًفا للدور االجتماعى في ضوء ما توصلت إليه.  
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................
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É فكر  .. طبق

هناك صياغة أكثر شاعرية وإيجازًا ، ورمبا أكثر دقة أيًضا ، لتعريف النظام االجتماعي قدمها الفيلسوف ”جيمس 
فايبلمان“ تقول النظم االجتماعية هى عبارة عن إجابات عن بعض التساؤالت األساسية التالية )استكمل النقاط 

في ضوء دور النظم االجتماعية(:

دور النظم االجتماعيةالسؤالم

1
كيف نّؤمن أجيااًل جديدة للجماعة االجتماعية 
التي ننتمي إليها ، بحيث تكون معدة إعداًدا 
سليًما لألدوار واملهام التي سوف تضطلع بها؟

....................................................................

 .................................................................... 

2
إليه  يحتاج  ما  كل  توفير  على  نعمل  كيف 
أعضاء اجلماعة وما هو الضروري إلعاشتهم ؟

....................................................................

 .................................................................... 

3
ال  التي  الصراعات  تسوية  على  نعمل  كيف 
االجتماعية  اجلماعة  داخل  وقوعها  من  مناص 
وبني اجلماعات االجتماعية األخرى باملجتمع ؟

....................................................................

 .................................................................... 

4
معلومات  من  منلكه  ما  على  نحافظ  كيف 

ومعارف وننميها ؟
....................................................................

 .................................................................... 

5
كيف نتصرف حيال املجهول وما فوق الطبيعي 
وميس  جماعتنا  على  يؤثر  أنه  نشعر  الذي 

حياتها؟
....................................................................

 .................................................................... 

É : فكر .. اقترح

اقترح أمثلة من واقع احلياة جتسد العالقة بني النظم االجتماعية كما في اجلدول التالي :

التربوىالسياسىالنظام

...................................... ...................................... .األسري

التربوىاالقتصادىالنظام

...................................... ...................................... السياسيى

É :فكر .. انقد

مدرسة بال أسوار، يدخل فيها الطالب، ويخرجوا منها متى شاءوا.  تعاون مع مجموعة من زمالئك، لرصد أكبر 
عدد ممكن من اإليجابيات والسلبيات فى هذه الفكرة؟ 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................
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É :فكر .. استنتج

اربط بني الكلمات اآلتية لتكون تعريفا علميا لألسرة: )يتفاعلون معا ــ  يرتبطون بروابط ــ  وفقا ألدوار محددة  
ــ  يعيشون حتت سقف واحد  ــ مجموعة من األشخاص  ــ  يرتبطون بنمط ثقافي عام  ــ  بروابط الزواج أو الدم ــ 

ويحافظون عليه(.
ماذا يحدث لو:  لم توجد األسرة؟                            

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

É :فكر .. اقترح

من  ممكن  عدد  أكبر  اقتراح  فى  لك  زميل  مع  تعاون  األسرى.  التفكك  من  تعانى  زمالئك  أحد  أسرة  أن  علمت 
األساليب العملية، ملساعدة زميلك فى عودة الوئام إلى أسرته.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

É :فكر .. اقترح

اشترك مع زمالئك فى إعداد قائمة باألساليب العلمية والتربوية، النى تكفل التماسك األسرى، على أن توزع هذه 
القائمة بعد تنقيحها على طالب املدرسة، وأولياء األمور، حتى تعم الفائدة. 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

É :فكر .. اكتب

مباذا توحى لك هذه الصورة ؟
.......................................................................

.......................................................................

ضع أكبر عدد ممكن من العناوين لهذه الصورة.
.......................................................................

 ....................................................................

ما مقترحاتك حلل هذه املشكلة ؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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É :فكر .. اكتب

اكتب أكبر عدد ممكن من العناوين لهذه الصورة.
.........................................................................

.....................................................................

عالم تدل هذه الصورة؟
.........................................................................

 .....................................................................

ما مقترحاتك حلل هذه املشكلة ؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

É :فكر .. اكتب

اكتب أكبر عدد من العناوين لهذه الصورة
......................................................................................

...................................................................................

ما املخاطر البيئة التي تترتب على مضمون هذه الصورة ؟

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

تأمل .. فكر : É 

ماذا يحدث إذا :
لم توجد نظم اجتماعية في املجتمع ؟

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

اتسم البناء االجتماعي بالتماسك والقوة بني مكوناته ؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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ثانيا : 
التقومي

±  عرف املفاهيم التالية:

ب. اجلماعة االجتماعية. أ. البناء االجتماعي.     
د. الدور االجتماعي. جـ. املكانة االجتماعية )املركز(.   

و. النظام االقتصادي. هـ. النظم االجتماعية.    
ح. النظام السياسي.  ز. النظام التربوي.    

