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  مقدمة 

يما منهم جتماعية، السيسرني أن أضع بين يدي الطلبة والباحثين في العلوم اإلنسانية واال 

قل علوم االعالم واالتصاااااااااااال  ذي املطبوعة في مقياس علم الن،س االجتما ي، وال   حاملنتمين ل

حاولت من خاللها أن أقدم تعري،ا بهذا ال،رع املنتم  لحقل علم الن،س العام، بإظهار تعريف 

لتعريج اونشااااااااااااكتا وتطوري ولذا عالقتا بال،روع البمثية األخر  ومن  م  االجتما ي،علم الن،س 

  .س اإلعالميعلم الن، على

لماااا رلزمل املطبوعاااة متماااابااااااااااااياااة مع ال رناااامج البيااادا و ي املقتر  على أ م مبااااحااا  علم 

الن،س االجتمااا ي من عالقااامل لل،رد في اعجتمع وت،اااعلااا  نااالاائ ولااذا الت،شاااااااااااا ااة االجتماااعيااة، 

اااالقياااااد ، وم،ااااا يم ذامل ارتباااااص بااااالت صاااااااااااا   اعجااااال،فضااااااااااااال عن الن ريااااامل املقعااااد  لهااااذا  كا

 ... القيم و ير ا، الجماعة

  .السلوك اإلنساني، والجماعامل وأنواعهاومن بين املوضوعامل ال   تتناولها املطبوعة 

   مرجعا للطلبة في أبماثهم وتكون أرجو أن يست،يد منها القراء 
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 مدخل إلى علم الن،س
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 علم النفس

 اعحيطة من خالل و العلم الذي ي ت  بدراسااااااااااة الساااااااااالوك اإلنساااااااااااني وعالقتا بالبي ة 

 ليف يتعلم اإلنسان وليف ي،كر أو ليف يدرُك بيئَتاُا وما هي 
ً
الطريقة العلمية في البم  فمثال

 ملر ع عقلي 
ً
سااااااااة  على اإلنسااااااااان عندما ي،كر بذكاءع أو يبدع أو عندما يقُع فٍر

ُ
التغيرامُل ال   تطرأ

 عليا عندما يتممس
ُ
أو ي،شااااااااااااو أو ين،عل أو  أو ن،ساااااااااااام  أو عضااااااااااااوي وما هي التغيرامُل ال   تطرأ

 عليا عندما يت،اعُل مع جماعة من الناس أو عندما يعمل بم،ردي أو ماذا 
ُ
يندفع وما الذي يطرأ

اااارع ما ، إلى هخر  ذي املباح  اإلنسانيِة ت و تت،رع 
 على سلوِلاااِا من تغييرع و و تمت تك يِر عقا

ُ
يطرأ

علم الن،س االجتمااااا ي وعلم الن،س عن علم الن،س العااااام فروع لثير  تزيااااد يومااااا  عااااد يوم ل

التربوي وعلم الن،س الحربي والصاااااااااااانااا ي و اإلداري و ير ااا لكنهااا في ماموعهااا تاادرس في كليااامل 

لكليااة التربيااة وكليااة ا داا و أمااا مااا ياادرس في كليااة الطااا فهو مقاادمااة علم الن،س العااام وعلم 

ام  م االختصاااااااااااااااا اااااااااااايون الن،س الطب  أو السااااااااااااريري  اإلكلي،يكي  و دارسااااااااااااو علم الن،س العااا

 . الن،سيون و اعحللون الن،سيون و  ير م

ع با الدارسااااااااااون فهو ال  عت ر علم الن،س من العلوم املهمة في العصاااااااااار الحدي ، وتوساااااااااا  ٍو

عد  من العلوم املمتعة مع أنا ليس بالسااااهل،  يقتصاااار على فرع بذاتا، بل يت،ر ع إلى عد  فروع، ٍو

ساعد  ذا العالم من يدرسا على   .معرفة أنماص وأنواع الشخصيامل على اختالفهاٍو

 تسمية علم النفس

 و من أ اااااال  Psyche ، املقطع األول Psychology كلمة علم الن،س باللغة اإلناليزية هي

 و يعن  العلم املمنهج على أ اااااااول منهجية  logy الرو  أو الحيا ، واملقطع الثاني ومعناييوناني 
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أ اااااااال مصااااااااطنج علم الن،س باإلناليزية يكتي من جهتين م تل،تين  ما  أنالعلماء  ير  علمية. و 

ال،لس،ة وال،سيولوجيا، وإن  كلمة سيكولوجية ن،سية، وفي القرن السادس عشر للميالد كان 

ز عن علم دراساة  علم الن،س يعن : )العلم الذي يهتم بدراسااة الرو  أو دراسااة العقله، و و ممي 

صااااطنج سااااايكولوجية منذ بداية القرن الثامن عشاااار. يهد  علم الجسااااد، وقد تاد تداول  ذا امل

 .الن،س إلى فهم وت،سير السلوك، والت،بؤ بما سيكون عليا السلوك وضبطا والتمكم با

 تعريف علم النفس:  

عر  علم الن،س بكنا العلم الذي يدرس ساااااااااااالوك االنسااااااااااااان، أي يصااااااااااااف  ذا الساااااااااااالوك 

وعر  أيضا بكنا العلم الذي يدرس السلوك ال ا ر دراسة ن امية ويماول   ه4) ويماول ت،سيري.

ت،سير عالقتا بالعمليامل  ير املرئية ال   تمدث داخل العضوية سواء العقلية منها أم الحسية 

والسااالوك  و ذلئ ال،شاااص   ه5) من جهة، وعالقتا بالحوادث الخارجية في البي ة من جهة أخر .

ا مشاااااااااااا دتا، مثل االكل والشااااااااااارا، واملشااااااااااام ، والكالم، ولذلئ ال،شااااااااااااص الحركي الذي يمكن لن

 الباطن كالت،كير والتذلر والشعور واالن،عال...  

ويؤلد ذلئ )الجباليه والذي ير  بكن مصاااااطنج السااااالوك يشاااااير إلى كل ما يصااااادر عن ال،رد 

رلية، حمن اساااااتاابامل ت،تج عن ت،اعلا مع البي ة. وتكون طبيعة  ذي االساااااتاابامل حساااااية، أو 

   ه6) أو عقلية، أوجدانية، أو  ير  ذلئ.

وبالتالي يمكن القول بكن السااالوك  و كل ما يصااادر عن ال،رد من اساااتاابامل م تل،ة إتاء 

مواقف يواجههااا، أو امااام مشااااااااااااكلااة يملهااا، أو خطر يهااددي، أو فرار يت ااذي، أو برنااامج تل،زي أو 

 مسموع يعدي، أو يقدما...  
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 أهداف علم النفس:  

 مثلا مثل العلوم االخر ، فعلم الن،س لا  الث ا دا  تتمثل في االتي:       

 فهم السلوك وت،سيري.  •

 الت،بؤ بما سيكون عليا  ذا السلوك.  •

 ضبو السلوك والتمكم فيا.  •

 تاريخ علم النفس

بالر م  1879إن لعلم الن،س تاريخ عام وهخر علم  خاص ويرجع لعلم تاريب  الى ساااااااااااانة 

م تل،ة تكاد تكون موجود  في القرن التاسااااااااااع عشاااااااااار وبصااااااااااور  عامة يرتبو علم من ان تاارا 

الن،س بالتكمالمل االولى ال   دارمل حول عالقامل االنسااااااااااااان بمميطا وكانت  ناك مماوالمل منذ 

القدم من قبل امل،كرين من الناس ل،هم طبيعة االنسااااااااان وإيااد ت،ساااااااايرامل لساااااااالولا اعختلف 

 :وعلى مراحل عد  وهي

و ااذي تؤمن بااالرأي القااائاال بوجود الرو  ال   تسااااااااااااكن الجساااااااااااام  االفكةةار البةةداايةةة االو  :مرحلةةة 

االنساااااااااااااني ووهبا الحيا  والشااااااااااااعور وت،ارقا عند املومل  شااااااااااااكل أبدي وعند املنام م،ارقة وقتية 

شااااامل  ذا االعتقاد النبامل  لتعود إليا عند اليق ة وان االفعال البشااااارية من عمل تلئ الرو  ٍو

ل وا ر الطبيعية اعختل،ة كالريا  واملطر و ير ا وأن االروا  تتمكم بذلئ وتسمى والحيوان وا

  ذي العقيد  االحيائية البدائية

حاول االنسان في  ذي املرحلة أن يت،هم العالم عن طريق مالح اتا  مرحلة الفلسفة القديمة:

بل امليالد الرا ع ق الواقعية وتصاااوراتا لي،سااار الطبيعة بواساااطة الحوادث الطبيعية ف،ي القرن 
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جااء أفالطون وارسااااااااااااطو باكسااااااااااااااليطهماا في الت،كير فقاد جمع أرسااااااااااااطو أ لاا مالح ااتاا لنحقاائق 

ال،يزيااائيااة والحياااتيااة في الطبيعااة وألف ساااااااااااالساااااااااااالااة من الكتااا تعااالج جميع العلوم وال،لساااااااااااا،ااة 

ة ساااااااااااااملعروفة في ذلئ الوقت وكان علم الن،س واحدا من تلئ العلوم وكان يعر  بكنا )علم درا

 .الرو ه وظل علم الن،س قرونا عد  علما لرو  األنسان والتكمل بم،شك ا ومصير ا

و ذي املرحلة تبدأ  عد ميالد الساااااااايد املسااااااااي  وظهور  مرحلة التطورات خالل العهد املسةةةةةةةةي ي:

الكنيسااااااااااااة وكانت الدراسااااااااااااامل املتعلقة بالعلم وال،لساااااااااااا،ة وهد  إلى نشاااااااااااار املعتقدامل الدي،ية 

مرحلة عصاااار انتعاع العلم: فبعد قيام الثور  الصااااناعية في العالم الغربي والروحية وت،سااااير ا 

وتم ضاااااااااااااات عن التشااااااااااااااافاااامل واتااااا اااامل عاااد  في اعجااااالمل العلمياااة اعختل،اااة وظهور عااادد من 

البموث العلميااة إلى حيز الوجود مثاال بموث  اااليلو ونيوتن وتالى أ م إسااااااااااااهااام قااام بااا  ؤالء 

نهج املوضاااو ي الذي عد اسااااساااا في دراساااة الحقائق بصاااور  العلماء في تكليد م املساااتمر على امل

 .عامة

وهي املرحلة ال   ظهر فيها االساالوا التاريب  إذ أساات دم  ذا االساالوا  مرحلة العلم الحديث:

 والعلوم اعختل،اااة شاااااااااااار وتوسااااااااااااعااات املعاااار  في ال،يزيااااءفي القرنين الثاااامن عشاااااااااااار والتااااسااااااااااااع ع

لن،س وبدأ يمتل مرلزي لعلم مساااااااتقل وأنشاااااااك وليم واسااااااات دمت االسااااااااليا التاريبية في علم ا

ااااناااات تار  فيااااا التاااااارا ومنااااذ ذلاااائ الحين وعلم  فوناااات أول م ت ر لعلم الن،س في أملااااانيااااا وكا

ع ومستمر  .الن،س في تقدم سٍر

مما تقدم يتبين أن علم الن،س كان يبم  أوال في الرو   م  ااااااااااااار يبم  في العقل وأنتقل 

 .ار موضوع بمثا السلوك الخار ي عد ذلئ إلى الشعور وأخيرا  
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 ) :1  (علم النفس غايات - 

  الهدف األول: الفهم

ن يمدث الساااااااالوك؟ إ»ليف؟ وملاذا؟ « يتمثل الهد  األول لعلم الن،س باإلجابة عن السااااااااؤالين

كل واحد منا يريد أن يعر  ليف تمدث األباااااياء؟ وملاذا تمدث على الشاااااكل الذي تمدث فيا؟ 

 
ً
  .أفضل عندما نستطيع أن ن،سر ظا ر  ماونمن نشعر بعورا

 ما قيل إن ال،هم عبار  عن الهد  األساسم  للعلم •
ً
  .ولثيرا

إن اإلنسااااااااااااان بطبيعتا مدفوع نمو املعرفة وال،هم وإتالة الغمو  ويمارا ما ال يعرفا  •

  .عاد 

  الهدف الثاني: التنبؤ

هم وماذا؟ إن ممئ أو معيار ال،يتمثل الهد  الثاني لعلم الن،س في اإلجابة عن األساااااااا لة: م ى؟ 

الااذي يتبناااي العلماااء  و الت،بؤ. ولااذا يمكن القول إن أي مماااولااة لزياااد  ال،هم ذامل قيمااة حين 

تكون نتاااائج الو ااااااااااااف هي الت،بؤ الااادقيق عن ال اااا ر  ذامل الصاااااااااااالاااة من نااااحياااة أو حين يؤدي 

يم علم تقيم امل،ا الو اااااااااف إلى الت،بؤ عن ظوا ر أخر  ذامل عالقة بال ا ر  األ ااااااااالية. ف،ي ال

والن ريامل من خالل املد  الذي تسم  فيا بإجراء الت،بؤامل ال   لم يكن باإلمكان أن تمدث في 

  . ياا  ذي امل،ا يم

إن إجراء الت،بؤامل تشااااااااااااكل دوافع ذ نية معرفية لد  ال،رد إذ تشااااااااااااكل حلوالً ... وال،رد مدفوع 

 بطبيعتا إليااد الحل ملشكالتا.

                                                           

   1992معنى خليل عمر وهخرون، املدخل لعلم االجتماع، درا الشروق، عمان، 1 
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  طالهدف الثالث: الضب

يعن  الضاااااااااااابو في اعخت ر قدر  العالم في أن يتمكم ببعس العوامل املسااااااااااااتقلة ملعرفة أ ر ا في 

العوامل التا عة بالطريقة ال   سااااااو  نرا ا  عد قليل. و ذا يسااااااتد ي بالضاااااارور  ضاااااابو  عس 

خصاااااااااااائ  العالم الخار ي ولذلئ  عس الخصاااااااااااائ  املتعلقة بال،رد موضاااااااااااوع الدراساااااااااااة. إن 

العوامل  و الذي يميز العالم عن اإلنسان العادي. فالعالم ال يصدر أحكاما إال مماولة ضبو 

  عد عدد من املالح امل املضبوطة ال   تسم  لا بإ دار حكم فيا درجة من التعميم.
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 نظريات علم النفس 

 behaviourismالنظرية السلوكية 

هاااا املمكن مالح تهي إحاااد  الن رياااامل الك ر  في علم الن،ست ال   تااادرس الساااااااااااالولياااامل 

 سااااهولةع لد  ال،رد، لما تسااااعى إلى دراسااااة وباااار  الساااالوك البشااااري، من خالل تمليل ال رو  

كتساااابة من تااربا السااااابقةت وال   
ُ
ال   عابااااها ال،رد، والنتائج املترتبة عليها في بيئتا، والخ ر  امل

 .أدمل إلى ظهور سلولا الحالي

 دورع للو ي في ساااااااالوك ال،رد، املوجود  في ن ري  ولم تت نا الن رية الساااااااالولية فكر  وجود 

الوظائ،ية والب،يوية، ورفضاااات امل،ا يم ال   وضااااعها ال،يلسااااو  فرويد حول تك يرامل الالبااااعور 

مل على أن السااااااالوك املنحو  )الوا يه،  و فقو ما  ا قاطًعا، بل أ ااااااار  في تمديد السااااااالوك رفضاااااااً

 . ع
    1ياا دراستات كونا يمكن مراقبتا  شكلع موضو ي 

 أنواع النظرية السلوكية

 :يوجد  ال ة أنواع رئيسية للسلولية وهي

 Methodological Behaviorism السلوكية املنهجية

يعتمد  ذا النوع من السااالولية على دراساااة سااالوك األفراد فقو، دون دراساااة أيع  من العمليامل 

وقد أوجد  ذا النوع من الذ نية ال   تقع وراء  ذا الساااااااااااالوك، كاملعتقدامل الدي،ية والر بامل، 

ت أحد أباااااهر علماء الن،س (John B. Watson) السااااالولية ال،يلساااااو  جون برودوس واطساااااون 

الساااااااااااالوليين، الذي رفس اإلقرار بالت،كير الذاتي، والتكمل الباطن  )االسااااااااااااتبطانه، وانطلق في 
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يا، لن رياتا من فكر ت أن الهد  من علم الن،س،  و الت،بؤ بالسااااااااااالوك ومماولة السااااااااااايطر  ع

ت باعتبار ا طريقة خا ة قابلة للتغيير في أي لح ةع   . غس الن ر عن الحالة العقلية ألي  فردع

 Psychological Behaviorism السلوكية النفسية

من األساااااماء ال   ترلت  Burrhus Frederic Skinner كان ال،يلساااااو  بر وس فريدريئ ساااااكي ر

 ب
ً
ا في الن رية الساااااااااااالولية، خا ااااااااااااة ما يتعلق بالساااااااااااالولية الن،سااااااااااااية، حي  اعت ر أن تك يرا  امًّ

عتقد علماء الن،س أن دراسة  ذا النوع   للعمليامل العقلية. ٍو
ً
السلوك البشري ليس سو  مره 

 .من السلولية، تتمُّ من خالل التم،يز ال،يزيولو ي، أو االن،عاالمل العاط،ية

 Analytical Behaviorism السلوكية التحليلية

 
ً
قع في الساالولية الن،سااية، إلى االعتقاد ب،كر ع  تو اال سااكي ر نتياة

للبم  والدراسااة  شااكلع ُمعم 

. اعُت رمل فيما  ،يد بضااااااارور  اقتران سااااااالوك الشاااااااخ  مع ما يعتريا من أفكارع ومشااااااااعَر داخليةع
ُ
ت

 عد كإحد  أنواع الن رية الساااااااااااالولية، وُعرفت باساااااااااااام الساااااااااااالولية التمليلية، أو املنطقية، أو 

ن الساااااااااااالوك البشااااااااااااريت  و الوجاا الخاار ي ملاا ياري من عمليااملع عقليةع الجاذرياةت وتن  على أ

    2داخل الشخ .  

 النظرية السلوكية والشخصية

 وفًقا للن رية السلولية، إن شخصية ال،رد ال تتكون مع والدتات إنما تكخذ بكلها من 

خالل ماموعةع من الساااااااااااالوليامل املتتالية املرتبطة بالعوامل الخارجية في البي ة اعحيطة 

 با، 
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 نةةةظةةريةةة الحةةافةةز في التعليم والتعلم لة كالرك هل

 التعريف بالنظرية

ك أو ن رية  ل في الساالو  ”Drive theory“تعر   ذي الن رية بكسااماء أخر  مثل ن رية الدافع 

 Hul’s“أو تاااراباااطااايااااااة  اااااال السااااااااااااااالاااولااايااااااة  ”Hull’s Systematic behavior theory“الااانااا اااااااماااي 

Connectionism”  وإلى  ير ذلئ من األساااااااااماء األخر ، وتصاااااااااف  ذي الن رية ضااااااااامن الن ريامل

 تعزيزه.-استاابة  – السلولية ال   تؤلد مبدأ االرتباص بين مثير واستاابة ومثير تعزيزي )مثير

الن ريامل الوظي،ية ال   تر  أن للساااااااااااالوك وظي،ية معينة. وهي تن ر إلى التعلم وهي أيضااااااااااااا من 

على أنا العملية ال   من خاللها ترتبو اساااااااتاابامل بمثيرامل معينة، وأن مثل  ذا التعلم يمدث 

 .على نمو تدريجي بمي  تزداد االرتباطامل قو  باملران والتدريا مع وجود التعزيز أو املكافك 

بمي  سادمل  (Clark L. Hull: 1884-1952)ية عالم الن،س األمريكي لالرك  ل طور  ذي الن ر 

 الخمسينامل والستينامل من القرن املاضم ، وتعد ن رية  ل أفكار ا في ماال التعلم خالل

 ل باإلجابة عن األساا لة املتعلقة  وفيها انصااا ا تمام Bower &، (Hilgard ,1981الحيوانامل )

 لبعس السلوكامل والكي،ية ال   من خاللها يتم تعلم مثل بكسباا تعلم الكائن الحي

تعلم االستاابامل، أو ما يطلق عليها   ذي السلوكامل؟ لذلئ فقد ا تم بمسكلةه ملاذا وليف )يتم

 ه.127، 2010اسم العادامل. )ت لول، 
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 :Hull Leonard Clarkالسيرة لذاتية كالرك ليونارد هل 

عالم ن،سااااااام  أمريكي واساااااااع التك ير ساااااااعى لشااااااار  التعلم  ه  و1952إلى  1884عاع في ال،تر  من 

عر   ااال بمنااااظراتاااا مع إدوارد ساااااااااااام  توملاااان  والااادوافع من خالل قوانين الساااااااااااالوك العلمياااة. ٍو

(Tolman. C Edwardعر  أًيضا  عملا في ن رية الدافع  .ه ٍو

حي  وظ،ا الرئيس والعالم الن،ساااااااااااام   قضاااااااااااامى  ل الجزء األل ر من حياتا املهنية في جامعة ييل

 ه.James Rowland Angellالسابق جيمس روالند هنال )

ومن أبرت أعمااااالااااا الن ريااااة  .ولقااااد أجر  أبماااااث ت هر أن ن رياااااتااااا يمكنهااااا الت،بؤ بااااالساااااااااااالوك

 of Principlesه، ولذلئ مبادئ الساااالوك )1940االسااااتداللية الرياضااااية في التعلم باالساااات هار )

Behaviorه وال   قام عليها تمليلا للتعلم والشااااااااااااراص لد  الحيوانامل حي  كانت 1943م ه )عا

 .تمثل ن رية التعلم السائد  في وقتها

ع ر  ل عن نموذجا بم،ردامل حيوية: تعاني الكائنامل من الحرمان ويؤدي  ذا الحرمان ل هور 

،شاااااااااااايو الحااااجااااملت  م تعمااال الحااااجاااامل على ت،شاااااااااااايو الااادوافع وتعمااال الااادوافع بااادور اااا على ت

الساااااااااااالوكت والساااااااااااالوك  و  ااد  موجااات وتمقيق الهااد  يمثاال قيمااة البقاااء. )مرجع إلكترونيه 

 ويكيبيديا.