  بني الصواب أو اخلطأ فيما يلي مع التعليل:

ز. النظام التربوي.
2

أ. الدور االجتماعي ميثل اجلانب السلوكي للمكانة االجتماعية. 
ب. تقوم اجلماعة األولية على التضامن العضوى. 

جـ. اتفق علماء االجتماع على تعريف عام للجماعة االجتماعية. 
د. تقوم اجلماعة الثانوية على التضامن اآللي.

هـ. ميكن أن يوجد البناء االجتماعي بدون نظم اجتماعية.
  ميز بني كل من :

هـ. ميكن أن يوجد البناء االجتماعي بدون نظم اجتماعية.
3

أ. اجلماعة األولية واجلماعة الثانوية.
ب. أمناط املجتمعات عند »أوجست كونت«.

جـ. الدور واملكانة االجتماعية. 

¥  حلل البناء االجتماعي إلي مكوناته األساسية  

µ اشرح خصائص البناء االجتماعي. 

6  برهن على أهمية البناء االجتماعي 

7 وضح العالقة بني الدور االجتماعي واملكانة االجتماعية 

8 برهن على أهمية اجلماعة االجتماعية للفرد. 

9   حدد الشروط الواجب توافرها في اجلماعة االجتماعية. 

10   وضح العالقة بني اجلماعة األولية واجلماعة الثانوية.
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±±   حلل عالقة النظم االجتماعية بالبناء االجتماعي.

12   حدد خصائص النظم االجتماعية. 

13   برهن على أهمية دراسة النظم االجتماعية. 

¥±   وضح كيف نشأت النظم االجتماعية وظهورها .

µ±   وضح عدد ووظائف النظم االجتماعية 

16   وضح وظائف األسرة في املجتمع. 

17   برهن على وظائف النظام التربوى.

18   حدد وظائف النظام االقتصادى 

19  حدد العوامل التي أدت إلي ظهور النظام السياسي.

20   تنقسم الدولة إلى ثالث سلطات .. حلل هذه العبارة.
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™HGôdG ´ƒ°VƒŸG

�لتغري �الجتماعى

فكر .. اقترح: É 

أمامك عزيزي الطالب جدول يتضمن تعريف بعض املفاهيم املرتبطة مبفهوم التغير االجتماعي، كما جاء بكتاب 
الطالب، وتعريفات آخرى مستقاة من مراجع علم االجتماع.

واملطلوب: اقترح تعريًفا لكل مفهوم مستفيًدا في ذلك بالتعريفات املوجودة باجلدول اآلتي:    

التعريف املقترحتعريف آخرالتعريف املوجود بكتاب الطالباملفهومم

التطور 1
االجتماعى

هو انتقال وتبُدل املجتمع تدريجيا 
دون قفزات أو طفرات من حالة إلى 

حالة، أو من مرحلة إلى أخرى.

حتقق  مبوجبها  التي  العملية 
املجتمعات اإلنسانية منوًا مستمرًا 

مرورًا مبراحل متالحقة مترابطة.

.........................................

.......................................

.......................................

.......................................

النمو 2
االجتماعى

ما،  شٍئ  جلزيئات  الُنضج  اكتمال 
مجرد  من  اإلنسان  حاجات  كنمو 
واملسكن،  وامللبس  املأكل  حاجات 
وحتصيل  الرفاهية  حاجات  إلى 

الثروات.

من  واحد  جانب  في  الزيادة  هو 
بالثبات  ويتصف  احلياة،  جوانب 
بطيئًا  ويكون  ا،  نسبّيً املستمر 
اجلوانب  إلى  ويشير  ا،  وتدريجّيً
باجلانب  غالبًا  ويتعلق  الكمية، 

املادي من املجتمع.

.........................................

.......................................

.......................................

.......................................

التقُدم3

فى  األفضل  نحو  تبُدل  أو  حتُول 
خصائص املجتمعات، فهو ارتقاء 
وازدياد  املجتمع،  لنظم  مستمر 
والوسائل  األساليب  على  اعتماده 

العلمية فى مواجهة مشكالته.

املستمر  اإليجابي  التحّسن  هو 
الصاعد نحو األمام، وينطوي على 
مراحل ارتقائية، أي أّن كّل مرحلة 
تالية أفضل من سابقتها من حيث 
الثقافة والقدرة اإلنتاجية والسيطرة 

على الطبيعة.

.........................................

.......................................

.......................................

.......................................

التنمية4

الطبيعية  ــوارد  امل توظيف  وتعنى 
العلمية  ــل  ــوســائ وال والــبــشــريــة، 
مدروسة  برامج  فى  والتكنولوجية 
ومخططة، بهدف حتسني املستويات 

املادية واملعنوية فى املجتمع،

أو  املقصود  التغّير  من  نوع  هي 
من  االنتقال  بغرض  له؛  املخطط 
حال غير مرغوبة إلى حال أفضل، 
موجب  اجتاه  في  السير  فهي 

ومرغوب.

.........................................

.......................................

.......................................

.......................................

فكر .. اقترح: É

أوال : 
األنشطة



الوحدة الثانية - املجتمع والوحدات املكونة للبناء االجتماعى

 علم النفس واالجتماع - الصف الثانى  الثانوى54

É :فكر .. اقترح
أمامك عزيزي الطالب جدول يتضمن تعريف التغير االجتماعي كما جاء بكتاب الطالب، وتعريفات آخرى مستقاة 

من مراجع علم االجتماع.
املطلوب: أكمل اجلدول التالي، محدًدا أوجه االتفاق وأوجه االختالف بني التعريفات املختلفة، ثم اقترح تعريًفا 

للتغير االجتماعي. 

أوجه تعريف التغير االجتماعي
التعريف املقترح

االختالفاالتفاقمبراجع علم االجتماعبكتاب الطالب 

صور  مختلف 
وأشـــــــكـــــــال 
ـــــحـــــُول  ـــــت ال
التى  والتبُدل 
تطرأ على كل 
احلياة  جوانب 
املجتمع  ــى  ف
فترة  ـــــالل  خ

زمنية معينة

هو االنتقال من نظام اجتماعي  ❍❍

إلى آخر.
..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

.........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

داخل  يحدث  الذي  التغّير  هو  ❍❍

يطرأ  الذي  التحول  أو  املجتمع 
على أّي من جوانب املجتمع خالل 

فترة زمنية محددة.

البناء  يطرأ على  كّل حتول  هو  ❍❍

االجتماعي خالل فترة من الزمن، 
الوظائف  في  تغّير  فيحُدث 
وأمناط  واألعراف  والقيم  واألدوار 

العالقات السائدة في املجتمع.

É :فكر .. اقترح
التغير االجتماعي سنة حياتية حتدث في املجتمعات اإلنسانية؛ نتجية للعديد من العوامل، ومن بني هذه املجتمعات، 

والذي تعرض للتغير االجتماعي مرات عديدة طوال تاريخه.
املطلوب: استكمل - عزيزي الطالب - اجلدول التالي محدًدا التغير الذي أحدثته عوامل التغير االجتماعي.

التغير االجتماعي الذي أحدثته في املجتمع املصريالعوامل 

.........................................................................الطبيعية

.........................................................................الدميوجرافية )السكانية(

.........................................................................الدينية

.........................................................................الثقافية

.........................................................................االقتصادية

.........................................................................السياسية

.........................................................................احلروب

.........................................................................الزعماء والقادة واملصلحون

.........................................................................العلمية والتكنولوجية
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É :ابحث .. اجمع

أجمع أكبر عدد من الصور التى جتسد عوامل التغير االجتماعى مستعيًنا في ذلك بشبكة املعلومات.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................

É :تخيل .. فكر

تعاون مع زمالئك في متثيل عوامل التغير االجتماعي.
.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

É : ابحث .. اكتب

اكتب كلمة لإلذاعة املدرسية بعنوان: »أهمية التغير االجتماعي في حياة الشعوب« .. مستعيًنا في ذلك بالكتب 
املوجودة مبكتبة مدرستك وشبكة املعلومات.

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

É : تعاون .. صمم

املتوافرة  باملوارد  ذلك  في  مستعيًنا  االجتماعي،  التغير  عوامل  يجسد  منوذج  تصميم  في  زمالئك  مع  تعاون 
باملدرسة. 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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É : فكر .. صمم

تعاون مع زمالئك وصمم خريطة ذهنية جتسد موضوع التغير االجتماعى.
.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................
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ثانيا : 
التقومي

± عرف املفاهيم التالية :

ب. النمو االجتماعى . أ. التطور االجتماعى.   
د. التنمية . جـ. التقُدم .    

هـ. التغُير االجتماعى .

2  تعد ثورة: يوليو1952م، من أهم عوامل التغير االجتماعي في املجتمع املصري .. حلل هذه العبارة.

3  يصعب رد التغير االجتماعي لعامل واحد فقط، بل هناك عوامل مادية وفكرية تسهم فى إحداث أشكال التغير 
املختلفة .. حلل هذه العبارة.

¥ للحروب أثر واضح في إحداث التغير االجتماعى .. فسر هذه العبارة.

µ  قارن بني كل من :

أ. اآلثار اإليجابية واآلثار السلبية للتغير االجتماعي.
ب. التطور االجتماعي والتغير االجتماعي. 

جـ . النمو االجتماعي والتنمية. 
6 دلل على صحة أو خطأ العبارات التالية:

أ. يكافح الزعماء والقادة واملصلحون عوامل التغير االجتماعي.
ب. يسهم احلكم الدميقراطي في إحداث التغير االجتماعي االيجابى .