 Hull’s Methodologyمنهجية هل: 

اان ساااااااااااااائاادا عنااد ممن ساااااااااااابقوي أو  لقااد اعتمااد  اال في دراساااااااااااااة التعلم على منهجيااة مغاااير  ملااا كا

،رضاااااااااااايااة القياااساااااااااااايااة أو معااا ااااااااااااريااا من علماااء الن،س، وتعر   ااذي املنهجيااة باااساااااااااااام طريقااة ال

االساات،باطية يساات دم املنطق والقياس الرياضاام  في  "Hypothetico deductive method"وفيها
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)ت لول  .دراساااااة، ال وا ر السااااالولية مسااااات،يدا في ذلئ من ا تماماتا األولى في ماال الهندساااااة

 ه127، 2010،

 مفاهيم النظرية 

 Habit Strength (H)قوة العادة: 

الساااااالولية األساااااااسااااااية عند  ل هي قو  العاد ، وهي مكون يمثل رابطة دائمة نساااااابيا إن الوحد  

 بين املستقبل واملؤ ر في الجهات العصب ، والعاد  هي دالة عدد مرامل التعزيز.

وفق مااا إن الحاااجااامل البيولوجيااة هي األساااااااااااااااس لجميع أنواع الحوافز، : (D) (Drive)الحةةافز 

ليااااة الرئيساااااااااااايااااة هي الجوع والعط ، وتن يم درجااااة حرار  تقول بااااا ن ريااااة  اااال، والحوافز األو 

الهواء. ولذا تقوم املسااااااااااااتقبالمل الداخلية اإلحساااااااااااااس بماالمل الحرمان  ذي، وتقوم بت،شاااااااااااايو 

الساااااااااااالوك ولااااااذلاااااائ فااااااإن املكون الحااااااافز الحقيقي للاااااادافع  و املثير الحااااااافز. والبااااااد أن تكون 

ير وع ولتعزيز االسااااتاابة الطعام، أما  االسااااتاابامل مالئمة. فعلى ساااابيل املثال املثير وجود الج

 املالئم املثير الشعور بالعط  ولتعزيز

 .االستاابة الطعام

افز الثانوية )  (Drives Secondaryالحو

يمكن للمثيرامل أن تكتساااااااااااا خواص الحوافز. فاملثير الذي يتزام ن مع األلم، على سااااااااااابيل املثال 

ومثير الخو  الناااجم عن ذلاائ يمكنااا أن ياادفع يمكن أن يثير الخو  في املناااساااااااااااابااامل التاااليااة، 

 .السلوك
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 الباعث 

)التدعيمه الوا اااال، وقد افتر   الباع   و أحد امل،ا يم الدافعية القائمة على لمية التعزيز

 اال أن لميااة التعزيز )التاادعيمه ال تؤ ر على قو  العاااد ، ولكنهااا تؤ ر على األداء عن طريق تغير 

 .الحي مستو  الدافعية لد  الكائن

 ( Stimulus-Intensity Dynamism) (Vدينامية شدة املثير )

ر اسااتاابة ، فاملثير الخار ي القوي يسااتثيالشاارطييرتبو  ذا املكون بكثافة املثيرامل في املوقف 

 .قوية، ولما هي الحال للباع  فإن  ذا األ ر  ير ارتباطي، وال يؤ ر على قو  العاد 

 (E( )Reaction Potentialجهد االستجابة )

ي مكون مثال فلاألداء يتم حصولا  في أعقاا مدخالمل عمليامل اإلبراص السابقة اعختل،ة فإن

أن جهد االساااااااتاابة ينام عن االرتباطامل املضااااااااع،ة لقو     ل جهد االساااااااتاابة، وقد افتر  

ع ر عن ذلئ باملعادلة التالية  :العاد ، والحافز والباع  وبد  املثير ٍو

 دينامية x الباع  x الحافز x = قو  العاد جهد االستاابة 

بااد  املثير وجهد االسااتاابة ن،سااا مرتبو بكربعة مقاييس لاداء: احتماالمل االسااتاابة ولمو ها 

 .وسعتها أو مداد ا ومقاومتها لالنط،اء

 قوة العادة املعممة

ر  من يو االسااااااااتاابة املتضاااااااامنة في اإلبااااااااراص األ اااااااالي تصااااااااب  مرتبطة بمنطقة لبأإن رد ال،عل 

مناااطق املثيرامل  ير تلاائ املثيرامل املتضاااااااااااامنااة عاااد  اإلبااااااااااااراص األ اااااااااااالي و ااذي العااادامل املعممااة 

 .تسا م في جهد االستاابة
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  جهد الكف املجمع

الحي على التوقف عن االساااااااااااتاابة وعندما يتم توقف ال،شااااااااااااص االساااااااااااتاابي فإنا يم،ز الكائن 

ور ح ى ويتط  يتدعم  و كذا فإن عدم االساااتاابة يتعزت  يمصااال ت ،يس في الكف االساااتاابي

يصااااااااااااب  عاد  و ذي العاد  تساااااااااااامى الكف املشااااااااااااروص ويتمدد كل من الكف املشااااااااااااروص والكف 

 .االستاابي ويكونان جهد الكف اعجمع

 السلوكي  لتذبذبا

وح ى  عد أن تثبت قو  جهد االسااااااااااااتاابة فإن كال من سااااااااااااعة االسااااااااااااتاابة ولمو ها يتذبذا من 

 .ة ألخر  و ذا املكون ي،سر لنا التذبذا العشوائي في السلوكتارب

 عتبة رد الفعل

 .لكي تمدث االستاابة البد من توفر أدنى من الجهد االستاابي

 التعزيز األو ي

عنااد ت ،يس املثير الحااافز، وقو  العاااد  ال تماادث إال عناادمااا يتم هالتاادعيم  ) يماادث التعزيز

 .ت ،يس الحافز

 التدعيم الثانوي  أو  التعزيز 

إذا ما تم تزامل املثير مع التعزيز التدعيم )األولي فإن املثير قد يكتسااااا خواص التعزيزالتدعيم 

)وبنوع خاص فإنا يمكن للمثير عن طريق اإلبااااااااااراص أن يسااااااااااتد ي جزءا من مكون االسااااااااااتاابة 

الثااانوي  للهااد  و ااذا الجزء املتوقع من اسااااااااااااتاااابااة الهااد   و مااا يشاااااااااااااار إليااا على أن التعزيز

 73-75(.،1986ترجمة: حجاج، علي حسين،  ه.وللمثير خواص إلى حد إ ارتا لهذي االستاابة
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 ل:هاالفتراضات الرايسية في نظرية 

 اااااااااااا   ل العديد من االفتراضاااااااااااامل حول التعلم وال   تعكس وجهة ن ري في  ذا الشاااااااااااكن، وقد 

ا ال   لبم  التاريب  وطريقتتو ااال إلى مثل  ذي االفتراضاااامل من خالل منهجيتا الصاااارمة في ا

 .تعتمد على القياس املنطقي االست،باطي

 - :وتتمثل  ذي االفتراضامل با تي

 "Habits" أوال: ينطوي التعلم عل  تشكيل عادات

على  وميق  ل يمثل م،هوم العاد  رابطة مساااااااااااتقر  نسااااااااااابيا بين مثير واساااااااااااتاابة، فالتعلم عند 

أساااس اقتران املثير واالسااتاابة بوجود التعزيز أو املكافك ، وير  أن مثل  ذا االقتران بين املثير 

 .واالستاابة يزداد قو  على نمو تدريجي  عدد مرامل التعزيز أو التدعيم

 .ثانيا: تأخير التعزيز يضعف قوة العادة

د  ز معين، فإن قو  مثل  ذي العاتشكلت عاد  )رابطة بين مثير واستاابةه بوجود تعزيفي حال 

 تضعف إذا تم تن،يذ االستاابة وتكخر ظهور التعزيز. 

ثةةالثةةا: تضةةةةةةةةةةةةعف قوة العةةادة بةةابديةةاد الفةةارةةةةةةةةةةةةةةل الزم   بي  تقةةديم املثير الشةةةةةةةةةةةةر ي واملثير غير 

 .الشر ي

باااااااااراص الكالسااااااااايكي تتناق   سااااااااابا وجود فا ااااااااال تمن  بين اإل ير   ل أن قو  العاد  في حالة 

ير الشرطي واملثير  ير الشرطي، وقد أطلق على  ذا االنمرا  الزمن  اسم االلتزام بين ظهور املث

يكون  الاملثير واالسااااااااااااتاابة، وح ى تكون العاد  مرتبطة ارتباطا و يقا ب ،س الحاجة ي،تر  أ
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الزمن  طويال، وير   ل أن االلتزام األمثل بين املثير واالسااااااتاابة ذلئ الذي ال يتااوت  ال،ا اااااال

 . انية 2/1

 .رابعا: ينعكس أثر حجم التعزيز في دافعية الباعث

أن حجم التعزيز  و م هر من م ااا ر التعزيز  1943افتر   اال في لتااابااا الااذي نشااااااااااااري عااام 

بمي  كلما كان حجما أل ر كان ت ،يف الدافع أل ر، مما يتساااااااااااابا عن ذلئ تياد  أل ر في قو  

تا، إذ أبااااااارمل نتائج التاارا أن حجم التعزيز العاد ، إال أن مثل  ذا االفترا  لم تثبت صااااااح

عة في األداء أو العمل، لذلئ فإن مقدار التعزيز يؤ ر في مساااااااتو  الباع   ي،تج عن تغيرامل ساااااااٍر

شير الباع  إلى أ ر املثير الحافز الذي يقدم من أجل القيام باستاابة  .وليس في قو  العاد ، ٍو

 .نحو متناقصخامسا: عدد مرات التعزيز يقوي العادة عل  

من املعرو  أن قو  العاااد  تعتمااد إلى درجااة لبير  على عاادد مرامل التعزيز حياا  أن كاال تعزيز 

اضاااافي يشاااتمل على ت ،يف في باااد  املثير الباع . وعليا فإن كل اساااتاابة معزتي تساااا م على 

 .نمو أقل من االستاابة السابقة في قو  العاد 

لعاااد  يتناااق  على نمو تاادريجي مع عاادد مرامل التعزيز، وبلغااا أخر ، فااإن أ ر التعزيز في قو  ا

بمي  أن مرامل التعزيز األولى تسااااااااااااهم على نمو أل ر في قو  العاد  مقارنة مع املرامل املتالحقة، 

وتبقى قو  العاد  في تزايد إلى حد معين بمي  ال تضاااااااايف أي اسااااااااتاابامل أخر  معزت  أية تياد  

 .إلى قووها
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 آثار التعزيز في خفض الحافز تتجسدسادسا: 

افترضااااااا العديد من علماء الن،س من حي  أن التعزيز بمد ذاتا يشااااااكل دافعا للقيام ا مل الفاخ

ي،تر  أن دور التعزيز يتوقف على قاادرتااا على خ،س الباااعاا  أو    اال  ساااااااااااالوك مااا، ناااد أن 

إلنسااااااااااااااااان، إذ أن الاااادافع، فهو ير  أن املعزتامل ترتبو دائمااااا باااادوافع نوعيااااة عنااااد الحيوان وا

 األحداث ال   تعزت هي تلئ ال   ت تزل الحاجامل البيولوجية ألنها األساس لجميع أنواع.

 شراط الكالسيكي يمكن للمثيراتسابعا: من خالل ال 

اعحااايااد  أن تصااااااااااااب  مثيرامل تعزيزيااة ير   اال أن باااإلمكااان أن تصااااااااااااب  املثيرامل اعحااايااد  مثيرامل 

ااالطعاااام والشااااااااااااراا والحااااجاااامل تعزيزياااة  اااانوياااة من خالل اقترا هااا ا بااااملثيرامل التعزيزياااة األولياااة كا

البيولوجية األخر ، ومثل  ذي املثيرامل يمكن أن تؤ ر في الساااااااااااالوك في املواقف اعختل،ة، و ذا 

 .) يتضمن ضرور  أن تقترن  ذي املثيرامل بمثيرامل أولية لها القدر  على خ،س الحافزه الباع 

مل على بيعتها تقوم بوظي،تها ألنها تعلم لبواع  تثير الدوافع وتعفاملثيرامل التعزيزية األولية بط

ابااااااااباعها، لذلئ فالعملية ال   يصااااااااب  من خاللها املثير اعحايد معزتا  انويا تتوقف على اقترانا 

 .بمثير طبيعي، أو باع  يرتبو بإبباع دافع أو حاجة

 يشراط األرلنة في ال ثامنا: يمكن تعميم العادات إ   مثيرات جديدة غير تلك املتضم

ينطوي م،هوم السااااااااالوك التكي،ي على املرونة في االساااااااااتاابة إلى املواقف اعختل،ة، فإذا ما تعلم 

فرد ما سالوكا معينا في موقف معين، فإنا من املمكن لهذا ال،رد اسات دام مثل  ذا السالوك في 

ة ر   ل وجود  الثمواقف أخر  مشااااااااااااابهة، و ذا بالطبع يشااااااااااااير إلى م،هوم تعميم التعلم. افت

 - :التعميم وهي أنواع من
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تعميم املثير: ويقصاااااااااد بذلئ أن االساااااااااتاابة ال   ارتبطت بمثير معين أ ناء عمليامل األباااااااااراص  -أ

 .يمكن أن تعمم إلى مثيرامل أخر  تترافق أو تتااور مع ذلئ املثير

االسااتاابة: ويقصااد با أن املثير الذي ارتبو باسااتاابة معزت  أ ناء عمليامل اإلبااراص  تعميم -ا

 .يمكن أن يرتبو بماموعة استاابامل أخر ،  ير تلئ املتضمنة  عملية التعزيز

تعميم املثير واالسااااااااااااتاااابااة: ويماادث  ااذا النوع عناادمااا ترتبو مثيرامل  ير متضاااااااااااامنااة  عملياة  -ج

امل فعل هي أيضااا  ير متضاامنة في التعزيز، ولكنها اسااتاابامل أو رد  اإلبااراص أو التعزيز األ االي ب

 .تقع ضمن منطقة متعلقة با

افع  تاسعا: تنشط السلوكات املتعددة بفعل الدو

ل وتتطلا خ،ضااا من نوع خاص، فعلى ساابيتؤدي دوافع بذاوها إلى ت،شاايو الساالوكامل املتعدد   

 الحرمان من الطعام ل،تر  ما، وبذلئ املثال الجوع يرتبو بنق  لمية السااااااااكر في الدم  ساااااااابا

 .فإن خ،س مثل  ذي الحاجة يتطلا تناول الطعام

ئ ويتولد عن ذل ضااارور  منحة،عندما تصاااب  ، فالحاجامل ال،سااايولوجية تتمول إلى حالة حافز

اسااااااااااااتاابة أو ساااااااااااالوك  البا ما يوجا نمو املثير الباع  الذي ي ،س مثل  ذا الدافع، ويمثل 

 املثير

 .املعزب أو املدعم الذي يعمل عل  خفض الدافع الباعثعاشرا:

  أو التعزيز ال   تصنج لتقوية عادي معينة قد ال تصنج لتدعيم كواعتمادا على ذلئ، فإن املكاف

 أخر ، والحوافز تعمل على خ،س دافع معينه كالجوع مثال )قد ال تن،ع لخ،س دافع هخر

 .مثل العط 
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 ماكس فيرتيمير ( -نظرية الجشطالت )نظرية الجشطالت 

 :مؤسسو نظرية الجشطالت

يعت ر العالم األملاني مالس فيرتيمير  و من أنشاااااااااك ن رية الجشاااااااااطالت وقد ولد في مدينة  

 – 1880برا و االملااانيااة وتوفى في ماادينااة نيويورك األمريكيااة. وعاااع مااالس فيرتيمير بين عااامي )

م في أملانيا. وهي ن رية  امة في علم 1920في العام  ه. بينما التشااااااااااااف ن رية الجشااااااااااااطالت1946

الن،س الساااايكولو ي وقد عن  بقوانين االدراك والساااالوك واالتزان املعرفي وقانون االمتالء. ولما 

ا تم بدراساااااااااااااة التعلم واالداء واملقارنة بينهما عند االنساااااااااااااان. وبساااااااااااابا أن التمليل يعمل على 

 فيرتيمير فكر  تمليل السااااالوك الى وحداتا ومكوناتافقدان السااااالوك ملعنايت فلقد رفس مالس 

   .االساسية

من خالل ابمااا ااا في علم الن،س، فقااد ساااااااااااااا م مااالس فيرتيمير في الحرا العااامليااة األولى 

وكان ماال عملا ي ت  باااااااااااااااااااا )التنصت على الغوا امل البمريةه. وقد و ل الى مدينة نيويورك 

ية وذلئ في بداية العقد الثاني من التسااااااااااااعي،يامل في عام األمريكية مهاجرا اليها من برا و االملان

م. واساااتمر في ابما ا ودراسااااتا التربوية. وقد عرفا املؤرخون بكنا واحد من ا م مؤساااسااام  1913

 .مدرسة الجشطالت املدرسة املعرفية في علم الن،س

 :مفهوم الجشطالت في علم النفس

 مااالمل العلوم والعمليامل التربوية فيها ودور ا في  اااااااايتاع ذان الجشااااااااطالت كلمة أملانية، 

علم الن،س. وم،هوم ن رية الجشاااااااااااطالت يعن  ارتباص اجزاء الكل بالكل ن،ساااااااااااا. بمي  ان لكل 
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جزء مكوناااتااا الب،يويااة الخااا ااااااااااااااة ومكااانتااا ووظي،تااا ودوري الااذي يقوم بااا في ترابو دينااامي مع 

بين األجزاء ضاااااااااااامن قوانين داخليااة األجزاء األخر . بمياا  تتكاااماال املكااانااة واملهااام واألدوار فيمااا 

و ااااذي املهااااام واألدوار مرتبطااااة بطبيعااااة الكاااال الب،يويااااة والوظي،يااااة. و ااااذا املن ور من الجااااانااااا 

 .ي تلف عن الجانا السلوكي

 مصطلحات عامة في نظرية الجشطالت، املدرسة املعرفية في علم النفس 

 املصطلح

 التفسير

 الجشطالت

 .أو املنت م القابل لإلدراك و ناك عالقامل وقوانين تمكم أجزاؤي املتسق

هي التماال أدوار ومهاام األجزاء في الكال. بميا  يعطى الكال املعنى املقصااااااااااااود ووفق خ ر  املع ى: 

 ."بعورية عقلية او معرفية  التواتن املعرفي

ابقةه، و )الخ رامل الس  و ال،هم الكامل والشمولي واالنسجام بين مكونين  ماالتواب  املعرفي: 

)الخ رامل املكتسااابةه  غر  الت،اعل واالساااتبصاااار مع موقف جديد للو اااول الى الحل املطلوا 

عت ر ا م من الحوافز املادية او املعنوية.  و ذا التواتن يتمول الى دافع داخلي عند الشااااااخ  ٍو

 ويتمقق بذلئ التواتن املعرفي

املكتساااااااابة من املوقف الجديد مع الخ ر  السااااااااابقة   و اضاااااااا،اء الخ ر إعادة التنظيم االدراكي: 

ملواقف سااااااااابقة بمي  يتم اعاد  تن يم املثيرامل الحسااااااااية او البيئية وفقا لذلئ. فتعطي معاني 

 .وعالقامل جديد 
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 تتكلف من ت،اعل ال،رد مع البي ةالشخصية: 

   .تشكل عامل النمو في الشخصية وهي الجانا االياابي فيهاالذات: 

 تشكل مصدر اعاقة النمو وتسهم في تشكيل م،هوم الذامل: رورة الذات

 :آلية عمل نظرية الجشطالت، املدرسة املعرفية في علم النفس

 .من األ مية الحدي  عن  ذي االلية واالجابة عن تساؤالمل البم  العلم   في  ذا اعجال

نوع من التعلم ي تلف عن الساااااااااااالوك.  و ال،هم الكلي للموقف وليس  ونبادأ باكن الجشااااااااااااطاالات

عتمد ذلئ العلم على الت،كير والتكليف واالبداع )االبتكاره للو ااول الى حل للمشااكلة  الجزئي. ٍو

من خالل ما يعر  باااااااااااااااااااااااااااااا  االسااتبصااار . واالسااتبصااار ي دم القيام بماموعة من اعحاوالمل وان 

لح ة وقد تكون بالصاااااااااادفة ساااااااااايتم التو اااااااااال الى بداية خيوص جانطها ال،شاااااااااال. ف،ي وقت ما أو 

الحاال.  فتباادا عمليااة االتزان املعرفي عن طريق اعاااد  تن يم اعجااال االدراكي لإلنساااااااااااااان وايااااد 

الحل املناساااااااااااااا للمشااااااااااااكلة وفهما لجوانا العالقة كافة )األجزاء والكله. و نا يلزم الت،كير في 

رتبطة او القريبة من عنا ر الحل والت،سيق واالتساق العنا ر واسترجاع الخ رامل السابقة امل

 .بين ألجزاء و وال الى الحل الكلي والو ول الى االتزان املعرفي

 :املحاور األساسية لنظرية الجشطالت، املدرسة املعرفية في علم النفس 

 )عالقة الكل باألجزاء الت  تكونه(: .PARTS باألجزاء الت  تكونه ALL عالقة الكل .1

من األ مية وفق ن رية الجشاااااااااااطالت أن يتم تن يم  ذي األجزاء وليس جمعها. واسااااااااااااس فكر  و 

 .ن رية الجشطالت أن التن يم للكل من حي  الب،ية واالتساق وليس لنجزء او األجزاء
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  بيعة عملية االدراك للمشكلة او املسألة أو املوضوع املعروض قيد التفكير:  .2

عت ر عقل  هي عملية مقصاااااااااود بها التكويل والت،ساااااااااير للمثيرامل والسااااااااااا املعنى والدالالمل لها. ٍو

االنساااااان  و الرابو بين  ذي املثيرامل واالحسااااااساااااامل بمي  أن  ذا  و املعنى الحقيقي مل،ا يم 

ومبادئ ن رية الجشااااااااطالت. وتلئ الن رية ت ضااااااااع عجموعة من العوامل املوضااااااااوعية واألخر  

بمي  أن تلئ العوامل املوضااااااااوعية ت،ت م من خاللها املثيرامل الحسااااااااية، وأما العوامل الذاتية. 