جـ. تؤدى العوامل االقتصادية دوًرا بارزًا في حتقيق التغير االجتماعى.
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اوال : 
األنشطة

الوحدة الثالثة - مناذج من املؤسسات االجتماعية

مناذج من املؤسسات الوحدة  الثالثة 
االجتماعية

املو�ضوع الأول

�لتن�سئة �الجتماعية

ابحث .. استخلص: É 

في كتابه )إحياء علوم الدين( ينصح اإلمام »الغزالي« مبراعاة االعتدال فى تأديب الطفل، وإبعاده عن أصحاب 
السوء، وعدم تدليله أو التساهل معه فى املعاملة، كما ينصح بشغل وقت فراغه فيما يفيد .. إلخ.

تعاون مع زمالئك في استخالص أهم ااألفكار التي ترتبط بالفكر االجتماعي، من كتاب إحياء علوم الدين« لإلمام 
»الغزالي« ،ثم كتابة مقالة في مجلة علم النفس واالجتماع عن هذه األفكار.

ميكنك احلصول على كتاب )إحياء علوم الدين« من خالل الرابط التالي:
https://docs.google.com/�le/d/0B8E9Z57shYOkYnlTdV85eU53TzQ/edit?pli=1

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

É :ابحث .. اقترح

تعد التنشئة االجتماعية التي شغلت اهتمام الكثير من الباحثني في مجال علم االجتماع؛ ملا لها من أهمية في 
إيجاد املواطن الصالح الذي يكون املدخل لتقدم مجتمعه ورفاهيته؛ ولهذا فقد تعددت التعريفات لعملية التنشئة 

االجتماعية، وأهمها:
عملية تفاعل يتم عن طريقها تعديل سلوك الشخص بحيث يتطابق مع توقعات أعضاء اجلماعة التي ينتمي  ❏ 

السلوك  أساليب ومعايير  الطفل  فيها  التي يكتسب  االجتماعي  التفاعل  القائمة على  العملية  إليها. وهي 
والقيم املتعارف عليها في جماعته، بحيث يستطيع أن يعيش فيها ويتعامل مع أعضائها بقدر مناسب من 

التناسق والنجاح 
عملية يقصد بها طبع املهارات واالجتاهات الضرورية التي تساعد علي أداء األدوار االجتماعية في املواقف  ❏ 

املختلفة.
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عملية تعلم قائمة على تعديل أو تغير في السلوك نتيجة التعرض خلبرات وممارسات معينة خاصة ما يتعلق  ❏ 

بالسلوك االجتماعي لدى اإلنسان .
في ضوء التعريفات السابقة لعملية التنشئة االجتماعية :

أ.حدد نقاط االتفاق بني هذه التعريفات وتعريف التنشئة االجتماعية بكتاب الطالب.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

ب. حدد نقاط االختالف بني هذه التعريفات وتعريف التنشئة االجتماعية بكتاب الطالب.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

ب. اقترح تعريًفا للتنشئة االجتماعية في ضوء نقاط االتفاق بني التعريفات السابقة.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

É :ابحث .. اجمع

تعاون مع زمالئك في جمع أكبر عدد من أهداف التنشئة االجتماعية وذلك باالستعانة باملراجع املوجودة مبكتبة 
مدرستك أو شبكة املعلومات.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

É :تأمل .. اقترح

عزيزي الطالب هب إنك دعيت للحديث في أحد البرامج التلفزيونية عن أساليب التنشئة االجتماعية في األسرة.
أ.اقترح تصوًرا باألسئلة التي قد يطرحها عليك مقدم البرنامج.

ب. اقترح تصوًرا باإلجابة املتوقعة منك عن كل سؤال.

اإلجابة املتوقعة من ضيف احللقةالسؤال املتوقع من مقدم احللقةاألسلوبم

..............................................................................أسلوب التقبل واالهتمام1

..............................................................................أسلوب احلزم والدميقراطية2

.......................................املساواة فى املعاملة بني األبناء3
.......................................

.......................................

.......................................



الوحدة الثالثة - مناذج من املؤسسات االجتماعية

 علم النفس واالجتماع - الصف الثانى  الثانوى60

É  :تخيل .. تأمل

التنشئة  بأساليب  يتعلق  فيما  لوالديه  تقدمها  أن  تستطيع  التي  النصائح  فما  عائلتك؛  محيط  في  طفل  ولد 
االجتماعية املوجبة.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

فكر .. صمم: É 

صمم شكال أو شعاًرا يجسد :
أ. أساليب التنشئة االجتماعية االيجابية .

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ب. أساليب التنشئة االجتماعية السالبة.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

É :ابحث .. اجمع

مبشاركة زمالئك اكتب كلمة لإلذاعة املدرسية بعنوان: »التنشئة االجتماعية مدخل لبناء الشخصية السوية«.

É :تأمل .. تصور

نعيش اليوم في عصر االنفجار والثورة املعرفية والتي حتدث حتوالت وتغيرات في مناحي احلياة وفي كل املجاالت 
.. ما تصورك لألسرة في املستقبل من حيث حجمها ، والعالقات بني أفرادها ، وأمناط التربية فيها؟

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

É : حلل .. اقترح

تعاون مع زمالئك فى وضع أساليب لزيادة االستقرار األسرى. ومن ثم يوزع على طالب املدرسة.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

É : حلل .. اقترح

من  بالقرب  ذئب،  جحر  فى  1920م  عام  الطفلة  هذه  اكتشفت  الذئبة(:  )الطفلة  كماال  الهندية  الطفلة  نشاط 
بعد  السن، وقد ماتت »آمااًل«  التى كانت تصغرها فى  أمااًل »  الهند، ووجدت مع أختها »  )ميدنابور( فى 
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السادسة  فقد عاشت حتى سن  أما » كماال »  مبدة قصيرة،  العثور عليها 
عشرة وعندما عثر عليها لم يكن فى أحوالها ما يدل على مظاهر السلوك 
اإلنسانى، ولم تكن لديها أى قدرة من القدرات البشرية، ولم تكن تتحدث 
بأية لغة، وكان سلوكها العام يشبه سلوك احليوان، وكانت تأكل اللحم النيئ، 

وتعوى عواء الذئاب،  ومتشي على أربع. 
دراسة  استخالصها من  التى ميكنك  االجتماعية  الدالالت  أهم  ما 

حالة هذه الفتاة؟

É : حلل .. اقترح

أ.استخلص الدالالت واملعاني التي تراها في كل صورة من الصور املوجودة أمامك.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ب.اكتب أكبر عدد ممكن من العناوين التي تعبر عن كل صورة من الصور.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

السادسة  فقد عاشت حتى سن  أما » كماال »  مبدة قصيرة،  العثور عليها 
عشرة وعندما عثر عليها لم يكن فى أحوالها ما يدل على مظاهر السلوك 
اإلنسانى، ولم تكن لديها أى قدرة من القدرات البشرية، ولم تكن تتحدث 
بأية لغة، وكان سلوكها العام يشبه سلوك احليوان، وكانت تأكل اللحم النيئ، 

دراسة  استخالصها من  التى ميكنك  االجتماعية  الدالالت  أهم  ما 
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ثانيا : 
التقومي

± عرف التنشئة االجتماعية.

2  عرف األسرة.

3 حدد أهداف التنشئة االجتماعية.

¥ حدد دور األسرة فى عملية التنشئة االجتماعية.

µ عدد وظائق املدرسة فى عملية التنشئة االجتماعية.

6 فسر عالقة املدرسة برقى املجتمع وتقدمه.

7  للتنشئة االجتماعية شكلني أساسيني .. فسر هذه العبارة.

8  تتم عملية التنشئة االجتماعية من خالل عدة مؤسسات باملجتمع .. حلل هذه العبارة.

9  دلل على صحة أو خطأ العبارات التالية:
أ. ُتعد األسرة من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية.                                        )............( 

ب. ُتعد املدرسة من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية على اإلطالق                           )............( 

جـ. يعد أسلوب التقبل واالهتمام من أساليب التنشئة االجتماعية السلبية فى األسرة.         )............(

د. يعد أسلوب التدليل واحلماية الزائدة من أساليب التنشئة االجتماعية السليمة فى األسرة.  )............(

هـ. التنشئة فى أساسها عملية تعلم.                                                  )............(

10  استخدام األسرة ألسلوب التقبل واالهتمام في التنشئة االجتماعية  له آثار إيجابية على األبناء .. حلل هذه 
العبارة.

±±  استخدام األسرة ألسلوب احلزم في التنشئة االجتماعية له آثار إيجابية على األبناء .. حلل هذه العبارة.

12   استخدام األسرة ألسلوب الرفض في التنشئة االجتماعية له آثار سلبية على األبناء .. حلل هذه العبارة.
13   ميز بني كل من :

أ. أسلوب التسلط والتشدد وأسلوب التدليل واحلماية الزائدة في التنشئة االجتماعية.
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¥±  تخير اإلجابة الصحيحة مما يلي :

أ. املؤسسة التي لها تأثير أقوى من املؤسسات األخرى خاصة في املرحلة العمرية األولى في عملية التنشئة 
االجتماعية :

)4( األسرة. )3( النادي.   )1( املدرسة.    )2( دار العبادة.  
ب. تتأثر املؤسسات التي تسهم في عملية التنشئة االجتماعية باإلطار الثقافي العام في املجتمع. يستنتج من 

ذلك أن التنشئة االجتماعية :
)2( عملية نسبية. )1( عملية بسيطة.     