الذاتية فه  مرحلة التكويل والت،ساااير أي إلسااااا املعنى والداللة على املثيرامل الحساااية املدرلة. 

وتلعا الخ ر  وامل،ا يم الساااابقة الدور البارت والهام في تمقيق طبيعة عملية االدراك للمشاااكلة 

لئ الحالة الن،سااااااااااااية لالنسااااااااااااان في وقت وقوع )االدراكه للو ااااااااااااول الى التواتن املعرفي وحل ولذ

 .املشكلة

موقف العقةةةل من املثيرات الت  قةةةد تم اسةةةةةةةةةةةةتقبةةةالهةةةا وهنةةةا يبةةةدو العقةةةل هو مركز النظريةةةة  .3

 الجشطالتية:

ن،س. ليعت ر العقل  و ال،يصل في ن رية الجشطالت ويميز ا عن الن ريامل السلولية في علم ا

فااالعقاال في ن ريااة الجشااااااااااااطااالاات  و اعحرك لعواماال ال،شااااااااااااااص والتن يم والتبساااااااااااايو واالدراك 

والساااااااااااا املثيرامل الحية املعاني والدالالمل بمي  يتمتع باملرونة وليس الجمود. وكان املقصااااااااااود 

 . و عملية تصور للعقل بكنا يتمرك باتااي املثير ويت،اعل معا لكل وليس لازء

 :عليها نظرية الجشطالت، املدرسة املعرفية في علم النفس الفروض الت  قامت

عندما يواجا االنسااااان مشااااكلة او موقف يبدأ يعمل على حل املشااااكلة السااااتعاد  التواتن و ذي  

االسااااتعاد  تعتمد على لي،ية إدراك االنسااااان عحددامل او خصااااائ  املشااااكلة او املوقف. وعند 
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غاية تمدث عملية االسااااااااااتبصااااااااااار. و نا يمدث التعلم االدراك امل،ا ئ للعالقة بين الوساااااااااايلة وال

الجشاااتلطي. و ذا التعلم ألقر قابلية للتعميم واقل قابلية لل،سااايان. وبذلئ يتم تمقيق التواتن 

 .املعرفي

 :التعلم باالستبصار: الشروص وعوامل الحدوث في ن رية الجشطالت

 يوجد حل للمشكلة مهما تعقدمل

 ترا ي امكانيامل العقل وحدودي

يعمل املوقف على ا ار  الحواس عند االنساااااااااااان وتشاااااااااااكيل الدافعية عندي لحل املشاااااااااااكلة او  ان

 .املوقف امل،ا يء

 .ال يستقل االستبصار عن الخ رامل السابقة

 :خصااص التعلم باالستبصار في نظرية الجشطالت 

 ناك  ال ة خصاااااااائ  يتميز بها االساااااااتبصاااااااار وهي انا يمدث بصاااااااور  م،اج ة  عد عدم معرفة 

بااالشاااااااااااام ء املراد التعاااماال معااا مثاال مشااااااااااااكلااة او معضاااااااااااالااة. وبااذلاائ يمرت الناااا  ويرت،ع منمنى 

عزت  االستبصار وال يمتاج للتكرار. والتعلم القائم على االستبصار يكسا من مماولة واحد  ٍو

يعمم في املرامل القائمة بمي  يكون األمر معروفا وال يمتاج استبصارا جديدا  املعرفة با أي أنا

و و ماااا يعر  باااالقاااابلياااة للتعميم وكااال مشااااااااااااكلاااة مماااا لاااة يتم حلهاااا بن،س الطريقاااة. وبهاااذا يعزت 

االسااااتبصااااار الثقة الذاتية والشااااعور باالناات وامتالك الخ ر  فهان يتمقق التعزيز الذاتي املبن  

 .على االستبصار

 :مبادئ التعلم عند في ن رية الجشطالت، املدرسة املعرفية في علم الن،س
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الهد  األسااااااااسااااااام  للتعلم  و اساااااااتعاد  التواتن املعرفي. ولذا فإن تن يم املاد  العلمية يقود الى 

ساااااااااهولة عملية االساااااااااتبصاااااااااار لها وادرالها. واملبدأ الرئيس أن الكل يمدد الجزء وأن الجسااااااااام او 

  مااادعاااا  لالسااااااااااااتمرار في التعلم واملعرفاااة. وتوظيف املااااد  العلمياااة من خالل البنااااء الغير ماااكلو 

ن رية الجشااطالت يعمل على سااهولة تعلمها والتسااابها معنا ا في البناء املعرفي وتك ير ا املباباار 

 .في عملية االستبصار وبالتالي امكانية برحها وتبسيطها و يا تها

ع ت ر عملية تغير نسااااااااب  ودائم في قدرامل الساااااااالوك. و ذي التعلم: يعتمد على املمارسااااااااة املعزت  ٍو

 .املمارسة والقدرامل تكون كامنة وت هر من خالل وجود  اال ار  وتمقيق االستاابة

األداء:  و ال هور املادي للساااااالوك. أي الترجمة امللموسااااااة العملية لكل ما يكمن في داخل ال،رد. 

شااااااااااااترص في األداء وجود التعلم والاادافعيااة. ف،ي حاا الااة  ياااا أحااد مااا فغن اعحصاااااااااااالااة لاداء ٍو

 . ،رية

 الدافعيةX   األداء = التعلم

 ه1982مبادئ قوانين االدراك عند الجشطالت، املدرسة املعرفية في علم الن،س: )الشرقاوي،  

مبدا الشااكل واألرضااية: الشااكل  و الذي يساايطر على االدراك، اما األرضااية فه  بمثابة الخل،ية 

 .قطا االنتباي اما االرضية فه  ال   يرتكز عليها الشكلللشكل. والشكل يست

مبدأ االسااااااتمرار: واملقصااااااود  نا أنا كلما اسااااااتمرمل املثيرامل وقت اطول كلما كان ادرالها أو ااااااج 

 .وأسهل بواسطة العقل

مبدا التقارا: وهي ان العقل يدرك املثيرامل املتشااابهة او املتما لة لهذا فإن االسااتبصااار يكتسااا 

 .امل مع املشكلة مثيالوهاخ ر  ويتع
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مبدا الشااااامول: كلما كان الشاااااكل الواحد با عدد أل ر من املثيرامل كان سااااااعد في توساااااع االدراك 

العقلي لااا. فااالعقاال ينتبااا للشااااااااااااكاال ال ااا ر ألقر من الشااااااااااااكاال املطمور أو لن جم الكبير أ ر من 

 .الشكل الصغير

لقر ى إدراك األبااياء املتشااابهة أو املتما لة أمبدا التما ل او التشااابا: عن االدراك العقلي يميل ال 

 .من إدرالا لابياء اعختل،ة

القدر املشترك )الحرية املشترلةه: في مبدأ االستمرار كان  ناك جسم يستمر ظهور وبالتالي يتم 

ادرالا. اما في الحرية املشااااااااااااترلة فإن ماموعة أجسااااااااااااام تتمرك مع  عضااااااااااااها في  ااااااااااااور  متزامنة 

 .تعت ر مثير قوي يقوم العقل بتميزي وادرالاوباتااي واحد مما 

مباادأ اال الق: عناادمااا نن ر الى جساااااااااااام  ير مكتماال فااإن ادرالنااا يعماال على ا القااا لمااا لو كااان  

 مكتمال. 

 :التطبيقات التربوية لنظرية الجشطالت، املدرسة املعرفية في علم النفس 

 .املطلوا الطريقة وليس ال،عل في حال االجابة الصحيمة

 األجزاء بالكل ربو

 البناء الداخلي للماد  املتعلمة وليس الجوانا الشكلية او الهامشية بإظهاراال تمام 

 .ربو املاد  الحالية بمثيالوها السابقة ليمدث االدراك وال،هم باالستبصار

 .تن يم املاد  العلمية على نمطية الجشطالتت ليسهل فهمها واستيعابها وادرالها بالعقل

د على ال،صااااال بين املؤ رامل الخارجية او الداخلية عليا وقدرتا على اخضااااااع العقل تدريا ال،ر 

 .لالدراك
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إن الن ريامل في علم الن،س التربوي لثير  ومتشاااااااااااعبة وتمتاج من الباح  الى قدر  على التمييز  

واملطلع بالبم  عن مرالز مميز ، تساااااااااااااعدي في  القارئ و أواملقارنة فيما بينها. وينصااااااااااااج الباح  

ناات املواد البمثية والدراسااااااااااااامل والترجمة املطلوبة. وملزيد من املعلومامل عما قدمناي في بمثنا إ

عن الن رية الجشااطالت، املدرسااة املعرفية في علم الن،س. فإن باارلة دراسااة لخدمامل البم  

 العلم  والترجمة  تتميز بالخدمامل البمثية ال   تقدمها في اعجال التعليم . لذا ينصاااااااااااج الباح 

 .العلم  بطلا االستشار  منا

 

  

 :املراجع

. عمان: دار ال،كر للطباعة وال،شااار 1مه. ن ريامل االربااااد والعالج الن،سااام . 1998نادر الزيود . )

ع  .والتوٍت

: مالة 22ص  13. اعجلد 22، ص 13ه. التعلم والشااااااااااااخصااااااااااااية. اعجلد 1982أنور الشاااااااااااارقاوي. )

 .عالم ال،كر

. القا ر : 1ه. ن ريامل االرباد الن،سم  والتربوي. 2009و د. احمد عربيامل. ) د. احمد ابو اسعد ،

ع والطباعة  دار امليسري لل،شر والتوٍت
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 علم النفس االجتماعيثانيا  

   :االجتماعيمفهوم علم النفس 

 ع ر بلور يتبكنا العلم الذي يدرس سلوك ال،رد لما  االجتما ييعر   عس العلماء علم الن،س 

 ومن أبرت التعري،امل ال   ناد ا لا:    االجتماعيةاملواقف 

دراسااااااااااااة ساااااااااااالوك ال،رد لما  بكنا االجتما ي علم الن،س  عو :مممود  د. عباستعر   •

في  والجماعاملاالفراد  وساااااااااالوك االجتماعيةيتشااااااااااكل من خالل ت،اعلا مع منطهامل البي ة 

االجتمااااعياااة. و و ي تلف في ذلااائ عن علم االجتمااااع  والت،ااااعالملاملواقف االجتمااااعياااة 

فهو ال يضاااااااايف      ه2)». االجتماعية  واملشااااااااكالملالذي يهتم بدراسااااااااة التن يم االجتما ي 

  جديدا

عرفاا   • س ٍو الن،س االجتماا ي  و دراساااااااااااااة الت،ااعالمل الحاا اااااااااااالاة بين  علم»روكلن: موٍر

  )3( «ال   ي،تم  اليها والجماعاملال،رد 

يمصاااااااااااار علم الن،س االجتمااا ي في ماااال الت،اااعالمل االجتماااعيااة ال   ت،شاااااااااااااا بين ال،رد  •

   .االجتما ي الذي يعي  فيا واعحيو

من تمليااااال  اااااذي التعااااااريف يمكنناااااا التعر  على  عس اعحااااااور ال   يرتكز عليهاااااا علم  •

  :الن،س االجتما ي وهي

                                                           

 20،ص1980مممود ،علم الن،س االجتما ي، دار النهضة العربية، بيرومل ، عو ، عباس2 

   21عو  ،عباس مممود ،مرجع سابق ،ص3 
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لية القدرامل العق ن،عاالمل،واال الذي يتمثل في ساااامامل الشااااخصااااية كالقلق  ال،رد:ساااالوك  .1

  .واالتاا املولذلئ امليوالمل  والترليز، واالنتبايكالذكاء 

   أو لري ظا ر  أو شم ء أو شخ  كاإلعجاا االجتماعية:املواقف  .2

 Tesserعنهااااعكس الشااااااااااااخصااااااااااااياااة تمااادث  وذلااائوتغير املواقف  و وظي،اااة من وظاااائف الخ ر  

    الجانبمثل:تتناول  ذا وظهرمل عدمل ن ريات (1993)

 Lefrtz ن رياااة إدراك الاااذامل دريااال بيم، ن رياااة التواتن  ،Lion Fenech Tenjerالتناااافر ن رياااة 

Hider  االجتما ي ن رية الحكمRetchard، االقناع.      

   :االجتماعيالخصااص العامة لعلم النفس 

ين،رد علم الن،س االجتمااااا ي باملااااة من الخصاااااااااااااااائ  يمكن أن نساااااااااااات لصااااااااااااهااااا من 

 التعاريف:

 سااااااااااااياةوالن،اال عاااد االجتماااعيااة  وتملياالدراساااااااااااااة  في ا تمااام علم الن،س االجتمااا ي يترلز .1

مل السااالوك ذا وم ا ر باألحداث ذا اال تمام  البا إلى العناية  االنساااان، ويتاالسااالوك 

  .وكالسل عاد الن،سية لهذا األ ا ن،س الصيغة االجتماعية دون أن يتاا ل في الوقت

عن  افرالاالجتما ي املتبادل  للتك يرعمقة الن،س االجتما ي على الدراسة املعلم  يؤلد .2 . ٍو

ال    اقتساااايوبالالواقعة عليهم  بالتك يراملذلئ أن ساااالوك االفراد يتصاااال اتصاااااال مباباااارا 

  .و ير ا والتعاون تمدد ا الثقافة 

، وما الجتماعيةعلى دراسااااة الت،اعالمل االجتماعية في أ عاد ا الن،سااااية وا  ذا العلم يرلز .3

  .و ير ا والتعاون  والتنافس ذي العالقامل من عمليامل اجتماعية كالصراع  ي،تج عن
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علم الن،س االجتمااااا ي إلى الاااادراسااااااااااااااااة العلميااااة الاااادقيقااااة ال   وهااااد  إلى تطوير  يتوجااااا .4

 عاااااد تكاااااملي يامع بين األ إطااااارفي  لافرادالن ريااااامل ال   ت،ساااااااااااار الساااااااااااالوك االجتمااااا ي 

  ه4)ك سلو اعختل،ة لهذا ال

   

   

   

   

  

                                                           

 1974حامد ت ران عبد السالم، علم الن،س االجتما ي، دار عالم الكتا، بيرومل، لبنان، 4 
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  مجاالته وتطور   نشأة علم النفس االجتماعي

 يمكن تتبع تطور علم الن،س االجتما ي من خالل تتبع مراحل تطور ال،كر البشري    

 الفكر اليوناني - الالهوتية:املرحلة  -  

دراسااااااااااااامل الساااااااااااالوك اإلنساااااااااااااني بالحكمة  إذ امتزجت تفي القدم فترامل ضاااااااااااااربةمرحلة تمتد إلى 

ومن  نطقي،امل والتمليلبين التكمل ال،لساااا،ي  اإلنسااااانه وامتزجت)طبيعة  والال ومل وال،لساااا،ة

   :الحقبةتلئ  يبين م،كٍر

 يةاإللهن عقائد دي،ية يمثل الذامل يو املساااااااااااايم يعتقديابتدع أساااااااااااالوبا جديا حواريا  :سةةةةةةةةةةةةقراط

د ح ى تمت املسااااااالمينويقوم مقام الكالم عند  الكنيساااااااةاإليمان في الكا ن أو سااااااالطان  و ااااااا،امل

   .القديموما يسمى بال،كر اليوناني  الحدي .العصر  وبداية هاية العصور الوسطى 

البعااد فرأ  أن الساااااااااااالوك يرتبو  ة نااائياا معااالجااةاالجتمااا ي، ظااا ر  الساااااااااااالوك  عااالج :أفال و  

   عاملين

  .املطلقالخير املطلق ، و الحق املطلق ، و العدل  وفيا:مثا ي لمعا -

اقعيعالم  -  وعملي يعيشاااااااااااا الناس و يقيمون عالقاوهم في إطاري و ت،شاااااااااااك بينهم روابو  :و

 . مشكالملو 

     - الفكر العربي -مرحلة التقدم العلم  في 

،كرين املوضو ي للسلوك اإلنساني من بين امل وبتناولهاتميزمل  ذي املرحلة بالتشافامل العلمية 

   :املرحلةفي  ذي 
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طبيعة الكتاا املعرو   في  املدينة ال،اضاااااااااااالة   م: عالج950-م870 الفارابيأبو نصةةةةةةةةةةةةر  -1  

 ت،ساااااااير نشاااااااك  العالقامل مماوالالن،س البشااااااارية واعت ر ا قاعد  أسااااااااساااااااية لنحيا  االجتماعية 

عاامال الحااجاة حيا  يقتضاااااااااااام  إباااااااااااابااع الحااجاامل الادخول في  الى رد اابين األفراد ب االجتمااعياة

   .العالقامل مع  عضها

وضوع م على باكلةاملعا ر  االجتما يوضوعامل مهمة في علم الن،س م بمعالجة بمو اتميزمل 

ئ ال   يقوم عليها تماساا واالجتماعيةالن،سااية األسااس و في نشااك  الجماعة  والزعامةدور القياد  

   .الجماعة أو ت،ككها

   .وديناميكيتهابموضوع الجماعة  االعتناء و  ال،ارابينصر ي ما نادي في فكر أب أ مو 

   الشعور باألمن والذي أطلق عليا مصطنجلذلئ جاذبية الجماعة 

 لما  الباطن واإلحسااااااساإلدراك الحسااااام  الذي ساااااماي  اإلحسااااااس ال ا ر تناول  :سةةةةةينا ابن -2

التك ير  بالعوامل البيئية في ا تممرضااااي بل للتعامل مع  قولم يكتف بالعوامل الذاتية ف أنا

   .ت،سير السلوك املرضم وهي مماولة ل ومعتقداوهمعلى أفكار م 

  إلى حاااجااة  والخ رفي مقاادمااة لتااابااا  الع ر  ابن خلاادون  أبااااااااااااااار :خلةةدو  عبةةد الرحمن ابن  -3

ار : منطلقا من العببطبعا،  اجتماعياكائنا  باعتبارياإلنسااااااااااااان لالجتماع مع أخيا اإلنسااااااااااااان 

   ال االجتماعيةأو ااااااااااااج أ مية التعاون لعملية من العمليامل  لما ،اإلنسااااااااااااان مدني بالطبع

لما ميز ابن خلدون بين عد  أساباا تؤدي تها واساتمراري  االجتماعيةعليها نشاك  الحيا   تقوم

  .هافيسلولهم ومنها البي ة ال   يعيشون  وم ا رالناس في تصرفاوهم  اختال إلى 
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ا في م ااا ر الساااااااااااالوك   و كااذ االختالفاااملفي ت،سااااااااااااير  االجتماااعيااةأ ميااة لبير  لل رو   وأعطى

 عمق الن ر   وقضااااااااااااااايااااي االجتماااا يوضااااااااااااوعاااامل علم الن،س م اإلسااااااااااااالمي تنااااول ال،كر العربي

 ) .5 (واقعيتة والتمليل  ومنطقية

   - االجتماعيالظهور الفعلي لعلم النفس  مرحلة -املعاررة: املرحلة     

منا  ذا إلى يو  وتستمر االجتما يمن  دور أول لتاا  عنوان علم الن،س  تنطلق  ذي املرحلةو 

  وأ م أعالمها: العلم ذا  ون رياملوموضوعامل  ومناهجوفيها تمددمل مالم  

سااااان اإلن وأنرأ  أن الطبيعة ال،طرية لإلنسااااان تقوم على  ريز  حا البقاء،  :هوبزتوماس  -1

، و و املعرو  بمقولتااا الشااااااااااااهير : اإلنساااااااااااااان ذئااا ألخيااا في  ريز  للبقاااء يعت ر أنااانيااا بطبعااا

 اإلنسان.