)3(واحدة في كل املجتمعات.
)4( حتتاج إلى ممارسة طويلة.

µ±  فسر املواقف التالية في ضوء دراستك ملوضوع التنشئة االجتماعية :

أ. فشل بعض األبناء في اتخاذ قراراتهم.   
جـ. تهرب بعض األوالد من حتمل املسئولية.

د. إصابة بعض األوالد باضطرابات في الشخصية.   
16   هب أنك ُدعيت إللقاء محاضرة بعنوان : »مشكالت املجتمع املصري املعاصرة : أطفال الشوارع ، الطالق ، 

العنوسة«. فماذا أنت قائل ؟
17  إذا كنت مربًيا .. ماذا تفعل في املواقف التالية :

أ. مييل طفلك إلى اتخاذ قراراته اعتمادا على نفسه؟
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املو�ضوع  الثانى

�ل�سبط �الجتماعى

اوال : 
األنشطة

ابحث .. اقترح: É 

يهدف الضبط االجتماعي إلى حتقيق النظام واالستقرار وحفظ احلقوق واملمتلكات ، واحلريات وذلك مبا يحمله من 
قوانني وقيم وعادات وأعراف ورموز حضارية وثقافية تشجع التماسك والتآلف بني األفراد واجلماعات اإلنسانية، مع 
مراعاة التغير املستمر للمجتمعات، كما يسعى الضبط االجتماعي إلى اإلصالح والتحسني في مجاالت املجتمع 
ونشاطاته بحيث يحافظ على اإليجابيات ويدعمها ويعالج السلبيات .. لذا فقد اهتم علماء االجتماع بدراسة 

الضبط االجتماعي، وتعددت وفًقا لذلك تعريفاته، وأهمها:
هو املوجه لسلوك األفراد ألن يكون متوافًقا مع املعايير والقيم املرغوبة في املجتمع.

هو سيطرة اجتماعية مقصودة وهادفة لها قوة دفاعية ال يستهان بها في إحداث االستقرار في املجتمعات.
عملية هادفة ومالزمة سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة مخططة أو غير مخططة تقوم بها اجلماعة أو املجتمع من 
خالل وسائل رسمية أو تلقائية لضبط سلوك األفراد واجلماعات مبا يحقق االمتثال للقواعد واملعايير واألعراف العامة 

وقيم احلياة السائدة في املجتمع ومبا يحقق النظام واالستقرار والتضامن االجتماعي واألهداف العامة  ملجتمع.
وشبكة  مدرستك  مبكتبة  املوجودة  باملراجع  ذلك  في  مستعيًنا  االجتماعي  للضبط  أخرى  تعريفات  اجمع  أ. 

املعلومات.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ب. حدد أوجه االتفاق بني تعريفات الضبط االجتماعي السابقة والتعريف املوجود بكتاب الطالب.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

جـ. حدد أوجه االختالف بني تعريفات الضبط االجتماعي السابقة والتعريف املوجود بكتاب الطالب.
.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

د. اقترح تعريًفا - من وجهة نظرك - للضبط االجتماعي في ضوء التعريفات السابقة.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

É :ابحث .. اكتب

الضبط  فى  ودورها  االجتماعية  »التنشئة  بعنوان:  املدرسية  لإلذاعة  كلمة  كتابة  في  زمالئك  مع  تعاون 
االجتماعى«.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

É :ابحث .. نفذ

تعاون مع زمالئك وحتت إشراف معلمك في تنفيذ منوذج )مستخدًما املوارد املوجودة في مدرستك( يجسد أهداف 
الضبط االجتماعي.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................

É :ابحث .. اقترح

العمل  في  تتمثل  والتي   – الطالب  بكتاب  جاء  كما   – االجتماعي  الضبط  أهداف  الطالب  تعرفت عزيزي  لقد 
بالسلوك االجتماعى لألفراد، وحتقيق األمن  على حتقيق االمتثال ملعايير قيم اجلماعة االجتماعية .. واالرتقاء 

االجتماعى داخل املجتمع .. إقامة العدالة بني جميع أفراد املجتمع فى احلقوق والواجبات وااللتزامات.
أ. اجمع أكبر عدد ممكن من أهداف الضبط االجتماعي مستعيًنا في ذلك باملراجع املوجودة مبكتبة مدرستك، وشبكة 

املعلومات.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ب. ادمج بني أهداف الضبط االجتماعي السابقة، وأعد صياغتها بشكل جديد. 
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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É :تعاون .. اجمع