 حي  يدفع العقل الساااااليم اإلنساااااان والهو،من العقل  وبز  طبيعة اإلنساااااان في ن ر تتشاااااكلوت

 ءيبقااملناسبة ال   تم،ظ  والوسائلللبم  عن الطريق 

أمر يتطلا الصدق  و واألفراد  وسلوكلما أبار إلى أن  ناك نوعا من التعاقد يمكم عالقامل 

   .بالتمكيمال زاعامل وديا أو  وفسالتسام   واألمانة،

لد على أن الساالوك اإلنساااني أ وقد ال،رنساايةم،كري الثور   و و من أبرت  :روسةةوجا  جاك  -2

اد يصيا أو فس مرا اناعجتمع في ن ري  و السبا في أي  وأنعلى الطبيعة الخير  لإلنسان 

مير في  ااومل الضاا وال   تع ر عن أن اإلنسااان ي،ب ي أن يسااعى نمو ال،ضاايلة  وير   اإلنسااان،

  .واأل واء ومل الشهو   مواجهة

                                                           

   2010، دار األمة، الجزائر،1عامر مصبا ، علم االجتماع الرواد و الن ريامل، ص5 
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ألول يؤلد على ا ناد أن  اإلنسانية  والطبيعةللسلوك  همات،سيري وبز وروسو في  بين  وباملقارنة 

   .التعاون و على ال،ضيلة  ويؤلدر بطبعا على أن اإلنسان خي   والثانيةحا البقاء  و ريز األنانية 

 ،ا والحأن ساالوك اإلنسااان يع ر عن الصااراع املسااتمر من أجل البقاء  يبين  :دارو تشةةارلز  -3

يكيف الكااااائن الحي من ساااااااااااالولااااا ليتالءم مع متطلبااااامل البي ااااة ووجود  ومن  نااااا، على النوع

  .ا خرين

 حلل في لتابا سيكولوجية الجما ير السلوك العام لهذي الجما ير، :   و غوستاف   لوب -4

ن و جاءمل أفكار  وسااااااااتا  لوب ، وقدو الن،سااااااااية للساااااااالوك البشااااااااري  االجتماعيةاأل عاد متناوال 

 ما تعلق بالتنويم املغناطيساااااااام  و تك رالساااااااايما في عصااااااااري من هراء و أفكار  امتك ر  بما كان سااااااااائد

مماوالتا في ت،ساااااااااير العالقامل املتنوعة و املتداخلة ال   ت،شاااااااااك بين ال،رد و  رلزمللما  اإلحسااااااااااء

  عاالجتمافي لتابا  رو   لما عالجالجماعة على أ مية الجماعامل املن مة في حيا  أعضاااااااااااااا ها 

موضاااااااوعامل مهمة لعنا ااااااار تكوين الجماعة و م ا ر تك ير ا على  19القرن  الذي أل،ا في  هاية

  . وظائف الجماعة و أدوار ا في سلوك ال،رد و تك ير القياد  

ن أ االجتماعية بال رو  وعالقتاحدوث الساااااااااااالوك اإلنساااااااااااااني  حاول ت،سااااااااااااير: تاردجابريل  -5

تقل إلى أن اعحاكا  ت، مشاااااااايرا واعحاكا تقوم على أساااااااااس عمليامل التقليد  االجتماعيةالحيا  

ن أ أبااااااااااااار إلى إلى ما يشاااااااااااابا ذلئ حينابن خلدون  رتبة وقد أبااااااااااااارمقل إلى أ مرتبةمن األعلى 

ااا   وتزياااد الغاااالاااابااااملغلوا يقتااادي  رالم تاد ت وكلمااااتعقاااد الحياااا   بزيااااد القااادر  على اعحااااكا

  .واعخترعامل واملعار األفكار 
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ة أو لنخروج من املواقف الصااعب واالبتكار لالختراعاإلنسااان ينجك ف ت اما للتقليد اأضااا  عنصاار 

في اعجتمع  ن لسلوك ال،ردين مهميم هر  والتقليد االبتكاريصب   و نا ما،تغيير نمو سلوكي 

  .أيضا ومبدعمبتكر   وفمسا بل  مماليافليس ال،رد 

أول لتاا ممدد لهذا  و و   االجتما ي علم الن،س  ا عنونا باااااااااااااااااااااااا: ألف لتابمكدوجل وليام -6

  .العلم

ين املهم في تكو  وأ ر ااااالل،رد  االجتمااااا يالساااااااااااالوك  تاااااايعلى دور الغريز    ااااذا الكتااااااألااااد في 

اك جوانا اإلدر  ةفاعل لها  ال  االجتماعيةفي تمديد مساااارامل الحيا   ولذا شاااخصاااية اإلنساااان

   .أو ال زوع واالستاابة واالن،عال

 ) .6  (وسلولالما أضا  جوانا أخر  تكمن وراء نشاص ال،رد 

   :االجتماعيتطور مجال علم النفس  -

   :وهي بمراحل رئيسة في تطوري مر علم الن،س االجتما ي

ان ك  لافرادمن خالل التن يم الن،ساااااااااااام   والثقافيةدراسااااااااااااة جميع ال وا ر االجتماعية  -

  الوجدانية  سبا ميولهم وتم،يز م العلم  والعاط،ية ناك ا تمام بالعوامل العقلية 

   االدارية  شكل اساسم والقدرامل واملشاعرالن ر  الحديثة الترليز على دراسة الغرائز  -

اتاا العلماء الى دراسااااااااااة علم الن،س االجتما ي من خالل االراد  على اساااااااااااس ا ها تتولى  -

ل   نوعان من االراد  االدفع بالذامل باساااااتمرار للقيام بال،شااااااطامل اعختل،ة حي  يوجد 

  تصنف االبكال االجتماعية

                                                           

 2010، دار األمة، الجزائر،1عامر مصبا ، علم االجتماع الرواد و الن ريامل، ص6 
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  ماموعة من تمدد ا ((Comminates تكون ف ة تسمى الجماعامل االرادة الضرورية: -

 .الحوافز طريقة الت،كير السلوك الالإرادي، الغرائز،التلقائي  منها ال،شاصالعوامل  -

 تمااادد اااا (societies)اعجتمعااااملتكون ف اااة تساااااااااااامى باااالجمعياااامل او  :االختيةةةاريةةةةاالرادة  -

ماموعااة من العواماال منهااا ال،شااااااااااااااص االنتقااائي الااذي يقوم بااا ال،رد  شااااااااااااكاال مقصااااااااااااود 

  و اد ، االفكار

    جتما ي  عد ذلئ متشابهةاال  م جاءمل هراء مع م علماء الن،س   

راتز  هوفر من وجهة ن ري ان قو  االنسااااااان ت هر في بااااااكل ميوالمل وقساااااامها  رأ  جوسااااااتا  •

  :الى

   ج،سم : التوالد وح،ظ النوعميول  -

   ميول فسيولو ي: اعحاف ة على سالمتا ووقايتا من االضطرابامل -

   واالمة كاألسر  واعجتمعاملميول اجتما ي: الح،ا  على تماسئ الجماعامل  -

     وال،لس،يةاال تمام بالنواحي الدي،ية  املتعالي:ميول  -

   الدافع االناني -ادي           الدافع امل - دوافع: امليوالمل بكربعةتتك ر  ذي   

    الدافع االخالقي -الدافع العقلي             -

ا   •    :وهي والغرائز ناك خمس قو  اجتماعية مشتقة من الر بامل  فير  أن   لستروورد أم 

   قو  الج،س -اعحاف ة على البقاء                       -

   القو  االخالقية -     القو  الغريزية الجمالية              -

             القو  العقلية -
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      االجتما ي والتطور تؤدي  ذي القو  مع العوامل االنتقاء الطبيعي الى حدوث النمو    

   :وهي م جاء البيون سمول بن رتا و الذي اضا  خمسة ميوالمل أخر   •

 اعحاف ة على الن،س-

 امليل االجتما ي -

 مليل إلى املعرفةا- -

 امليل إلى الجماليامل -

امليل إلى الصواا- -
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 .F.H علم الن،س االجتما ي االمريكي جيدنج تكساااااااااااايسومن العلماء الذين سااااااااااااا موا في  •

GIDDING        و الشاااااااااعور بالنوع حي   االجتماعيةير  ان املصااااااااادر الذي ت،شاااااااااك عنا الحيا 

      .لشعور يعمل ل،كر  و 

   مجاالت الدراسة في علم النفس االجتماعي - 4

 مجال الدراسة في علم النفس -1 -4

ضااااااااارور  فهم مااالمل علم االجتماع يقودنا فهم مااالمل الدراساااااااااة في علم الن،س االجتما ي إلى 

ة املبادئ العاموعلم الن،س و ما اعجاالن اللذان يشااااااااكل نقطة تقاطعهما خا ااااااااة وأنا يشاااااااامل 

لسااااااالوك ال،رد الساااااااوي في البي ة ال   يعي  فيها دراساااااااة االنساااااااان لعضاااااااو في جماعة لها ن مها 

دوافع الاا أ روتراثهااا ممااا يؤدي الي ت،اااعلااا معهااا واسااااااااااااتاااابتااا للمنطهااامل اعحيطااة بااا مع مراعااا  

  ،بؤ باتفهم السلوك والسيطر  عليا وامكانية ال قصدفي سلولا و ذا  والالبعوريةالشعورية 

  

تشاااااااااااامااال الااادراسااااااااااااااة في  اااذا اعجاااال ظهور الن م واملؤسااااااااااااسااااااااااااااامل االجتمااااعياااة وتطور اااا  •

عاااااملومااااا يرتبو بوجود ااااا من عااااادامل  والجماااااعااااامل وقوانين وم ااااا ر  قااااافيااااة  وتشااااااااااااٍر

   متنوعة

 االجتماعية داخل اعجتمعامل االنسااانية واملشااكالمل والقضااايالما يهتم بدراسااة املسااائل  •

   املؤسسامل االجتماعية ون مها يلوالتملعن طريق الدراسة 



41 
 

ا االسااااري وعالقته والت،كئدراسااااة ال وا ر االجتماعية مثل الزواج والطالق واالنمرا   •

   باملتغيرامل االخر  في اعجتمع

   مجال الدراسة في علم االجتماع -4-2

   :الداخليالعامل -

تمثاال في املكونااامل البيولوجيااة واسااااااااااااتعااداداتااا ال،طريااة الطبيعيااة ال   تؤد  الي قيااام اجهزتااا ي

ا ا بة االسااااتعداد إلظهار الساااالوك املناساااا علىبتهيئتا ملواجهة املواقف ال   يصااااادفها ووضااااعا 

  لحالتا الن،سية

   :االجتماعيالعامل -

اسااااااااااااتثار  ال،رد وت،بيها مما يؤدي الي حدوث ردود افعال واسااااااااااااتاابامل ت هر في  علىفهو يعمل 

 ما تعمل تلئ االساتاابامل لصالة بين ال،رد بكخر. وعاد سالوك ن،سام  يع ر عنا ال،رد  شاكل او 

  )7    (االجتما ي الذي يعي  فيا من جهة اخر   والوسومن جهة 

 : )8 (االجتماعيّ أهّمية علم النفس -   5

ويهتم  ذا العلم بدراساااااااااة التعامل بين األفراد وليف يتصااااااااار   الشاااااااااخ  تااي  يري ويمكن أن 

ة  ذا العلم في النقاص  ي    :التاليةنُامل أ م 

، ومشاااكلة تعامل ا باء مع األبناء  -
 
حل  املشاااكالمل ال   تواجا اإلنساااان مثل املشاااكالمل األسااارية

يوتك ير تصاااااااااااارفامل ا خرين على ال،رد من خالل تقليد   الشااااااااااااخ  للناس اعحيطين با، وتك ر 

                                                           

 1980،س االجتما ي، دار النهضة العربية ،بيرومل ،عو  ،عباس مممود ،علم الن7 

 1985مممود أبو النيل ،علم الن،س االجتما ي ، دار النهضة العربية ، بيرومل ،لبنان، 8 
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 ون في بي ة أسااااااريكبتصاااااارفاوهم سااااااواء كانت صااااااحيمة أو خاط ة فكثير من األشااااااخاص ي،شاااااا
 
ة

ا لاحسن أو  ،سليمة ي بتصرفامل أ دقائا تغير  من سلولا إم    .لاسوأولكن تك ر 

 نمسااااعد  وإربااااد الشاااخ  املصااااا باالضاااطراا والتوتر  الن،سااام   لكي يساااتطيع االبتعاد ع -

مل 
 
  .الخاط ة عس السلوليا

املسااااا مة في تمسااااين الساااالوك االجتما ي  لل،رد، وتوجيا الشااااخ  إلى كل ما  و أفضاااال من  -

مل 
 
اع السلوليا   .املر وبةخالل اتب 

ة املنتشار  والبم  في عالم الجريمة ومعرفة األساباا ال   أدمل   - البم  في املشااكل االجتماعي 

  إليها

  املسااااااااااااا مة . -
 
في تقدم اعجتمع وذلئ من خالل معرفة جميع ت،ا اااااااااااايل القوانين االجتماعية

ت ألن  تقدم  اعجتمع ال يكون  لوك تك ير التكنولوجيا على ساااااااااااا باملال. معرفةوالواقع االجتما ي 

  .ال،رد

 ببقية العلوم واملعارف عالقة علم النفس االجتماعي

 :عالقة علم النفس االجتماعي وعلم األحياء 

، ال ذا  يع ر علم الن،س االجتما ي عن التاربة والتن،يذ والساااااااااااالوك الشااااااااااااخ اااااااااااام  لل،رد، ومع

دون العمليامل ال،سااايولوجية املصااااحبة لها، بمي  وا   اااصاااصااايمكن تمليل التاربة  شاااكل 

تعمل البي ة على العقل من خالل أجهز  الحس ويت،اعل العقل مع البي ة من خالل العضاااالمل، 

ا و يًقا  وأعضااااااااء الحس والعضاااااااالمل
ً
أعضااااااااء في الجسااااااام، لذلئ ترتبو العمليامل العقلية ارتباط

 .بالعمليامل الجسدية
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ين ر العادياد من علمااء الن،س االجتماا ي إلى العملياامل العقلياة على أ هاا وظاائف لنحياا ، وإ هاا 

عالج العديد من علماء  أجهز  لتمسااااااااااااين تكيف الكائن الحي الن،ساااااااااااام  مع البي ة اعحيطة با، ٍو

 .لحديثين علم الن،س االجتما ي من وجهة ن ر بيولوجيةالن،س ا

يعتقد علماء الن،س أن الو ي ي،شااااااك عندما ت،شاااااال ردود ال،عل ال،طرية في تكييف الكائن الحي  

مع البي ة، وأن العمليامل العقلية العليا تتطور من أجل ضااااابو الكائن الحي  شاااااكل ألقر فاعلية 

الن،س االجتمااااا ي والعلوم البيولوجيااااة و يقااااة للغااااايااااة، مع البي ااااة املعقااااد ، والعالقااااة بين علم 

 .ويمكن ت،سير تاربة ال،رد وسلولا من حي   عس امل،ا يم األساسية للعلوم البيولوجية

 :عالقة علم النفس االجتماعي وعلم وظااف األعضاء

ا و ي 
ً
ا قااً علم الن،س االجتمااا ي  و علم الخ ر  االجتماااعيااة، بمياا  ترتبو تاااارا ال،رد ارتباااطاا

 في الجهات العصااااااااااااب ، ومن  م، فإن علم الن،س االجتما ي 
ً
بالعمليامل ال،ساااااااااااايولوجية، خا ااااااااااااة

يمكن أن ياادرس  ااذي العمليااامل ال،ساااااااااااايولوجيااة من أجاال حسااااااااااااااا العمليااامل العقليااة  شااااااااااااكاال 

 .مناسا

ال يمكن لعلم الن،س االجتما ي أن يدرس تلئ العمليامل ال،سيولوجية ال   ال تتعلق بالعمليامل 

أل هاااا وهتم في املقاااام األول باااالعملياااامل العقلياااة والساااااااااااالوك، وال يااااا الخلو بين علم  العقلياااةت

الن،س االجتما ي وعلم وظائف األعضاااااااااااااءت بمي  يتعامل علم الن،س االجتما ي مع الخ رامل، 

 .ويتعامل علم الن،س االجتما ي أيًضا مع السلوك الذي  و تعبير عن التاربة

 ي وعلم وظائف األعضاء هي عالقة دقيقة لدرجة أن ت صًصا العالقة بين علم الن،س االجتما

 .مهًما للغاية قد تطور خالل الربع األخير من القرن املعرو  باسم علم الن،س ال،سيولو ي
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تطور علم الن،س ال،ساااااااااااايولو ي ب طوامل لبير  من خالل تبن  امل،ااااااا يم والتقنيااااااامل من 

ائف األعضااااااااء العصااااااابية وعلم الت صاااااااصاااااااامل األخر  مثل علم التشاااااااخي  العصاااااااب  وعلم وظ

الغدد الصااااماء وعلم األدوية وعلم وظائف األعضاااااء الخلوية والكيمياء الحيوية، ألقت األبماث 

في ماال علم الن،س ال،سااااااااااايولو ي ضاااااااااااوًء قيًما على طبيعة شاااااااااااخصاااااااااااية اإلنساااااااااااان والسااااااااااالوك 

 .االجتما ي

 :املنطقبعالقة علم النفس االجتماعي 

ع جميع أنواع العمليامل العقلية، ال   من بااااك ها االرتباص يتعامل علم الن،س االجتما ي م

بالساااالوك الشااااخ اااام  لل،رد ولي،ية تعاملا مع ا خرين، أي عمليامل املعرفة والشااااعور والر بة، 

 .لكن املنطق يتعامل مع الت،كير فقو، و و نوع من املعرفة، وال يتعامل مع الشعور والر بة

ت،كيرت ألن علم الن،س االجتمااا ي يتبع العلم لكن املنطق ال يتطااابق مع ساااااااااااايكولوجيااة ال

لعلم املعياري، وي  رنا علم الن،س االجتما ي ليف ن،كر في يتصااااااااااااد  لاإلياابي، بينما املنطق 

 .ليف ياا أن ن،كر من أجل الو ول إلى الحقيقة :الواقع بينما ي  رنا املنطق

علم الن،س   ناااااااك  عس ال،روق بين علم الن،س االجتمااااااا ي واملنطق، بمياااااا  يهتم

االجتما ي بالعالقة بين العمليامل العقلية والسااالولية لل،رد، مثل التصاااور والحكم واالساااتدالل 

 والتيسير االجتما ي، بينما يهتم املنطق باملنتاامل 

يتعامل علم الن،س االجتما ي مع عملية االسااااااااااااتدالل أو االسااااااااااااتكشااااااااااااا  العقلي للبيانامل 

شااااااااااااااا  العقلي أو إيااااد عالقااة جااديااد  بين البيااانااامل بينمااا يتعاااماال املنطق مع نتياااة االسااااااااااااتك
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واملعلومامل ال   تم التو ل لها، ويتعامل علم الن،س االجتما ي مع العمليامل العقلية امللموسة 

 .وامليدانية، بينما يتعامل املنطق مع املنتاامل العقلية اعجرد 

ا، نطق و يقااة جااًد خالل الساااااااااااانوامل األخير ، كاااناات العالقااة بين علم الن،س االجتمااا ي وامل

بمي  يسااااااات،يد العديد من علماء الن،س املعا ااااااارين  شاااااااكل مكثف من  عس م،ا يم املنطق 

الرمزي أو املنطق الرياضم ، خالل املرحلة التاريبية من تطور علم الن،س االجتما ي، كان ألقر 

 .ا تماًما بالتاارا

 :عالقة علم النفس االجتماعي والفلسفة

ن رياااة املعرفاااة واألنطولوجياااا، ويرتبو علم الن،س  شااااااااااااكااال عاااام ال،لساااااااااااا،اااة من جزأين  

بن رية املعرفة، ومنها يسااااااااات،سااااااااار علم الن،س االجتما ي عن طبيعة املعرفة والشاااااااااعور واإلراد  

املتعلقة ب  رامل وتصاااااااااااارفامل األفراد، وإنا يتعامل مع املعرفة لمقيقة، وطبيعة وتطور معرفة 

 .معيالعقل ال،ردي ال   تؤ ر في السلوك الج

و كذا فإن علم الن،س االجتما ي يساااااااااااات،ساااااااااااار عن طبيعة املعرفة لمقيقة، ومن ناحية 

أخر ، بمي  تسااات،سااار ن رية املعرفة عن صاااحة املعرفة، ويرتبو علم الن،س االجتما ي  علم 

 .الوجود أو امليتافيزيقيا، بمي  يتعامل علم الن،س االجتما ي مع املعرفة لمقيقة

ال،لساااااااااااا،ااة مثاال أي علم هخر، ومع ذلاائ، مع تطور علم  عن ي علم الن،س االجتماااانبثق 

الن،س لعلم مسااااااااااااتقاال، ان،صااااااااااااال عن ال،لساااااااااااا،ااة، وتقع  ااذي املشااااااااااااااكاال التااكمليااة لعلم الن،س 

االجتما ي ضااااااامن نطاق ال،لسااااااا،ة، بمي  يتعامل علم الن،س ال،لسااااااا،ي مع تلئ املشاااااااكالمل في 

 .علم الن،س وال   لها دالالمل فلس،ية
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 :علم االجتماعبتماعي عالقة علم النفس االج

يتعاااااااماااااال علم الن،س االجتمااااااا ي مع نمو ساااااااااااالوك ال،رد فيمااااااا يتعلق بااااااالبي ااااااة املااااااادياااااة 

شاااااااكل العالم الخار ي أو الضاااااااوء والصاااااااومل والذوق والشااااااام والحرار  وال رود ،  واالجتماعية، ٍو

شااااااااااااكل ا باء واألقارا واأل اااااااااااادقاء واألعداء ورفاق اللعا  اق والرفو ير ا من البي ة املادية، ٍو

 .وجميع األشخاص الذين يتعامل معهم ال،رد ويت،اعلون بيئتا االجتماعية

ينمو العقل ال،ردي ويتطور من خالل الت،اعل مع اعجتمع، ويطور شااااااخصاااااايتا من خالل 

االتصاااااااااااااال االجتما ي، و ناك ت،اعل مسااااااااااااتمر بين ال،رد واعجتمع، ويتعامل علم االجتماع مع 

ويبم  في هداا اعجتمع وعاداتا ومؤساااااسااااااتا في جميع مراحل  طبيعة اعجتمع وأ ااااالا وتطوري،

 .تطوري من الدولة الهماية إلى الدولة املتمضر 

يهتم كااال من علم االجتمااااع وعلم الن،س االجتماااا ي في املقاااام األول بااادراسااااااااااااااة العالقاااامل 

ل   ااملتبادلة بين الشااااخصاااايامل البشاااارية في اعجموعامل االجتماعية، لما يهتم بدراسااااة الروابو 

ا من خالل  تربو األفراد في اعجتمع، أ اااااااااااابمااااات طبيعاااااة العالقاااااامل بين األفراد م،هوماااااة تمااااااماااااً

 .التمقيقامل في ماال علم الن،س االجتما ي ألقر

 ناك  عس نقاص االختال  بين علم االجتماع وعلم الن،س االجتما ي، بمي  يهتم علم 

الدور الذي علم االجتماع، ب يهتم ، بينماوتاربتا سلوك ال،رد الن،س االجتما ي في املقام األول 

 .يلعبا ال،رد في اعجتمع
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يتعامل علم الن،س االجتما ي مع التصااار  الجما ي، بمي  يمقق في الخصاااائ  املميز  

لافراد ال   يكتسااااااااااابو ها ككعضااااااااااااء في ماموعامل، ويدرس تصااااااااااار  الحشاااااااااااد والغو اء، ويدرس 

عت ر أ  رضية التقاء علم الن،س وعلم االجتماع.املبادئ الن،سية للتن يم االجتما ي، ٍو
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 علم النفس العالمي  ثالثا  

 مفهومه، أهميته، أهدافه، ومراحل تطوره

   

الكندي الشاااااااهير )ماك  عالم االتصاااااااالصاااااااغير  لما و ااااااا،ا القرية م،هوم ال العالم  تااوت 

قد تم بل ل  ااااابمنا نعي  في  رفة واحد ،ألو انه، لقد اقترا  العالم من  عضاااااا ألقر وألقر، و 

إلغاء املكان والزمان معا بما حققتا تكنولوجيا االتصااااااااااال، وما أفرتتا وسااااااااااائل االتصااااااااااال األلقر 

يمكن القول بكن طبيعة عالم اليوم الذي نعيشاااااااااااااا، هي طبيعة اتصاااااااااااااالية  وبالبدا ة  ه1)تقدما.

 شاااااااااااابالدرجة االولى، وبكن االنساااااااااااان م لوق اتصاااااااااااالي لما يقول )باااااااااااكريه وأن العالم الذي نعي

يسااتمق أن يطلق عليا ذامل الو ااف، فهو عالم اتصااالي يقوم على االتصااال، أي تقوم حضااارتا 

عصاااار املعلومامل وعصاااار الجمهور املتنوع  فهو ذاتا على االتصااااال، عالم تت،ار فيا املعلومامل،

الذي ال نعر  على وجا اليقين حقيقة افرادي الذين ينتشااااااااارون في أمالن مت،رقة قد يبتعد فيها 

عن البعس االخر بم امل االميال، ا ها وسائل االتصال الحديثة هي ال   جعلت كل ذلئ البعس 

أمرا ممكنااا، و كااذا ات ااذمل العمليااامل االتصااااااااااااااليااة أسااااااااااااماااء عااديااد  لعاال ابرت ااا  و االتصاااااااااااااال 

 .   ه2)االعالمي

ومن جهة اخر  نر  بكن  ذي الوساااااااااائل اإلعالمية اعختل،ة بقدر ما لها من أ مية في باااااااااد 

لذلئ  ها أاملتلقي، وتزويدي باألخبار، واالفكار، واملعلومامل العامة، وتسليتا، وتعليما، إال انتباي 

لها من التك يرامل السلبية على ن،سية  ذا املتلقي وبالتالي كانت الحاجة ماسة ل هور علم جديد 

مصااااااااااااحبا ل هور الدراساااااااااااامل اإلعالمية اال و و علم الن،س اإلعالمي والذي يعد أحد فروع علم 
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الن،س يهتم بدراساااااااااة تك ير االتصاااااااااال على سااااااااالوك االفراد، والجماعامل اتااي العملية اإلعالمية 

 التصالية.   وا

بكن  ذا العلم  و فرع تطبيقي من فروع علم الن،س الذي يعتمد على   السااااااااااامرائي  وتر  

املنهج العلم  السااااااااااااليم الااذي ال يغ،اال التاريااا والقياااس الكم  الاادقيق مع عاادم إنكااار ال،روق 

ال،ردية في الذكاء والقدرامل واالسااااتعدادامل واملوا ا، والك،اء  الجساااامية والعقلية، وال،سااااية، 

الذي يتطلا من االخصائي في علم الن،س اإلعالمي است دام مقاييس  واالتزان االن،عالي، االمر

 .  ه3) وأدوامل سيكولوجية مقننة وموضوعية لخدمة اإلعالم واال تمام بالك،اية املهنية

،رد في فلم يعد ال دون إرادتنا،ال م،ر منا  امر أالتك ير الن،ساام  لوسااائل اإلعالم  ىلقد أضااح

اإلعالم التقليدي أو   ذا مع ر عن وساااااااااااائل اإلعالم ساااااااااااواء كان ذا الزمان أن يساااااااااااتغنى إال ما ند

اإلعالم الجديد، ألنا ا اااااااااااابمت  ذي الوسااااااااااااائل قادر  على ربو ال،رد بكل ما ياري في ماتمعا 

 اعحلي أو العاملي.  

خالل التعريف با، والتعر   حري بنا معرفتا منالعلم  ذا من العلوم الحديثة  يعد   ذا

عة عن نشااااااااااكتا    لبعس امل،ا يم االسااااااااااا ا عالقتعلى  التعر ولذا سااااااااااية لا، وعر  عحة سااااااااااٍر

  م موضوعاتا. أ مية دراستا، ووظائ،ا. ومراحل نشكتا، و أببعس العلوم االخر ، و 
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 تعريف العالم:  

تتعدد تعري،امل اإلعالم وفي ماملها تتقاطع عندما تزويد الناس باألخبار واملعلومامل واملعار ، 

نا عملية دينامية وهد  إلى تزويد الناس باألخبار  أ ناك من عر  اإلعالم على   فمن ذلئ ناد 

الصاااااااااااحيمة واملعلومامل الدقيقة والحقائق الثابتة وال   تسااااااااااااعد م على تكوين رأي  اااااااااااائا في 

واقعااة مااا. و ناااك من ير  اإلعالم بااكنااا تقااديم األخبااار واملعلومااامل الاادقيقااة الصاااااااااااااادقااة للناااس، 

عد م على إدراك ما ياري حولهم، وتكوين اراء  اااااااااااائبة في كل ما يهمهم من والحقائق ال   تساااااااااااا

 ه 7امور. )

 وظااف وساال العالم:   

ول  ااذي حتتعاادد وظااائف وسااااااااااااااائاال اإلعالم في اعجتمع إلى درجااة عاادم وجود ات،اااق اساااااااااااااااساااااااااااام  

 :  اس منهعالوظائف، ويمكن عر   

 ير  مالسويل بكن الوظائف االساسية لإلعالم تتمثل في االتي:  

عن  بااا نشاااااااااااار املعلومااامل الخااا اااااااااااااة بااالوقااائع واالحااداث ال   تقع داخاال اعجتمع  -1 اإلعالم ٍو

 وخارجا. 

تمقيق التماساااااااااااائ االجتما ي: وذلئ من خالل الشاااااااااااار  والت،سااااااااااااير والتعليق على االفكار  -2

 واالحداث واملعلومامل. 

 تمقيق التوا ل االجتما ي.  -3

 الترفيا  -4
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 التعب ة    -5

 ه 8)في حين ير  )املسلم ه بكن الوظائف الرئيسية لوسائل اإلعالم تتمثل في ا تي:

 اإلعالم.  -1

 التعليم.  -2

 الترفيا.  -3

 االقناع.  -4

 تعريف علم النفس اإلعالمي:  

د تعري،امل  ذا الحقل املعرفي الجديد ومنها   :تتعد 

بكنا العلم الذي يهتم أسااساا بتك ير العملية االتصاالية االنساانية على  أبو نقير   يعرفا     

الشخصية االنسانية من ناحيا، وتك ير الشخصية االنسانية على العملية االتصالية من ناحية 

اخر ، في إطار من ومة متكاملة تشااااامل مثلثا متسااااااوي االضاااااالع يتضااااامن الرساااااالة، والوسااااايلة، 

باااااكن علم الن،س اإلعالمي  و فرع من فروع علم  السااااااااااااااااامرائي وتو ااااااااااااج ه10)ي.والجمهور املتلق

الن،س الاااذي يطبق م تلف النتاااائج والن رياااامل والقوانين ال   تو اااااااااااااال إليهاااا علمااااء الن،س في 

م تلف الت صااااااصااااااامل املهنية عامة واإلعالم خا ااااااة ل،هم املشااااااكالمل ال   ت هر في  ذا امليدان 

سااااااااااااعى إلى حلهااااا حال علميااااا لرفع الك،اااااء  اإلعالميااااة بمااااا يمقق للكاااااتااااا والجمهور الرضااااااااااااااااا  ٍو

   ه11)وال،ائد .

إلى أن علم الن،س اإلعالمي  و دراسااااة العقل والساااالوك البشااااري سااااواء  ختانة ويذ ا    

ر لغر  لشااااااف وفهم وت،سااااااي ،االتصاااااااليةو كان فردأ أو جماعة في ت،اعلا مع العملية اإلعالمية 
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يا وضااابطا والتمكم فيا باسااات دام مناهج البم  العلم   ذا السااالوك والت،بؤ بما سااايكون عل

   ه 12) الن،سم  واإلعالمي.

بااااكن علم الن،س اإلعالمي  و ذلاااائ العلم الااااذي يهتم بتطبيق مبااااادئ   عمااااار  تر   بينمااااا

وقوانين علم الن،س في إعداد الرسالة اإلعالمية وتقديمها بما يتناسا مع طبيعة املستقبل لها، 

 كاان أو  ير ذلائ، ط،ال كاان أو مرا 
ً
، مثق،اا

ً
قاا أو رابااااااااااااادا، ذلرا كاان أو أنوى متعلماا كاان أو أمياا

بهااد  التااك ير فيااا ومسااااااااااااااعاادتااا في الوقاات ن،ساااااااااااااا على تطوير ساااااااااااالولااا وتغيير اتاااا اااتااا وحاال 

وتضاااااااااااايف        ه13)مشااااااااااااكالتاااا بماااا يتالءم مع أ ااادا  اعجتمع الرا ناااة وتطلعااااتاااا املسااااااااااااتقبلياااة.

 ناك عالقة تالتميا بين اإلعالم وعلم الن،س، وبكن  ذي العالقة ذامل أوجا متنوعة  بكناقائلة: 

 من  ااااااااانع الرسااااااااالة وخصااااااااائصااااااااا العقلية، 
ً
تمتد لتشاااااااامل كل عنا اااااااار العملية االعالمية، بدءا

 الى القنا  الحام
ً
 ب صاااائ  الرساااالة االعالمية، وانطالقا

ً
اء ة للرساااالة، ساااو لوالشاااخصاااية، مرورا

 أو ما يصاااااادر عنا من نشاااااااص ، وانتهاءكانتا قنا  مصاااااانو 
ً
باملتلقي املسااااااتهد   عة أو كانت  شااااااريا

 لا خصااااااائ  وساااااامامل وارتباطامل معينة تو ااااااج في 
ً
بالعملية اإلعالمية من حي  كونا شااااااخصااااااا

   ه 14)االعتبار عند  نع وتوجيا الرسالة.

ر العملية يفتعرفا بكنا العلم الذي يهتم أساااااااااسااااااااا بتك  في سااااااااياق قريا وتسااااااااير   القلين    

االتصااااااالية على الشااااااخصااااااية االنسااااااانية من ناحية، وتك ير الشااااااخصااااااية االنسااااااانية على العملية 

االتصاااالية من ناحية اخر ، في إطار من ومة متكاملة تشااامل مثل  متسااااوي االضاااالع، يتضااامن 

   ه15) الرسالة والوسيلة والجمهور املتلقي.
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بين عنا ااار العملية االتصاااالية املتمثلة على أن علم الن،س اإلعالمي يربو   عامر ويؤلد 

في الرسااالة اإلعالمية والوساايلة ال   تنقل الرسااالة والجمهور املتلقي للرسااالة اإلعالمية، لما يتم 

في الواقع ال،علي لنحيا  ومن  نا ت رت ا مية دراساااااة علم الن،س اإلعالمي في العملية االتصاااااالية 

علم الن،س اإلعالمي باااكناااا عملياااة اسااااااااااااتقصاااااااااااااااء واخرج إلى أن  جباااار  وياااذ اااا  ه16)بين االفراد. 

   ه17) املعلومامل والحصول عليها،  م اعطاء وب   ذي املعلومامل إلى االخرين.

،ساااااااااااية يهتم بتطبيق الن ريامل الن اكونا علمبويتميز علم الن،س اإلعالمي لماال بمو     

علم ز يتمي و ،املتعلقة بالعمليامل العقلية والسااااااااااالولية لد  البشااااااااااار في دراساااااااااااة وساااااااااااائل اإلعالم

 .املدرسة الن،سية  عيدا عن نشك  كوناالن،س اإلعالمي عن  يري من فروع علم الن،س 

ومن خالل التعري،اامل الساااااااااااااابقاة لعلم الن،س اإلعالمي نساااااااااااات ل  باكناا ال يوجاد تعريف 

ممدد لا، ولكن يمكن اساااااااااااات الص خصااااااااااااائ   ذا العلم من خالل  ذي التعري،امل وذلئ على 

 النمو التالي:  

لم الن،س الذي يطبق النتائج والن ريامل والقوانين ععلم الن،س اإلعالمي  و فرع من فروع  -1

ليها علماء الن،س في م تلف الت صاااصاااامل املهنية  شاااكل عام واالعالمية  شاااكل ال   تو ااال ا

 خاص.    

يهتم علم الن،س اإلعالمي بتطبيق مبادئ وقوانين علم الن،س في إعداد الرساااااااااااااالة اإلعالمية  -2

وتقديمها بما يتناسااااااااااااا مع طبيعة املسااااااااااااتقبل لها، بهد  التك ير فيا لتعديل ساااااااااااالولا وتغيير 

 ءم مع ا دا  اعجتمع.  اتاا اتا بما يتال
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ينصاااااا ا تمام علم الن،س اإلعالمي إلى دراساااااة السااااالوك البشاااااري، وبالتالي فهو علم سااااالوكي  -3

لغر  لشاااف، وفهم، وت،ساااير  ذا السااالوك، والت،بؤ بما سااايكون عليا، وضااابطا، والتمكم 

 فيا باست دام مناهج البم  العلم  الن،سم ، واإلعالمي.  

دراسااااااااااااة تك ير العملية االتصااااااااااااالية على الشااااااااااااخصااااااااااااية، وتك ير  يرلز علم الن،س اإلعالمي على -4

الشخصية على العملية االتصالية، وربو العنا ر االتصالية املتمثلة في املرسل، والرسالة، 

 والوسيلة، والجمهور املتلقي للرسالة االعالمية.  

جميع  ليؤلد علم الن،س اإلعالمي على وجود عالقة تالتميا بين اإلعالم وعلم الن،س تشاااااااااااام -5

 عنا ر العملية االتصالية.  

 عالقة علم النفس العالمي بفروع علم النفس

 علم النفس العالمي وعالقته بعلم النفس العام  -1

يدرس علم الن،س العام ساااااااااااالوك ال،رد لما يتشااااااااااااكل من خالل العملية الت،اعلية بينا     

إلعالمي حين أن علم الن،س ا وبين املنطهامل لغر  الكشاااف عن القوانين ال   ت،سااار سااالولا، في

يسااااااتعين بهذي القوانين لي،ساااااار الساااااالوك اإلعالمي من خالل تمليل اتااي  ذا الساااااالوك والت،بؤ 

 با.  

 علم النفس االعالمي وعالقته بعلم النفس التجاري   -2

يهتم علم الن،س التااري بدراسة دوافع الشراء وحاجامل املستهلئ  ير املشبعة وتقدير    

ن،سااااااااااااية نمو الخدمامل، لما يرس فن االعالن وطرق معاملة القراء ولي،ية جلطهم اتاا اوهم ال

   ه18) للشراء، وعلم الن،س اإلعالمي يسعى إلى جذا القراء لشراء الخدمامل اإلعالمية
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 علم النفس العالمي وعالقته بعلم النفس االجتماعي   -3

يدرس علم الن،س االجتما ي الساااااااااااالوك االجتما ي للقر والجماعة من حي  كون ال،رد    

مؤ ر ويتاااك ر بماااا يميو باااا من افراد وجمااااعاااامل، وعلم الن،س اإلعالمي يااادرس ساااااااااااالوك االفراد 

 العاملين في اعجال اإلعالمي، وأيضا الجمهور املتا ع لوسائل اإلعالم اعختل،ة.  

 العالمي:  أهمية دراسة علم النفس 

تتعدد أ مية دراساااة علم الن،س اإلعالمي في العديد من الجوانا اعختلة يمكن اياات ا    

   ه19)في االتي:

التعر  على مد  اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم  فيدراسة علم الن،س اإلعالمي تساعد  -1

 ع بكلملا.   اعجتمال   ا بمت نتياة انتشار ا الكبير وتك ير ا في اعجتمع تشكل  قافة 

التعر  على اسااات دام الجمهور لوساااائل اإلعالم، ألن الجمهور عاد  يسااات دم الوسااايلة ال    -2

تشاااااااااااابع احتيااااجااااتاااا ور بااااتاااا، وتمقق لاااا اإلباااااااااااابااااعاااامل اإلعالمياااة اعختل،اااة، وت تلف  اااذي 

اإلبااباعامل ال   تمققها وسااائل اإلعالم لافراد نتياة اختال  خصااائ  كل وساايلة، ولذلئ 

اختال  شااااااااااااخصااااااااااااية افراد الجمهور الذي يتعر  لها، وبالتالي فإن دراسااااااااااااة علم الن،س إلى 

 اإلعالمي تمكننا من التعر  على  ذي االست دامامل اإلبباعامل املتمققة منها.  

لي في توجيا دوافع ال،رد نمو االتصاااال، وبالتا لبير دور بالعوامل الن،ساااية لنجمهور  تضاااطلع -3

فإن التعر  على دور العوامل الن،ساااية يسااااعد علماء االتصاااال على الت،بؤ بدوافع االتصاااال 

 لد  الجمهور.  
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التعر  على اساااااااااااااااالياااا تمثيااال املعلوماااامل من حيااا  إدراك املعلوماااامل من وساااااااااااااااائااال اإلعالم  -4

امل عر  على لي،ية التساا الجمهور للمعلومواستيعابها، واسترجاعها، وتذلر ا ي،يد في الت

 من وسائل اإلعالم والتك ير بها.   

ت،يد دراسااااااااامل علم الن،س اإلعالمي في التعر  على تك ير وسااااااااائل اإلعالم على ترتيا أولويامل  -5

، وأ م القضااااااايا ال   ياعلها في بؤر  
ً
 أو خارجيا

ً
الجمهور والقضااااااايا ال   يهتم بها سااااااواء داخليا

 بعور الجمهور.  

ل تشااااااااااااكااا تعلم وساااااااااااااااائااال اإلعالم جمهور اااا )فيماااا ي،كر وال تعلماااا ليف ي،كره، ولاااذلااائ فه  -6

ا تمامامل الجمهور العامة والخا ااااة، ومن  نا تسااااتطيع من خالل تك يراوها املتعدد  تشااااكيل 

 رأي عام تااي أو ضد  عس القضايا العامة.  

 التعر  على است دام وسائل اإلعالم في فتر  املرا قة، وخا ة اإلعالم الجديد.    -7

عر  تااك يرامل العنف بوسااااااااااااااائاال التعر  على التااك يرامل والن،ود الن،ساااااااااااام  لإلعالم من خالل  -8

 اإلعالم اعختل،ة.  

 تساعد القائمين باالتصال من  يا ة الرسالة بما يناسا مع ف امل الجمهور.   -9

 تؤ ل القائم باالتصال من التوا ل ال،عال مع الجمهور.   -10

تمكن من التعر  على اتااااا اااامل الجمهور نمو وساااااااااااااااائااال اإلعالم، ورساااااااااااام الساااااااااااايااااساااااااااااااااامل -11

 ذا واستثار  ا تمامامل  ذا الجمهور.  واالستراتيايامل لج
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  (20)هداف علم النفس العالمي:أ

  ترمي دراسة علم الن،س اإلعالمي إلى تمقيق جملة من األ دا 

 
ا
تتمثل في و ااااف وضاااابو حرلة ال ا ر  اإلعالمية وال   تتساااام بالطبيعة األهداف العامة: -أوال

الحرلية املتغير ، وبالدفق املسااااااااااااتمر، أل ها تعمل وفق ون م االجتماعية وتتك ر بها، وبالتالي فإن 

 اال دا  تشمل: الو ف، والضبو، التوقع، والت،بؤ وال   هي في االساس أ دا  علم الن،س.  