تعاون مع زمالئك وحتت إشراف معلمك وإخصائي الوسائل التعليمية والتكنولوجية مبدرستك في :
جمع أكبر عدد ممكن من املشاهد الدرامية باألفالم واملسلسالت والتي يجسد نوعا الضبط االجتماعي )الداخلي 

واخلارجي(.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

انقد كل مشهد نقًدا موضوعًيا.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

É :فكر .. مّثل

تستمد  الوسائل  وهذه  النزاعات.  وحسم  االنحرافات  ومواجهة  الضبط  حتقيق  في  ووسائله  آلياته  مجتمع  لكل 
فاعليتها من منظومة القواعد والتي متلي على األفراد كيف يتصرفون، وعلى أي نحو يكون سلوكهم. فتصبح مبثابة 

قانون متعارف عليه يتصدى ملواجهة ما يطرأ بينهم من مشكالت ونزاعات في معامالتهم احلياتية.
تعاون مع زمالئك في وضع سيناريو وحوار لوسائل الضبط االجتماعي، ومتثيلها أمام باقي الزمالء.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

É :فكر .. خطط

خطط مبشاركة زمالئك وحتت إشراف معلمك في وضع خطة؛ لنشر ثقافة الضبط االجتماعي مبدرستك.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

تأمل .. فكر: É 

وضح كيف ميكنك كطالب باملرحلة الثانوية أن تكون قدوة في الضبط االجتماعي لغيرك في املجتمع الذي تعيش 
فيه.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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تخيل .. فكر: É 

االجتماعي، وفي حالة عدم  بالضبط  أفراده  التزام  البناء ملجتمع ما في حالة  تخيل طبيعة وخصائص مكونات 
التزامهم بالضبط االجتماعي. 

عدم التزام األفراد بالضبط االجتماعيالتزام األفراد بالضبط االجتماعيمكونات البناء االجتماعي

............................................................ .......................................

............................................................
 ......................................

......................................
 ......................................

............................................................
 ......................................

......................................
 ......................................

............................................................
 ......................................

......................................
 ......................................

............................................................
......................................

......................................
 ......................................

............................................................
 ......................................

......................................
 ......................................

............................................................
 ......................................

......................................
 ......................................

É :تأمل .. فكر

تعتبر مشكلة أطفال الشوارع مبثابة قنبلة موقوتة قابلة لالنفجار في وجه املجتمع في أي حلظة ، ومخاطرها جد 
خطيرة، وغير محسوبة حتى اآلن.

عزيزي الطالب أمامك صورة  تعبر عن حياة أطفال الشوارع، أمعن التفكير فيها، وحللها، وصف ما تعبر عنه 
هذه الصورة.

أ .  ما أسباب مشكلة أطفال الشوارع )من وجهة نظرك(؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 ب . ما النتائج املترتبة على مشكلة أطفال الشوارع )من وجهة نظرك(؟

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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جـ .  ما العالقة بني هذه الصورة وموضوع التنشئة االجتماعية وموضوع الضبط االجتماعي؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

د .  تعاون مع بعض زمالئك في وضع خطة لعمل مقابالت مع بعض أطفال الشوارع ، ثم اكتب تقريرًا عن هذه 
املقابالت.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

هـ .  هب أنك مسئول عن حل مشكلة أطفال الشوارع .. فما مقترحاتك حلل هذه املشكلة ؟ 
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

É :تأمل .. فكر

ماذا تفعل في املستقبل عندما تكون أب / أم في تنشئة أوالدك تنشئة سوية حتقق الضبط االجتماعي املطلوب؟
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

فكر.. صمم: É 

تعاون مع زمالئك في تصمم خريطة ذهنية جتسد موضوع الضبط االجتماعي، وعلقها بالفصل.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

فكر.. اكتشف: É 

تعاون مع مجموعة من زمالئك فى رصد أكبر عدد ممكن من العادات والتقاليد السلبية في مجتمعنا، واكتشف كيف 
ميكن التقليل من تأثيرها السلبى، مع تخصيص سلسلة من احللقات اإلذاعية املدرسية، للتوعية بخطورتها. 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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ثانيا : 
التقومي

± عرف املفاهيم التالية :

ب. التشريع )القانون(. أ.الضبط االجتماعى.     
د. الرأى العام. جـ. العادات االجتماعية   

هـ. األعراف االجتماعية.
2  يتسهدف الضبط االجتماعي حتقيق أهداف عدة .. فسر هذه العبارة.

3  يقسم علماء االجتماع الضبط االجتماعى إلى نوعني .. اشرح هذه العبارة.
¥  الدين كأحد أساليب الضبط االجتماعى ينظم سلوك األفراد واجلماعات ويضبطه .. حلل هذه العبارة.