 
ا
تترلز على وضااااع االسااااس الن،سااااية واملبادئ العامة ال   تدرس ساااالوك  :االهداف الخارةةةةة-ثانيا

 املتلقي عند حدوث ال ا ر  اإلعالمية واالحداث امل،اج ة وعملية ت،اعلهم وتنا مهم معها   

وتسااعى املؤسااسااامل اإلعالمية املت صااصااة في تمقيق اال دا  الخا ااة لعلم الن،س اإلعالمي،    

 وذلئ على النمو التالي:  

  تمام بتك ير الشخصية في السلوك اإلعالمي، وعملية ات اذ القرار.  اال  -1

تقديم املساااااعد  في عملية التوجيا املل  على  ااااعيد التنمية وفق اسااااس علمية وموضااااوعية  -2

 لإلعالمي.  

 التدريا اإلعالمي وخلق حالة من التواتن الن،سم  والسلوكي لد  العاملين في ماال اإلعالم.   -3

 التكليد على م،هوم الصحة الن،سية في العملية اإلعالمية.   -4

 ت،شيو وتوجيا السلوك أو الدافع نمو  د  معين.   -5

التشا  ال،روق ال،ردية في كافة مااالوها سواء كانت جسمية، ن،سية، عقلية، او ان،عالية  -6

 وتك ير ذلئ على السلوك اإلعالمي.  
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 الداء ا ناء تكدية العمل اإلعالمي.  معرفة أ مية االختيار والتعيين وتقييم ا -7

 معرفة اسباا الضغوص الن،سية املؤ ر  في سلوك اإلعالمي وتشخيصها، ومماولة عالجها.   -8

رفع مساااااااااااتو  تقديم الخدمامل اإلعالمية من خالل توفير الرضاااااااااااا الوظي،ي لإلعالمي وتم،يزي  -9

 على تقديم االداء االفضل.  

 عالمية   تمقيق الجذا اإلعالمي للمؤسسة اإل -10

 وظااف علم النفس العالمي:  

o عد  وظائف لعلم الن،س اإلعالمي يمكن تنخيصاااها على النمو  ه21) حددمل )الساااامرائيه

 التالي:  

o  وظي،ة سااااايكولوجية أو ن،ساااااية تتمثل في املساااااا مة ال،عالة في توفير االساااااتقرار واالمن

 والحماية لكافة أفراد البناء االجتما ي. 

o  .تعديل أو تدعيم أو تغيير اتاا امل معينة تمدد السلوك العام 

o  .وماد  ووسيلة 
ً
 إرضاء حا االستطالع لد  الجمهور من خالل العالقة التك يرية مرسال

o  .التكليد على الشعور باالنتماء وتوفير االستاابامل املتبادلة الضرورية 

o  على التوافق مع أن،سااااااهم 
ً
ف مع وقدراوهم ولي،ية التكيتدريا وتك يل العاملين ن،ساااااايا

 تمال هم. 

 مراحل تطور علم النفس العالمي:  

من خالل التتبع التاااري ي للاادراساااااااااااااامل اإلعالميااة والن،ساااااااااااايااة ال   مرمل بهااا وال   حااددوهااا    

 ، يمكن ننخصها في التالي:  ه22) )عمار ه لتطور علم الن،س اإلعالمي بكربع مراحل رئيسية
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 :مرحلة البزوغ والظهور  

م حي  طهرمل  ال ة لتا ودراساااااااااة كان لها 1950وح ى  1930بدأمل  ذي املرحلة في سااااااااانة 

عد  اال ر الكبير على علم الن،س االعالمي  شاااااااااكل خاص، والدراساااااااااامل اإلعالمية  شاااااااااكل عام. ٍو

لتاااا   الرأي العااام  للصااااااااااااح،ي االمريكي )والتر ليبمااانه أول  ااذي الكتااا والااذي ا تم فيااا على 

 على دور وسااااااائل اإلعالم في م،هوم الصااااااور  النم
ً
طية ولي،ية تك ير ا على ساااااالوك البشاااااار، ومرلزا

تكوين  ذي الصااااااااور ، وتك يراوها الساااااااالبية في ال،كر والساااااااالوك.  أما الكتاا الثاني في  ذي املرحلة 

فكان للكاتبين )البورمل، وكانتريله اللذين كانا من أبااااااهر علماء الن،س في ذلئ الزمن، حي  ال،ا 

م، وقد أ تم  ذا الكتاا 1935تمت مساااااااااااامى     ساااااااااااايكولوجية الراديو  في ساااااااااااانة  ذا الكتاا 

 عملية  سيل االدمغة، والدعاية السياسية وما تمثلا من اخطار على مستمعيها خالل الحربين 

 االولى والثانية. 

في حين كان الكتاا الثال  يتمدث عن ساااااايكولوجية االمم تمت مساااااامى    زو من املريخ  

. وفد تمدث  ذا الكتاا عن الحالة الن،سية املرعبة ال   سيطرمل على اعجتمع م1938في سنة 

االمريكي وذلئ  عد إذاعة برنامج    زو من املريخ  والذي تناول قصااااااااااااة  بوص كائنامل من املريخ 

 بااااااااااااديدين في اعجتمع 
ً
 ورعبا

ً
على سااااااااااااط  االر  وقيامهم بتدمير امريكا االمر الذي أحدث خوفا

 االمريكي.   

م وعنوا ها   دوافع استماع املرأ  إلى 1949الدراسة فكانت )لهير تزوج وتمال هاه في سنة  أما

الراديو  وتعد  ذي الدراساااااااااااااة البداية الحقيقية ملدخل االساااااااااااات دامامل اإلبااااااااااااباعامل بك عد ا 
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ومتغيراوهااا الن،ساااااااااااايااة واالجتماااعيااة.  ومن  نااا يمكن القول بااكن  ااذي املرحلااة تشااااااااااااكاال فيهااا ا م 

. املراحل اال 
ً
 ساسية لهذا العلم الجديد من خالل الكتا والدراسة املذلرين سابقا

 :مرحلة التكوين والتأريل 

م، وقد تميزمل بوجد عد  ظوا ر بمثية 1970م وح ى 1950بدأمل  ذي املرحلة في ساااااااااااانة 

ااااان لهاااااا باااااالع األ ر في تطور علم الن،س اإلعالمي، وأ م  اااااذي ال وا ر: التمول إلى دراسااااااااااااااااة  كا

التاااك يرامل قصااااااااااااير  املاااد ، دراسااااااااااااااة العنف التل،زيوني وتاااك يراتاااا على االط،اااال واملرا قين، مثااال 

رية تكساااااايس عد  ن ريامل، مثل ن  دراسااااااامل )باندورا وتمالئاه، وال   كانت لها ال،ضاااااال الكبير في

التعلم االجتما ي، ن رية النموذج، ون رية التوحد االجتما ي، و ير ا وال   ربطت بين العنف 

وامليول العادوانياة لاد  االط،اال والشاااااااااااابااا من نااحياة والتل،زيون من نااحياة اخر . لماا تخرمل 

ة بل المل الن،سااااااااية واالجتماعي ذي املرحلة ايضااااااااا ب هور الن ريامل املعرفية وانتشااااااااار ا في اعجا

 وسيطروها على ا لا التوجهامل البمثية. 

 :مرحلة االبدهار واالنتشار 

م. وتعاد  اذي املرحلاة من أ زر املراحل 1990م وح ى 1970وبادأمل  اذي املرحلاة في سااااااااااااناة 

 السابقة من حي  االنتاج العلم ، والتنوع في االبماث. 

بترليز باااااديد على املتغيرامل والعوامل الن،ساااااية وقد تميزمل  ذي املرحلة ايضاااااا باال تمام و 

الساااااااااابقة على عملية التعر  لوساااااااااائل االعالم، وعلى السااااااااامامل الشاااااااااخصاااااااااية وعالقتها بكنماص 

التعر ، ولاااذلااائ إلى اال تماااام باااالعملياااامل الن،سااااااااااااياااة املصاااااااااااااااحباااة للتعر  لوسااااااااااااااائااال اإلعالم 

 ت العديد من الن ريامل منها:واملتداخلة مع  ذي العملية. ونشااااااااااااير ايضااااااااااااا في  ذي املرحلة إلى برو 
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ن رية الغرس الثقافي و ااااحطها )جورج جوب ره، ن رية االسااات دامامل اإلباااباعامل وال   أساااساااها 

 )كاتز وتمالئاه، ون رية االعتماد ومؤسسها )ميل،ين دوفلوره، و ير ا.  

 :م وح ى االن. 1990بدأمل  ذي املرحلة في سنة  مرحلة إعادة التفكير في االرول 

  ذي املرحلة عن سابقاوها  عد  خصائ  من:  وتتميز 

املياال إلى إعاااد  الن ر في اال ااااااااااااول واالسااااااااااااس الن ريااة لكثير من الن ريااامل اإلعالميااة وذلاائ  -1

 إلى أسااااااااااسااااااااااها الن،سااااااااااية واالجتماعية، مثل نطريا الغرس الثقافي حي  بدأ اال تمام 
ً
و ااااااااااوال

لية إليها، ومن ذلئ نموذج العم بالنماذج الن،ساااااااية واملعرفية املهيك  لعملية الغرس والدافعة

العقلية لشاااااااااااروم، والذي يتناول فيا لي،ية حدوث الغرس من الناحية الن،ساااااااااااية واملعرفية، 

 و ير ا. 

ظهور املداخل التوافقية والتكاملية في دراسااااااااااااة التك يرامل الن،سااااااااااااية واالجتماعية لوسااااااااااااائل  -2

س واالساااااااااااات اااادامااااامل اإلعالم. فعلى ساااااااااااابياااال املثااااال حاااادث تااااداخاااال وتكاااااماااال بين ن ري   الغر 

 اإلبباعامل، وظهرمل ن رية الن ريامل، التك يرامل، و ير ا من ن رية مشترلة. 

 عن نماااذج التااك يرامل املااكلوفااة،  -3
ً
بروت ن ريااامل جااديااد  وهتم  ساااااااااااايكولوجيااة الرأي العااام  عياادا

 ومن  ذي الن ريامل، ون ريامل الجهل الجمعي، ون رية دوامة الصمت، و ير ا.   

االبااااااااااااار  إلى أنا ال توجد نقاص تمنية ممدد  وفا اااااااااااالة يمكن القول والجدير بالذلر  نا 

عند ا لقد انتهت مرحلة من املراحل االربعة في  ذي الساااااااااااانة، وبدأمل مرحلة أخر ، فالبدايامل 

والنهايامل متداخلة للغاية ومسااااااااااااتمر ، فوجود مرحة جديد  ال يعن  انتهاء املرحلة ال   تساااااااااااابقها 

سب .  لما ان موضوع علم الن،س االعالمي وقضيتا االساسية منذ وانما يعن  سيادتا وبرت ا ال،
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بداية  ذا العلم ونشكتا هي التك ير امل السلبية فقو أي ال وجود للتك ير امل االياابية والصحية 

و ذا عكس ما نراي في علم الن،س العام الذي يدرس الن،س البشرية في حال   الصحة واملر ، 

وأن موضاااااوع علم الن،س اإلعالمي  و ا  ار املرضاااااية والتك يرامل  وحالة الساااااواء وحالة الشاااااواذ،

 الشاذ .  

لما أن موضاااااااوعامل  ذا العلم كانت في الساااااااابق يع ر عنها بمصاااااااطنج التك يرامل والذي كان 

 لكلماااة اال اااار الن،سااااااااااااياااة للميااادياااا، لاااذلااائ ال نااااد  راباااة في عااادم ذلر كلماااة علم الن،س 
ً
مرادفاااا

 في كل  اإلعالمي في مرحلة معينة، وال
ً
ياا علينا االند اع إن وجدنا مصااااااااااااطنج التك يرامل بارتا

  ذي املراحل، فهما مترادفان ح ى وان لم يتم االبار   شكل  ري  على ذلئ.  

 موضوعات علم النفس العالمي:  

يتطرق علم الن،س اإلعالمي للعديد من املوضااااااوعامل ال   تدخل من ضاااااامن ا تماماتا لتمقيق  

 لتالي:  ا دفا نذلر منها ا

 السلوك اإلنساني، والدوافع  -1

 الشخصية في اإلعالم.  -2

 الجماعة في العمل اإلعالمي  -3

 الرأي العام واالتاا امل الن،سية في علم الن،س اإلعالمي.  -4

 اإلعالم والصور  الذ نية.  -5

 اإلعالم والصور  النمطية.  -6
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 سيكولوجية االتصال اإلعالمي  -7

 إلعالم والحرا الن،سية.  -8

 التك يرامل الن،سية لوسائل اإلعالم.  -9

 ن ريامل تك ير وسائل اإلعالم.  -10

 التك رامل الن،سية. لإلعالم الجديد.   -11

 مراجع 

ه عبد اعجيد باااااااااااكري، تكنولوجيا االتصاااااااااااال انتاج ال رامج في الراديو التل،زيون )القا ر : دار 1)

 .  14مه ص 1996ال،كر العربي ،

 .  53ه املرجع السابق، ص 2)
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ع، ه7) .  13مه ص 2010فاطمة حسااين عواد، اإلعالم ال،ضااائي )عمان: دار أسااامة لل،شاار والتوٍت

)القااااا ر ، دار ال،كر 2ه إبرا يم عبااااد س املساااااااااااالم ، نشاااااااااااااااك  وساااااااااااااااائاااال اإلعالم وتطور ااااا، ص8)

 .  39مه ص 2005العربي،

حساااااين عماد مكاوي وليلى حساااااين السااااايد، االتصاااااال ون رياتا املعا ااااار ، ص  (9)

 .  8مه ص 2002)القا ر : الدار املصرية اللبنانية، 3

 م  20/8/2019ايمن خميس أبو نقير ، مساق علم الن،س اإلعالمي، متا      (10)

Site iguanids/anoquaira (11 ه نبيااااااا  اااااااااااااااااالج الساااااااااااااااااامرائي علم الن،س

 .  16اإلعالمي، مرجع سابق،ص

)عمان: دار  ه ساااااااامي ممسااااااان ختانة، واحمد عبد اللطيف ابوساااااااعد، علم النقس اإلعالمي،12)

 .  19مه، ص2010املسر ،

   19مه ص2008ه نائلة عمار ، علم الن،س اإلعالمي، )القا ر : دار النهضة العربية ،13)

 .  20بق، ص ه املصدر السا14)

 .  10مه ص 2007سوتان القلين ، علم الن،س اإلعالمي، )القا ر ، د.ن ، (15)

ع ، (16) مه، 2012فتحي حسااااااااااااين عااامر، علم الن،س اإلعالمي، )القااا ر : العربي لل،شاااااااااااار والتوٍت

 .  18ص

مه في نبيهاااة 1985ه جباااار  عطياااة جباااار ، علم االجتمااااع اإلعالمي، )الرياااا : عاااالم الكتاااا ،17)

 .  16السامرائي، مرجع سابق، ص 

 .  20ه نبيهة  الج السامرائي، علم الن،س اإلعالمي، مرجع سابق، ص 18)
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 .   23ه نائلة عمار ، علم الن،س اإلعالمي، مرجع سابق، ص 22)
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 رابعا التنشئة االجتماعية:       

يرتبو معنى الت،شاااااااااااا ااة االجتماااعيااة بااإعااداد ال،رد من كاال النواحي ع ر  التنشةةةةةةةةةةةةئةةة االجتمةةاعيةةة:

 .مؤسسامل م تل،ة بدءا من األسر  مراحل عمرية من خالل

 :9االجتماعية خصةةةةااص التنشئةةةةةةةة

عمليااة اجتماااعيااة قااائمااة على الت،اااعاال املتبااادل بينهااا وبين  بكو هااا الت،شاااااااااااا ااة االجتماااعيااة تن،رد

هاااا عملياااة نساااااااااااابياااة ت تلف بااااختال  الزماااان واملكاااان ولاااذلااائ    أمكوناااامل البنااااء االجتماااا ي لماااا 

 االجتماعية داخل اعجتمع الواحد وما تعكسا كل طبقة من  قافة فرعية،باختال  الطبقامل 

تمر  املشااارلة املساا إذ تت تلف من بناء اجتما ي واقتصااادي  خر وتمتات بك ها عملية مسااتمر  و

في مواقف جديد  تتطلا ت،شاااااااااااا ة مسااااااااااااتمر  يقوم بها ال،رد بن،سااااااااااااا ولن،سااااااااااااا ح ى يتمكن من 

 .عل وعملياتا الن  ال  هاية لهامقابلة املتطلبامل الجديد  للت،ا

د معا طبيعتا اإلنسانية ال   ال تول ع ر ايكتسا ال،رد  إذ ت ها عملية إنسانية واجتماعيةألما 

ولكنها تنمو من خالل املوقف عندما يشااااااارك ا خرين تاارا الحيا . فه  وهد  الى تمويل ذلئ 

 .عنصرا فاعال في اعجتمعالط،ل 

د و  ،سااااااااار األ  ومنها:في عملية الت،شااااااااا ة  رئيس دور ب تضاااااااااطلعالجماعامل واملؤساااااااااساااااااااامل ال    تتعد 

النوادي ووساااااااااااااائال األعالم والوساااااااااااااائو الثقاافية  –أماالن العبااد   ،جمااعاة الرفااق ،املادرساااااااااااااة

املسااااااااااموعة واملكتوبة واملرئية كلها وسااااااااااائو حتمية وم،روضااااااااااة لعملية الت،شاااااااااا ة حي  تتداخل 

وتشكلها في مراحلها املبكر  وعلى الر م من اختال  تلئ املؤسسامل لتؤطر الط،ل وتوجا حياتا 

                                                           
9 http://www.afaqdubai.ae/vb/showthread.php?t=14663  

http://www.afaqdubai.ae/vb/showthread.php?t=14663
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 في تشااااااكيل قيم الط،ل ومعتقداتا وساااااالولا بمي  ينمو نمو 
ً
في أدوار ا اال ا ها تشااااااترك جميعا

 
ً
 واجتماعيا

ً
 وخلقيا

ً
 .النمو املر وا فيا دي،يا

 ولكنها تساااااااااااتمر فين  ذي املؤساااااااااااساااااااااااامل ال يقتصااااااااااار دور ا على املراحل املبكر  من عمر الط،ل إ

 .ممارسة تدخلها فتر  طويلة من الزمن وأ مها بالطبع األسر  واملدرسة

 :األسةةةةةةةةرة

لاساااااااااااار  تك ير لبير في حيا  الط،ل خا ااااااااااااة في الساااااااااااانين األولى من عمر  فه  تمثل عالم الط،ل 

ادي الكلي وتؤ ر بدرجة لبير  على تطوير شااااااااااااخصاااااااااااايتا ونموي. ويبدأ  ذا التك ير باالتصاااااااااااااال امل

واملعنوي املباااباااااااااااار بين األم وط،لهااا. فه  ترعاااي وتمنو عليااا وتشاااااااااااابع حاااجاااتااا لمااا ان دور األا 

 .واالخو  لا تك ير لبير على ت،شئتا وتطوير شخصيتا االجتماعية

 القاملعخوتا ومرلز العائلة الثقافي واالقتصاااااادي والإ ينالط،ل ب مكانةشاااااخصاااااية الوالدين و ول

د اخا ااااة في الساااانين األولى من عمري. فتك ير األساااار  يصاااايا أ عط،ل، عائلية تك ير في ساااالوك الال

 لوالعاط،ية وا حيا  الط،ل الجسااادية واملعرفية
ً
سااالولية واالجتماعية مما ياعل تك ير ا حاساااما

في حياتا. لما ان األساااااااااااار  تنقل الى الط،ل قيم ومعايير وتمدد املواقف من م تلف القضااااااااااااايا 

ط،ل ع كل  ذا يشااكل  وية اللئ م،هوم القانون واملساامو  واملمنو واملثل العليا ولذ االجتماعية

 االجتما ي فاملساااكلة ليسااات إبااا وروثفاألسااار  هي املؤساااساااة الرئيساااية في نقل امل ،تاءوانتما
ً
باعا

 .لحاجامل مادية وانما هي بناء الشخصية وبناء االنتماء
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وإذا طرأمل  عس املتغيرامل أو املؤ رامل داخل األساااااااااااار  أدمل الى التضااااااااااااارا في أداء األدوار وأ رمل 

 لتلئ املتغيرامل فالت،كئ األسااااااااااااري أو 
ً
بالتالي على عملية الت،شاااااااااااا ة فتصااااااااااااب  هي األلقر تضااااااااااااررا

ة  أحد الوالدين وسااااااااالبية العالقة بينهما أو بين األبناء والتميز بين أدوار الذكور واألنو  ان،صاااااااااال

ن الوضاااااااع االقتصاااااااادي أ ر في توجيا السااااااالوك لما أوما ي،تج عنا من عدم مسااااااااوا  كل ذلئ لا 

 في إبباع حاجامل الط،ل
ً
 .املتدني لاسر  يؤ ر سلبا

كالحروا واعجاعامل وعدم االساااااتقرار الساااااياسااااام   أتماملتمر با  عس اعجتمعامل من  أن  ما مال

 على الخادماامل التعليمية  وتاد ور األوضااااااااااااااع االقتصاااااااااااااادياة والكوارث الطبيعياة
ً
ينعكس ساااااااااااالباا

  ...والصحية والثقافية و ير ا

ترمي إلى حمااااياااة  :مباااادئ لثير  منهاااا 1989ات،ااااقياااة حقوق الط،ااال الصااااااااااااااادر  عاااام وقاااد جااااء في  

 األط،ال:

 عن كل اعتبار  سبا الج،س والج،سية أو الدين -1
ً
 .ياا حماية الط،ل  عيدا

 .ر ياا مساعد  الط،ل مع احترام وحد  األس -2

يااااا ان يكون الط،ااال في وضااااااااااااع يمكناااا من النمو  شااااااااااااكااال عاااادي من النااااحياااة املاااادياااة  -3

 .واملعنوية والروحية

 .ياا ان يكون الط،ل أول من يتلقى املعونة وقت الشد  -4

 .ياا ان يست،يد الط،ل است،اد  تامة من وسائل الوقاية واألمن االجتماعية -5

فيها حقوق  مددال   ت لى في تاريخ القانون الدولي أل ها املر  األو  تهذي االت،اقية أ مية خا ااااااااااااةلو 

الط،اال ضاااااااااااامن ات،اااقيااة ملزمااة للاادول ال   تصاااااااااااااادق عليهااا إذا تماادد االت،اااقيااة معااايير لحمااايااة 
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األط،ال وتوفر إطار عمل لنجهود ال   تبذل للدفاع عنهم وتطوير برامج وسااااااياساااااايامل تك،ل لهم 

 ويمكن تصااااا،يف الحقوق ال
ً
 ومكمونا

ً
 صاااااحيا

ً
وارد  في االت،اقية الى أربع أقساااااام: حقوق مساااااتقبال

 .حقوق اجتماعية وحقوق  قافية –حقوق اقتصادية  –مدنية 

 :املدرسةةةةةةة

ن في اعجتمع  عد األساااااار  فالط،ل ي رج م التربوية الرئيسااااااةاملدرسااااااة املؤسااااااسااااااة التعليمية  تعد  

 و و املدرسااة.  ذا االتساااع في اعجال 
ً
ماتمع األساار  املتاانس الى اعجتمع الكبير األقل تاانسااا

االجتما ي وتباين الشااااااااااااخصاااااااااااايامل ال   يتعامل معها الط،ل تزيد من تااربا االجتماعية وتدعم 

 .ما هداا التعامل مع الغيرإحساسا بالحقوق والواجبامل وتقدير املسؤولية، وتعل

ال    املناهج الدراساااية والكتاع ر فاملدرساااة تمرر التوجيهامل ال،كرية واالجتماعية والوجدانية 

ن  ال تنقل املعرفة فقو بل  وتوجها نمو اعجتمع والوطن، الط،لتكو 

 لما تقدم املدرسااااااااة إضااااااااافة الى  ذا الجهد التعليم  في الت،شاااااااا ة باهد هخر من خالل ممارسااااااااة

 هااا تماادد أ أيالساااااااااااالطااة والن ااام وأنماااص العالقااامل في الصااااااااااااف ومع الجهااات التعليم  والرفاااق 

النماذج املر وبة للساااااااااالوك من خالل  ااااااااااور  التلميذ املثالي أو املشااااااااااا ا والنا ج أو ال،اباااااااااال 

 في عملية الت،شااااا ة 
ً
 مؤ را

ً
و كذا نالحظ ان عمليامل التربية بين جدران املدرساااااة تساااااا م إساااااهاما

عية فه  عبار  عن ماتمع  ااغير يعي  فيا التالميذ حي  يوفقون فيا ما بين أن،سااهم االجتما

كاااكفراد وبين اعجتمع الاااذي يعيشااااااااااااون فياااا و م في  اااذا اعجتمع الصااااااااااااغير يتااادربون على العمااال 

 .لقانون وإدراك معنى الحق والواجاالخضوع لالجمعي وتممل املسؤولية واملشارلة و 
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الندية فالط،ل يكخذ بمقدار ما يعطي على عكس املعاملة األسرية والتعامل في املدرسة أساسا 

ال   تتسم بالتسام  والتسا ل والتضحية. لذا فاملدرسة تمثل مرحلة  امة من مراحل ال،طام 

الن،ساااااااااااام  للط،ل فه  تتعهد القالا الذي  ااااااااااااا ا امل زل بالتهذيا والتعديل عن طريق أنماص 

 .سلولية جديد 

رساااااااااية ال   تؤ ر في الت،شااااااااا ة االجتماعية للط،ل شاااااااااخصاااااااااية املدرس فهو العوامل املد برت ومن أ

لذا  تبا الط،ل ومصااااااااادر املعرفةيقتدي مصااااااااادر السااااااااالطة ال   ياا طاعتها واملثل األعلى الذي 

 بالتكوين املعرفي وال
ً
لبير  ا األخالقية واالجتماعية ألن تك ير قيم البد ان يكون املدرس متساااااااااااانحا

 
ً
 ولكي تن ج املدرساااااااااة لمؤساااااااااساااااااااة تعليمية في تمقيق وظي،تها في بناء الط،ل اجتماعيا

ً
ون،سااااااااايا

االجتمااااعياااة والتربوياااة الباااد ان ترتكز العملياااة التعليمياااة على ماموعاااة من األسااااااااااااس املقوماااامل 

 :يمكن اإلبار  إليها

 األهداف التعليمية -1

 بكن لكل مرحلة تعليمية
ً
و نوع من أ ويقصااااااد بها األ دا  ال   تسااااااعي املدرسااااااة الى تمقيقها علما

 .التعليم أ دافا ال   تت،ق مع احتياجامل اعجتمع من جهة والى قدرامل املتعلم من جهة أخري 

 .احتياجات املتعلم -2

ماموعة املعار  واملعلومامل واملهارامل ال   يمتاج املتعلم الى التساااابها كي يصااال الى املساااتوي  -أ

 .احتياجامل املرحلة التعليمية ال   ياتات ا التعليم  الذي تتطلبا

 .ماموعة ال رامج من أنشطة وخدمامل صحية و ذائية وترفيهية ون،سية واجتماعية  -ا
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 املعلم -3

إيصااااااااااال املعلومامل واملعار  التعليمية للمتعلم وذلئ باساااااااااات دام وسااااااااااائل ب الشااااااااااخ  املكلف

 .وأساليا فنية تمقق االتصال

 المكانيات املادية -4

  لقاااعاااملولتاااا ووسااااااااااااااائاال معينااة  يكاال وهي الوسااااااااااااااائاال الالتمااة لقيااام العمليااة التعليميااة من 

لذلئ البد أن يتطور م،هوم التعليم من مارد الدرس والتمصااااااااااايل  ، م ابر، مكتبة...دراساااااااااااية 

 في ماتمع ياا اال تمام  أسااساالنحصاول على باهاد  الى اعتبار التعليم 
ً
اإلنساان كونا عضاوا

راحل تعليمية في الجوانا الن،ساااية واالجتماعية والخلقية والجسااامية والعقلية من خالل م ،با

 .ح ى يتمقق تكامل متزن بين  ذي الجوانا

نسااااااانية الصاااااا،ة اإل ان يتوجا التعليم لتمقيق املبادئ الديمقراطية ح ى يساااااابع عليألما ياا 

 .يلكل فرد  غس الن ر عن مستواي االجتما ي واالقتصاد اويصب  التعليم حق

س وعاااادم ل،اااااء  املعلمين وعاااادم ل،ااااايااااة الخاااادمااااامل  إذا اتصاااااااااااافمااااا أ التعليم بتقليااااديااااة التاااادٍر

تثمار  ذي املعار   ير قابلة لالستصب  التعليمية األخر  وتقليدية املناهج وسطمية ممتوا ا 

الوظي،ي وبذلئ ت،قد كل مقومامل التعليم القائم على التمليل واالساااااااااات،تاج والنقد والت،سااااااااااير 

والتساااااااااااااؤل وبذلئ تصااااااااااااب  املعلومامل م،صااااااااااااولة عن الحيا  وقضااااااااااااايا ا وال تعطي اعجال أمام 

 .املشارلة في بناء املعرفة
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. 

  

 السلوك اإلنسانيخامسا  

 10.اإلنسانيالسلوك مفهوم  

تكيف ي يقوم بها اإلنسان فى حياتا وذلئ لكى  األنشطة املتعدد  ال  اإلنسانيالسلوك يقصد ب 

 .مع متطلبامل البي ة والحيا  اعحيطة با

أن سااااااالوك اإلنساااااااان  و ممارساااااااامل يؤديها اإلنساااااااان لحركامل أو فعاليامل جسااااااايمة ون،ساااااااية  أي

 . الغر  منها إبباع وتمقيق حاجاتا

عتمد قيق تم إبااااباع  ذي الحاجامل عن طريق عملية الساااالوك اإلنسااااانى على قدرامل ال،رد فى ٍو

 ذي الحاجامل، فلكل فرد حاجاتا الن،سااااية وقدراتا ودوافعا الخا ااااة إلى تمقيق وإبااااباع  ذي 

 الحاجامل

 .النسانيالسلوك  فيالعوامل املؤثرة -2

ساااااااالوك األفراد حصاااااااايلة ت،اعل الشااااااااخصااااااااية مع البي ة. لذلئ فهذا الساااااااالوك يكون نتياة  يعد

ورا ة فالبي ة مع ال ،وسياسية وحضارية لص،امل ورا ية أو شخصية و مؤ رامل اجتماعية ودي،ية

ى ي تلف من بي ة إل الذيتمديد سااااالوك ال،رد.  فيدور أسااااااس تضاااااطلع بوالشاااااخصاااااية ماتمعة 

ة. لذلئ قد املدين فيالقرية وعن سلولا  فيالبادية ي تلف عن سلولا  فيأخر ، فسلوك ال،رد 

مل داعااااابلااااد هخر، وذلاااائ الختال  ال فيبلااااد مااااا عن ساااااااااااالوك فرد هخر  فيي تلف ساااااااااااالوك ال،رد 

                                                           
10 https://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/The%20behavior%20of%20individuals  

https://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/The%20behavior%20of%20individuals
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 معينة  ال  والتقاليد وال،وارق الحضااااااااااارية األخر  
ً
تمثل تالساااااااااالوك لافراد و  فيقد تمدد أنماطا

 في: العوامل ذي 

 
ا
 .العوامل الشخصية -اوال

 :سلولا وتنقسم إلى قسمين فييترلا منها ال،رد وتؤ ر  ال  وهى تلئ العوامل 

 .)الجسمية(املكونات الفسيولوجية  -أ

تميزي عن الحيوان والجماد، وتتمثل  ذي  ال  املكونامل الحيوية واألليد  لساااااااااااالوك ال،رد،  وهي

 .املكونامل فى الشكل العام، مثل الطول، القصر، بكل الوجا واألعضاء، لون البشر 

 و ذي املكونامل يرثها ال،رد من الوالدين والجدود ب،سااااااااااااا متعارضااااااااااااة تقرر ا قوانين الورا ة، وال

شاااااخصااااايتا وسااااالولا مثل: باااااكل الوجا إن كان  فيينكر أحد أن الهي ة الخارجية لإلنساااااان تؤ ر 

 أو  ير مقبول من قباااال ا خرين )الجمااااال
ً
القب ه وطولااااا وقصااااااااااااري، حياااا  يباااادأ ال،رد  -مقبوال

قبل أن يتكلم أو يع ر عن مشاااااااااااااعري، وقد  الخار يعالقاتا األولى مع ا خرين من خالل بااااااااااااكلا 

 عليا من خالل  يصدر األفراد
ً
ين اختياري عجال مع في يؤ ر. لما أن بكل جسم ال،رد ذلئحكما

الحياا   سااااااااااااباا بااااااااااااكال  فيمن التعليم أو الريااضاااااااااااااة أو ح ى املهناة. وقاد يمرم ال،رد من النااا  

 جسما، 

 .املكونات العقلية والنفسية -ب

املكونامل أو العمليامل الن،ساااااااااااية يعتمد عليها سااااااااااالوك ال،رد ألقر مما يعتمد على املكونامل   ذيو 

ال،ساااااااااااايولوجياة )الجساااااااااااامياةه، ألن اإلنساااااااااااااان يبادأ مناذ لح اة والدتاا بمرحلاة التعليم واإلدراك 

 .واملزاج والثقة بالن،س
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طلع ضاااااات فه ية ال،رد، لذلئ صاااااان شااااااختكو  ماتمعة   -الجساااااامية والن،سااااااية–و  ذي املكونامل 

 .اإلنسانيفهم السلوك  في دور فعالبماتمعة 

 
ا
 .العوامل البيئية )املواقف(-ثانيا

يشااااااااااااتمل على مثيرامل متعدد ، كالضااااااااااااوء واأل ااااااااااااوامل  تؤ ر البي ة في الساااااااااااالوك اإلنساااااااااااااني كو ها

 .سلوك ال،رد فيأن جميع  ذي املثيرامل لها تك ير لبير فيوال بئ  ،والروائ  واألشخاص

 على عوامل فيزيولوجية  على البي ة تشااااااااامل ال
ً
 ذي املثيرامل املوق،ية فمساااااااااا بل تمتو  أيضاااااااااا

 .حضارية تميو باإلنسان وتؤ ر فيا منذ والدتا ح ى مماتا-وعوامل اجتماعية

 

 .البيئة الفيزيولوجية )املادية( -أ

س في لم يتدخلوتتمثل فيما يميو بال،رد من ظوا ر حية و ير حية   وجود ا، مثل التضاااااااااااااٍر

ال،رد ،يااااة ب فيتؤ ر  ال  النباااااتااااامل الطبيعيااااة واملوارد والقروامل الطبيعيااااة والسااااااااااااكااااان، واملنااااا  و 

 .املادية

امل تك ير ذ -تتكون بواسااااطة اإلنسااااان ن،سااااا  ال  سااااواء الطبيعية أو تلئ –املصااااادر والقروامل  و

 فاملاء والطعام والعالج عوامل مهمة 
ً
 ون،ساااااايا

ً
. لما اماديترليا اإلنسااااااان  فيعلى اإلنسااااااان ماديا

 لن،ساااام اساااالولا وإحباطاتا الن،سااااية وتكي،ا  فيأن حرمان اإلنسااااان من  ذي املصااااادر لا تك يري 

 .مع بيئتا
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ع   فيتك ير لد ما ب فينق  السكان ل وسلوك األفراد.  فيالبلدان لا تك يري  ع ر السكانلما أن  توٍت

خر  حاجة ماسااة، وذامل من بالد أ هاالعاملة بهذا البلد، األمر الذ  ياعل اسااتقدام اليدنق  

 .بين  ؤالء األفراد السلوكيالت،اعل  في م تلفتك ير 

 

 البيئة االجتماعية والثقافية والحضارية -ب

بالبي ة االجتماعية والثقافية والحضااااااارية تلئ املؤ رامل االجتماعية والثقافية والحضااااااارية  تعن 

االعااادامل والتقاااليااد والقيم واألعرا  واملواقف واالتاااا ااامل  فييتوقعهااا اإلنساااااااااااااان  ال   بيئتااا، كا

ارية بيئتا ويتقبلها ككنماص اجتماعية وحضااااا فييتعلمها اإلنساااااان  ال  وأنماص السااااالوك الثقافية 

 ير و  ي،تمى إليهاااا والطبقاااة االجتمااااعياااة وجمااااعاااة العمااال ال  ، ولاااذلااائ الجمااااعاااة يوميااااتااااأ نااااء 

 ذلئ...

 بااامل زل حياا  ال،رد  ااذي ايتعلم 
ً
ألنماااص االجتماااعيااة/ الثقااافيااة منااذ مراحاال حياااتااا األولى، باادءا

 باعجتمع حي  األ اااادقاء والزمالء، ولذلئ من خالل 
ً
األ ل واألخو  واألخوامل واألقارا، ومرورا

اااألنااادياااة أو  ال  عملاااا، أو من الجمااااعاااامل  فييماااارسااااااااااااهاااا  ال  ال،شاااااااااااااااطاااامل اليومياااة  ي،تمى إليهاااا كا

 يتعلما اإلنسان من املدرسة والقراءامل ومن الديانة 
ً
 ل  االجمعيامل، لما تكتى  ذي األنماص معا

وامل ت،اعل  ذي الع يكتيبلدي، لذلئ  فييعتنقها ولذلئ من الن م والسااااااااااااياسااااااااااااامل املعمول بها 

يمارسااااااااااااا  مى إليها والعمل الذ ي،ت ال  اعجتمع  شااااااااااااكل عام وفى املن مة  فيواملتغيرامل املتعدد  

 .تن يم  إداري  شكل خاص. لسلوك 
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 .النسانيأنواع السلوك -3

 .والسلوك املكتسب الفطري السلوك  -1

 :الفطري السلوك -أ

ند ع يمارسااااا اإلنسااااان منذ والدتا بدون تعلم أو تدريا، لساااالوك الط،ل يالساااالوك الذيعر  ب

 .األكل وأالبكاء  الضحئ أو

 :املكتسبالسلوك  -ب

يمارساااااا اإلنساااااان منذ الصاااااغر عن طريق التعلم أو التدريا على  عس ي السااااالوك الذ إنا ذلئ

 .إلخ…… ال،شاطامل واملهارامل مثل القراء ، الكتابة، السباحة

وبما أن اإلنسااااان يمارس ساااالولا وسااااو بي ة متعدد  العوامل، فإن  ذا الساااالوك يتك ر  عوامل 

 ساااااااااال
ً
 لبيرا

ً
، وقد تكون  ذي العوامل البيئية عوامل اجتماعية أو البي ة اعحيطة تك را

ً
 أو إياابا

ً
با

 دي،ية أو  قافية أو سياسية

 .الجماعيوالسلوك  الفرديالسلوك  -2

 :الفرديالسلوك  -أ

من حي  املثير واالساااااتاابة ل،رد واحد  اإلنسااااااني ذا السااااالوك أ ساااااو  اااااور  السااااالوك شاااااكل ي

 .الحيا  من حولا فيبمعنى ت،اعالمل اإلنسان ال،رد إتاء املثيرامل 

 :(االجتماعي) الجماعيالسلوك  -ب

 ل  ا ذا النوع من  اااااور السااااالوك عالقة ال،رد  غيري من األفراد األخر  ككفراد الجماعة  عكسي

 .. إلخ ومع الرفاق  مكان العملو امل زل واملدرسة  فيي،تمى لها 
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 ااااذا النوع من الساااااااااااالوك عالقااااة تبااااادل من حياااا  التااااك ير والتااااك ر وبر م أن  فيالعالقااااة وتكون 

 ذا النوع من الساااااااااااالوك حادث بين ال،رد والجماعة ومتبادل بينهم فإن درجة تك ير  فيالت،اعل 

 .الجماعة فيال،رد تكون عاد  أقو  بكثير من تك ير ال،رد  فيالجماعة 

 .لوك من حيث النتيجة والهدفالس -3

من حياا  النتياااة والهااد  اللااذان يمققهمااا  اإلنسااااااااااااااانيالعااديااد من الباااحثين الساااااااااااالوك  درس

 :هيينقسم إلى  ال ة أقسام  اإلنسانياإلنسان وقد وجدوا أن السلوك 

 .املكافأ عنه  السلوك املجزى )الهادف( -أ

يصااااااااااال إلى  دفا دون عوائق فعندما  أي  ايتايمقق من خاللا اإلنساااااااااااان  الذيو و السااااااااااالوك 

 بمعنى أن  د  يصل ال،رد إلى  دفا أ ناء ممارستا لسلولا يع
ً
 أو مازيا

ً
  ادفا

ً
 ذا السلوك سلوكا

 صبو إليها.كان ي ال  اإلنسان بهذا السلوك و ل إلى الغاية 

عد ن ام الحوافز من أفضل األمثلة في تمسين األداء الوظي،ي وتمقيق الرضا لد  املوظ  .ين،ٍو

 .السلوك املحيط )غير الهادف( -ب

يمول عااائق بين اإلنسااااااااااااااان وبين تمقيق  اادفااا و ااذا يعنى أن ال،رد لم حين  يماادث  ااذا النوع

 . واملرضم الكافييصل إلى  دفا أو و ل إليا ولكن ليس بالشكل 

. 