µ  دلل على صحة أو خطأ العبارات التالية:

أ. ُيعد الضبط االجتماعى من أهم مقومات املجتمع اإلنسانى.
ب. يقتصر اكتساب الفرد لعملية الضبط االجتماعى من على األسرة.

جـ. يكفي القانون وحده لضبط السلوك اإلنسانى.
6  حدد أساليب الضبط االجتماعى.

7  ميز بني كل من :
أ. نوعى الضبط االجتماعي.

ب. التشريع )القانون( والدين كأسلوبني من أساليب الضبط االجتماعى.
جـ. العادات االجتماعية واألعراف االجتماعية كأسلوبني من أساليب الضبط االجتماعى.

د. الدين والتربية كأسلوبني من أساليب الضبط االجتماعى.
8  مب تفسر :

أ. ُيعد الدين من أهم أساليب الضبط االجتماعى؟
ب. أهمية التربية فى عملية الضبط االجتماعى؟

جـ. أهمية الرأى العام في حتقيق الضبط االجتماعي؟
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النموذج األول

أوال: علم النفس
السؤال االول: أجب عن اآلتى:

أ- عرف منهج االستيطان.
السؤال الثانى: أجب عن اآلتى:

أ- ميز بني كاًل من: علم النفس التربوى وعلم النفس الصناعى.
ب- يهدف علم النفس إلى فهم سلوك اإلنسان وتفسيره .. حلل هذه العبارة مستعينًا باألمثلة.

جـ- حدد اجلوانب الفسيولوجية لالنفعال.
السؤال الثالث: بني الصواب واخلطأ فيما يلى مع التعليل:

أ- يستطيع الباحث أن يتحكم فى كل املتغيرات عند استخدامه للمنهج التجريبى.
ب- توجد عالقة بني االنفعاالت والعمليات العقلية.

جـ- متر عملية الذاكرة بثالث مراحل.

ثاني: علم االجتماع

السؤال الرابع: أجب عن األتى:
أ- عرف علم االجتماع.

السؤال اخلامس: أجب عن االتى:
أ- حدد أهمية املنهج العلمى وأهداف استخدامه فى علم االجتماع.

ب- إن قيام أى جماعة إجتماعية يتطلب توافر مجموعة من الشروط .. برهن على صحة هذه العبارة.
جـ. ميز بني اجلماعة األولية واجلماعة الثانوية.

السؤال السادس: بني الصواب واخلطأ فيما يلى مع التعليل:
أ- السلطة القضائية تختص بتمثيل البرملان واملجالس النيابية.

ب- تعد املدرسة احدى مؤسسات التنشئة االجتماعية.
جـ- تعطى الدراسات التاريخية عمقًا ألى دراسة اجتماعية.

مناذج امتحانيةمناذج امتحانية
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71 األنشطة والتدريبات

النموذج الثانى

أوًلا: علم النفس

السؤال االول: أجب عن اآلتى:

أ. عرف علم النفس

ب. لقد كانت لفونت إسهامات متعددة فى تطوير علم النفس .. دلل على صحة أو خطأ هذه العبارة.

السؤال الثانى: أجب عن اآلتى:

أ. يهدف علم النفس إلى ضبط السلوك والتحكم فيه وتوجيهه ... برهن على صحة هذه العبارة.

ب. للدوافع أهمية كبيرة فى حياتنا. إلى أى مدى تتفق أو تختلف مع هذه العبارة .. اذكر مبرراتك.

جـ. قارن بني الدوافع االجتماعية والدوافع الشخصية.

السؤال الثالث: بني الصواب واخلطأ فيما يلى مع التعليل:

أ. يتشابه موضوع علم النفس عند املدرسة السلوكية واملدرسة البنائية.

ب. تهدف املجاالت األساسية لعلم النفس إلى التطبيق العملى للقوانني التى يتم التوصل إليها.

جـ. ينفعل اإلنسان عندما تكون دافعيته قوية.

ثاني�: علم االجتماع

السؤال الرابع: أجب عن اآلتى:

أ. عرف املنهج العلمى.

ب. قارن بني دعائم علم االجتماع عند كل من )كونت – دوركامي(.

السؤال اخلامس: أجب عن االتى:

أ. حدد أسباب نشأة علم العمران البشرى عند ابن خلدون.

ب. ما النتائج املترتبة على أسلوب التدليل واحلماية الزائدة فى تنشئة األبناء.

جـ. توجد عالقة بني النظام االقتصادى وغيره من النظم االجتماعية .. حلل هذه العبارة.

السؤال السادس: بني الصواب واخلطأ فيما يلى مع التعليل:

أ. املكانة قد تكون موروثة ومكتسبة فى وقت واحد.

ب. أسلوب التشدد فى تنشئة األبناء يعد من أساليب التنشئة االجتماعية السوية.

جـ. يعد الدين من أهم أساليب الضبط االجتماعى.
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