 ) الحيل الالشعورية( الدفاعيالسلوك  -ج

الساااااالوك اعحيو و ذا النوع من الساااااالوك عبار   يتالى  ذا الساااااالوك بمثا من ال،رد عن تانا

 منها أو جميعها. بهد  
ً
عن وساااااااااائل دفاعية أو حيل الباااااااااعورية متعدد  يمارساااااااااها ال،رد.  عضاااااااااا
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 ذي الوساااااااااائل أو الحيل  حماية ن،ساااااااااا من التهديدامل اعختل،ة أو الصاااااااااراعامل. ويمارس األفراد

 م التعليمية والثقافية بدرجاملم تلف مراحل أعمار م وعلى م تلف مسااااااااااااتوياوه فيالدفاعية 

 .مت،اوتة

  :النسانينماذج السلوك  -4

 ل  ات،ساااير العالقامل بين املؤبااارامل  ع رالنماذج إلى مماولة التعر  على ال،رد وسااالولا  ساااعىت

امل داخل املن م   اإلنسااانييتعر  لها اإلنسااان و ناك  ال ة نماذج أساااسااية لدراسااة الساالوك 

 وت،سيري. اعختل،ة

 النموذج األول )نموذج السلوك الفردي( -

 :مبادئ ع ر  ال ة اإلنسانيي،سر  ذا النموذج السلوك 

 :مبدأ السببية -أ

ح ى  ، وا فلكل سااااالوك سااااابا و سااااالوك مسااااابا  اإلنساااااانيالساااااببية على أن السااااالوك  يقوم مبدأ

تك ير  ت،تج من ، وال  أسااااااباا  ذا الساااااالوك عننسااااااتطيع ت،سااااااير ساااااالوك ال،رد البد من البم  

 .العوامل الورا ية الخا ة باإضافة إلى يعي  اإلنسان  حي العوامل البيئية 

 :مبدأ الحاجة أو الدافع -ب

 .وجود أسباا ممدد  للسلوك  ناك حاجامل أو ر بامل أو دوافع أو ممركامل لهذا السلوك مع

 :مبدأ الهدف -ج

 لتمقيق  د   ت ذال،رد ي إن  
ً
 معينا

ً
شاااااااص ن اإلنساااااااني. ويمكن الن ر إلى أن الساااااالوك ماساااااالوكا

مسااااااااااااتمر يبدأ بوجود ساااااااااااابا  م وجود دافع وي،تهى بتمقيق  د  ويمكن توضااااااااااااي  ذلئ بمثال 
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 ساااااايو فمينما يشااااااعر ال،رد بكنا جائع فإن  ذا الشااااااعور بالجوع ي،شااااااك  ساااااابا خلو املعد  من 

مصاااااااااااول ال،رد على الطعام و ذا السااااااااااابا ي لق الحاجة أو الشاااااااااااعور بالجوع ويتمقق الهد  ب

 .الطعام و نا يتوقف الشعور بالحاجة إلى الطعام وي،ت،ى السبا بامتالء املعد  بالطعام

 )نموذج السلوك بي  فردين( الثانيالنموذج  -

ان يتك ر للسااالوك فاإلنسااا الرئيسيرلز النموذج على املتغيرامل الخا اااة بال،رد باعتبار ا اعحدد 

 .بالعالم اعحيو با وباألفراد الذين يتعامل معهم و ذي األمور تؤ ر على سلولا

عنى ذلئ أن سااااالوك ال،رد األول يؤ ر على سااااالوك ال،رد  مدد فسااااالوك ال،رد الثانى ال يت الثانيٍو

  سااالوك ال،رد ا خر  ،فقو على ظرو  ال،رد
ً
ذلئ لو  اليتعامل معا مث الذيولكنا يتك ر أيضاااا

 لل،رد 
ً
  اضبا

ً
 فإن ذلئ  سبا سلوكا

ً
 .الثانيكان سلوك ال،رد األول  اضبا

 النموذج الثالث )نموذج سلوك الجماعة(-

ك سااااااااالو  فييؤ ر سااااااااالوك شاااااااااخ  ي هر ليف  النموذج الساااااااااابق )نموذج السااااااااالوك بين فردينه 

 باقيل مع الجماعة يت،اع فينموذج ساااااااااااالوك الجماعة ناد أن كل فرد  بينما ع ر ،شااااااااااااخ  هخر

ستايا ملطالا الجماعة السلولية ح ى  ال،رديأعضا ها ويتمدد السلوك   سلوك الجماعة ٍو

 
ً
يمقق ال،وائد لن،سااااااااا ولذلئ فإن ال،رد يرتبو بالجماعة ويت ذ من ساااااااالوك الجماعة نموذجا

 .لسلولا

 لهذا النموذج يتكون من العنا ر التالية
ً
 :إذن سلوك ال،رد وفقا

 .الجماعة -1

 .توجد بها الجماعة ال  املن مة  -2
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 .املنا  وال رو  االجتماعية -3

 ونتياة للت،اعل بين  ذي العنا ر يتمدد سلوك الجماعة لكل

 + رضا ه الجماعة)إنتاجنتائج سلوك 

 (النسانيالنموذج الرابع )النموذج املتكامل للسلوك -

 .اإلنسانيلوك ماموعامل من العوامل اعحدد  للس على  الثالنموذج   ذا يعتمد

 :العوامل املحددة للسلوك االنساني -

: العوامل الخارة بالفرد
ا
 :أوال

 :إدراك أو تفكير الفرد -1

ساااااالوك ال،رد وتصاااااارفاتا من أفكاري وعلى ذلئ يمكن ت،سااااااير ساااااالوك ال،رد من خالل فهم ي،تج  

 .ي،كر بها ال،رد ال  الطريقة 

افع الفرد -2  :دو

 بدوافعا ور باتا وحاجاتا ال ى يريد ال،رد إبباعها وعلى ذلئ فيمكن 
ً
يتمدد سلوك ال،رد أيضا

 .ت،سير ال،رد من خالل التعر  على دوافعا ور باتا وحاجاتا

 :اتجاهات الفرد -3

تؤ ر اتاا امل ال،رد ومشااااااعري على سااااالوك ال،رد ولذلئ ي،سااااار سااااالوك ال،رد عن طريق معرفة 

 .اتاا اتا

 :شخصية الفردخصااص  -4
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إن خصااااااااااائ  ال،رد و اااااااااا،اتا باإلضااااااااااافة إلى العوامل السااااااااااابقة تعمل على تشااااااااااكيل الساااااااااالوك 

 .و ذي الخصائ  تتكون لد  ال،رد بمكم الورا ة والخ رامل املكتسبة اإلنساني

: العوامل االجتماعية لإلنسا 
ا
 :ثانيا

العمل وتؤ ر  ذي الجماعامل  فيجماعامل متعدد  كاألسر ، األ دقاء، الزمالء  فياإلنسان عضو 

 معينة فال،رد  في
ً
ت،اعل مسااااااااااااتمر مع جماعة أو ألقر من تلئ  فيال،رد وتمارس عليا ضااااااااااااغوطا

فإنا سااالولا وتصااارفاتا يتمدد سااالوك وأ دا  الجماعة وفى داخل املن مامل  علياالجماعامل و 

 .ملاملن ما فييتك ر سلوك ال،رد بنمو القياد  واالتصال ولذلئ األفكار السائد  

وننخ  مما سااااااااااابق أن سااااااااااالوك ال،رد يتك ر بماموعة من العوامل املتعلقة بال،رد ذاتا ولذلئ 

 معاعجت فيي،تمى إليها ال،رد ولذلئ ال رو  الحضارية والثقافية  ال  ظرو  الجماعة 

 املنظمات في النسانيأهداف دراسة السلوك  -6

يسااااااعد ذلئ إدار   إذ تاملن مامل ضااااارور  منحة في اإلنساااااانيبدراساااااة السااااالوك  أ اااااب  اال تمام

 .املن مامل على االست دام األمثل ملوارد ا البشرية بما يمقق اإلنتاجية األعلى

 :كا تي وهيو ناك  ال ة أ دا  رئيسية لال تمام بدراسة  ذا السلوك 

 

 :فهم سلوك العاملي  -أ

اا مواقع العمل ودراسة وتمليل األسب ويتطلا ذلئ التعر  على سلوك وتصرفامل العاملين فى

 .والدوافع لهذا السلوك

 :التنبؤ بسلوك العاملي  -ب
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إذا ما تعرفت اإلدار  على سلوك العاملين واألسباا وراء  ذا السلوك فإن ذلئ يمكنها من توقع 

املواقف اعختل،ااة ولااذلاائ التعر  على ه ااار  ااذا الساااااااااااالوك على  فيللعاااملين القااادم الساااااااااااالوك 

 .ة ومن  م تكخذ على عاتقها ات اذ اإلجراءامل املناسبة ملعالجة  ذي ا  اراملن م

 :توجيه وضبط سلوك العاملي  -ج

وجيا سيمكن اإلدار  من التمكم والت واملستقبلي الحاليفهم سلوك العاملين  ن  عن البيان أن  

ار   عس اإلدِعد وذلئ بهد  االرت،اع بمسااتو  أداء العاملين وقد ت مسااتقبال،لساالوك العاملين 

 .تمكنها من تمقيق  ذا الهد  ال  السياسامل 

 :التعامل مع العنصر البشرى  فياملشكالت السلوكية  -7

تعامل ال فيوخا اااة الحكومية مشاااكالمل أسااااساااية  واملؤساااساااامل كافة املن مامل فيتواجا اإلدار  

 :ومن أمثلة  ذي املشكالمل العمال واملوظ،ينمع 

الحضااااااااااااور أو االنقطاااع عن  فياملواظبااة على مواعيااد العماال ومن م ااا ر ذلاائ التااكخير  عاادم -أ

 .العمل بدون سابق إنذار أو الغياا املتكرر 

املن مة تااي  عس ساااااااياساااااااامل العمل وخا اااااااة  فيان ،ا  مساااااااتو  الرضاااااااا لد  العاملين  -ا

 .سياسامل املرتبامل واألجور والحوافز

 .تكوين فريق عمل فعال فيل،شل وا الجما يالعمل  فيعدم الر بة  -ج

التكاسااااااااااال وتقييد اإلنتاج وعدم إناات العمل بالقدر املناساااااااااااا بالر م من توافر القدر  على  -د

 .العمل
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فقد يمدث ذلئ بين  ال زاعامل والصااااااااااااراعامل املسااااااااااااتمر  بين العاملين وبعضااااااااااااهم البعس - اااااااااااااااااااااااا

 .وبعضهم البعس املرؤوسينوسين أو بين ؤ واملر املسؤولين 

إلى املعارضااااااااااااة واعخال،ة لتعليمامل اإلدار  وبصاااااااااااا،ة خا ااااااااااااة عدم االسااااااااااااتاابة للتغير  امليل -و

 .العمل فيوالتاديد 

 ة أحد االحتماالمل الثال فيولنتياة لحدوث  ذي املشاااااااااااكالمل يمكن تصااااااااااا،يف سااااااااااالوك العاملين 

 :التالية

 :السلوك املعاو  أو املؤيد لإلدارة -أ

فإن اإلدار  تعمل على تشاااااااجيعا وتم،يزي على  و و األسااااااالوا امل،ضااااااال من جانا اإلدار  ولذلئ

 .االستمرار

 :السلوك املعارض لإلدارة -ب

طلبامل  تن،يذ فيتماربا اإلدار  حي  يتصف أصحاا السلوك  عدم الر بة  الذيو و األسلوا 

 ما ت هر  ذي املعارضااااة بصاااا،ة علنية أو بصاااا،ة  ير  معلنة حي  يتصاااارفون ضااااد 
ً
اإلدار  و البا

اإلدار  بهذي املعارضاااااااة وياا على اإلدار  أن تبم  عن أساااااااباا  ذي املعارضاااااااة  لمتعاإلدار  وال 

 .والعمل على تمويل  ذا السلوك إلى سلوك معاون أو ممايد

 :السلوك املحايد -ج

عمل على ي هر ال  الذيو و األساااالوا   ٍو
ً
 لبيرا

ً
معارضااااة حقيقية وفى ن،س الوقت ال يبذل جهدا

 .ي لى مس وليتا وال يتعر  للعقاا من جانا اإلدار  الذيأداء العمل بالقدر 
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تعامل اإلدار  مع العاملين إلى اختال  طبيعة  في  حدوث املشااااااااااكالمل الساااااااااالوليةتعود أسااااااااااباا و 

أن يسير عليا العاملون ومن أمثلة جوانا  ذا السلوك  فيالسلوك الذ  ت،ضلا اإلدار  وتر ا 

 إلى تمقيق أ دافه
ً
حين أن اإلدار  تر ا أن يرلز  فيم الشاااااااااخصاااااااااية أن العاملين يساااااااااعون دائما

 .العاملون على تمقيق أ دا  املن مة

 بامل سلوك  فيحين تر ا اإلدار   فيولذلئ يمثل سلوك العاملين إلى التغيير والتادد املستمر 

املون أن يتصاااااار  الع فياإلطار الذ  تريدي اإلدار  باإلضااااااافة إلى ذلئ تر ا اإلدار   فيالعاملين 

حين أن اإلنسااااااااااان يسااااااااااعى إلى تمقيق ذاتا وتكليد  فيت،رضااااااااااها  ال  د التعليمامل واألوامر حدو  في

 .قد ت الف تعليمامل اإلدار  وال  وجهة ن ري 

ويزداد حجم املشااكلة الساالولية كلما تادمل ال،او  بين الساالوك الذ  ت،ضاالا اإلدار  والساالوك 

 للعاملين وياا على اإلدار  أن تقلل  ذي ال،او  ك ال،علي
ً
 .لما كان ذلئ ممكنا
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 التفاعل االجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعيسادسا            

  :11مفهوم التفاعل االجتماعي

 في علم االجتماع وعلم الن،س على 
ً
 سواء،د حيعد الت،اعل االجتما ي من ألقر امل،ا يم انتشارا

ل حجر الزاوية و 
 
الذي يتناول دراسااة لي،ية ت،اعل ال،رد ، في دراسااة علم الن،س االجتما يٍشااك

ساااااااااااااس في قيام العديد و و األ  واتاا امل.من قيم وعادامل في البي ة وما ي،تج عن  ذا الت،اعل 

ي إذ يعد الت،اعل االجتما  تمن ن ريامل الشااااااخصااااااية ون ريامل التعلم ون ريامل العالج الن،ساااااام 

 من املؤ رامل   شااااكل عام
ً
ل ا ي ال يؤ ر في االفراد فمسااااا بوالت،اعل االجتم واالسااااتاابامل،نوعا

يؤ ر لااذلاائ في القااائمين على ال رامج أن،سااااااااااااهم بمياا  يؤدي ذلاائ الى تعاادياال طريقااة عملهم مع 

 لالستاابامل ال   يستايا لها 
ً
 .االفرادتمسين سلولهم تبعا

 يسااات دم لعملية ألنا يتضااامن االجتما ي،لذا تعددمل وتباي،ت اسااات دامامل الت،اعل 
ً
 فهو مثال

 من ال،شاص الذي تستثيري حاجامل معينة عند االنسان ومنها الحاجة الى االنتماء والحاجة 
ً
نوعا

و و حالة أنا يسااااات دم في االباااااار  الى النتياة النهائية  والناا .الى الحا والحاجة الى التقدير 

و و ماموعة من الخصااااااااااااائ  ال   هي  سااااااااااااان،االنال   يترتا عليها تمقيق  ذي الحاجامل عند 

 تميز اساااااااااااتاابامل ال،رد في سااااااااااالولا االجتما ي ال   تد ى 
ً
نوع من االساااااااااااتعدادامل الثابتة نسااااااااااابيا

بالساامامل الت،اعلية والساامامل االولية لالسااتاابامل الشااخصااية املتبادلة و و ساالوك ظا ر ألنا 

ة نا يتضاااااااامن العمليامل العقليو و ساااااااالوك باطن أ وااليماءامل.يموي التعبير الل، ي والحركامل 

ل كلمة الت،اع، فالعمليامل الن،سااااااااااااية باقيوالتذلر والت،كير والت يل و  كاإلدراكاالسااااااااااااااسااااااااااااية 

                                                           
 :موقع الدكتور مولود زايد الطبيب11 

https://ejtema3e.com/social-concepts-and-terminology/1-2013-07-27-21-17-32.html  
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التك ير املتبادل بين عنصرين أو ألقر ، لكل عنصر  حي  تدل عنلطبيعية امستعار  من العلوم 

بين  ذي  املتبادل ا خصااااااائ  وترليا و اااااا،امل م،يد  . ونتياة لالتصااااااال املباباااااار والتك يرممنه

 لا من الخصااااااائ  والصاااااا،امل ما ياعلا 
ً
العنا اااااار يتم الحصااااااول على ناتج للت،اعل يمثل مرلبا

 عن العنا ر 
ً
 املت،اعلة.م تل،ا

ا يم ونااا يتضاااااااااااامن م،ااالت،اااعاال االجتمااا ي ي تلف عن الت،اااعاال في العلوم الطبيعيااة لك بيااد أن  

 إ ا،م ، فال،رد حين يسااتايا ملوقف انسااانيومعايير وا دا 
 
نا ما يسااتايا ملعنى معين يتضاامن

الت،اعل االجتما ي ماموعة توقعامل من جانا ، لما يتضاااااااامن  ذا املوقف  عنا ااااااااري اعختل،ة

كون اللغة وت من خالل دراك ال،رد االجتما ي وساااااااااالوك ال،رد إ ويموي كل من املشااااااااااترلين فيا ، 

 . الثقافة لل،رد والجماعة نمو الت،اعل االجتما ي

 االجتماعي أهداف التفاعل

 . بباع الحاجاملإ دا  الجماعة ويمدد طرائق أتمقيق  في الت،اعل االجتما ي_ يساعد 

نماااص الساااااااااااالوك املتنوعااة واالتاااا ااامل ال   تن م العالقااامل بين ع ري أيتعلم ال،رد والجماااعااة _ 

تعااار  املفي اطااار القيم الساااااااااااااائااد  والثقااافااة والتقاااليااد االجتماااعيااة وماموعاااتااا  فراد اعجتمع أ

 . عليها

 . يساعد على تقييم الذامل وا خرين بصور  مستمر _ 

يساعد على تمقيق الذامل وي ،ف وطك  الشعور بالضيق ، فكثيرا ما تؤدي العزلة إلى اال ابة _ 

 . باألمرا  الن،سية
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 .لافرادالت،ش ة االجتماعية  فييساعد _ 

 أسس التفاعل االجتماعي:

 : يقوم الت،اعل االجتما ي على أربعة أسس أو ممددامل هي

 : االتصالأ_ 

ال يمكن بطبيعة الحال ان يكون  نالئ ت،اعل بين فردين دون ان يتم اتصااااااال بينهم او يساااااااعد 

االتصااااااال  ساااااابلا املتعدد  على وحد  ال،كر والتو اااااال الى الساااااالوك التعاوني . فاالتصااااااال تعبير 

عن  نقل فكر  معينة أو معنى ممدد في ذ ن شااااااااااااخ  ما الى ذ ن  االفراد،عن العالقامل بين  ٍو

وعن طريق عملية االتصااااااااااااال يمدث الت،اعل بين  االشااااااااااااخاص،شااااااااااااخ  هخر أو ماموعة من 

ن تمااادث أو تتمقق لاااذاوهاااا، ولكنهاااا تمااادث من حيااا  هي أيمكن  االفراد .وعملياااة االتصااااااااااااااال ال

عملية الت،اعل في أية جماعة  سااااااااااس عملية الت،اعل االجتما ي حي  يساااااااااتميل فهم ودراساااااااااةأ

 . دون التعر  على عملية االتصال بين افراد ا

 : التوقعب_ 

 في عملية الت،اعل 
ً
 اساسيا

ً
 و اتااي عقلي واستعداد لالستاابة ملنبا معين . ويؤدي التوقع دورا

فعل االخرين . فعندما يقوم   االجتما ي حي  يصااااااااااا  ساااااااااالوك االنسااااااااااان وفق ما يتوقعا من رد

ء معين يضاااااااااااع في اعتباري عد  توقعامل الساااااااااااتاابامل ا خرين كالرفس أو القبول والثواا أو بكدا

 ل العقاا  م يقيم
ً
 ،ذا كان التوقع  و اعحدد للساااااااالوكإو ذلئ، تصاااااااارفاتا ويكيف ساااااااالولا طبقا

 عامل  ام في تقييما ، ذلئأفهو 
ً
ن تقييم السلوك يتم على اساس التوقع ، فسلوك ال،رد أ يضا
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 من خالل ما يتوقعا عن طريق اساااااااااااتقبال الزمالء لا ، ساااااااااااواء أكان  ذا 
ً
في الجماعة يقيما ذاتيا

 . ويبنى التوقع على الخ رامل الساااااااابقة أو على القياس بال،سااااااابة الى 
ً
 أم اجتماعيا

ً
السااااااالوك حرليا

عد وضاااااو  التوقعامل أمر   لتن يم السااااالوك االجتما ي في أ ناء احداث مشاااااابهةٍو
ً
 وضاااااروريا

ً
 التما

ً
ا

 
ً
  ااااااااعبا

ً
عمليامل الت،اعل ، لما يؤدي  موضااااااااها الى جعل عملية التالؤم مع ساااااااالوك ا خرين أمرا

 . يؤدي الى الشعور بالعجز عن االستمرار في اناات السلوك املناسا

 : ادراك الدور وتمثيلهج_ 

االجتماعية  باألدوارال،رد ي،ساااااااار من خالل قياما من خالل الساااااااالوك ، فساااااااالوك  الدور  ي،ساااااااار

 لخ رتا ال   التسااااااااااااطها وعالقتا االجتماعية فالتعامل بين 
ً
اعختل،ة في أ ناء ت،اعلا مع  يري طبقا

 لادوار اعختل،ة ال   يقومون بها وملا كانت مواقف الت،اعل االجتما ي ال   
ً
االفراد يتمدد وفقا

 تتضامن شاخصاية أو ألقر تساتلزم اجاد  ال،ر 
ً
صاور د لدوري والقدر  على تيلعا ال،رد فيها أدوارا

دور ا خرين ، أو القدر  على القيام با في داخل ن،ساااااااا بال،سااااااابة لدوري مما قد نع ر عنا بالقول 

سااااعد انساااجام الجماعة وتماساااكها ان يكون لكل  الدارج : مماولتنا وضاااع أن،سااانا مكان الغير ٍو

 يساااااااااااااعد ذلئ على ادراك فرد في الجماعة دور يؤديا مع قدرتا على تمثيل ادوار ا خرين دا
ً
خليا

عجز عن توقع  عملية التوقع الساااابق ذلر ا . إذ ان الشاااخ  الذي يقوم ب،شااااص في الجماعة ٍو

ادوار م وعالقااة دوري باادور م لن يتمكن من تعاادياال ساااااااااااالولااا  إدراكافعااال ا خرين لعجزي عن 

 مع معايير الجماعة
ً
 .لياعلا مت،قا
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 : ذات الداللة الرموب د_ 

يتم االتصااااال والتوقع ولعا األدوار ب،اعلية عن طريق الرموت ذامل الداللة املشااااترلة لد  افراد 

شااترك م إدراكوتؤدي كل  ذي االساااليا الى  ذلئ.الجماعة كاللغة وتعبيرامل الوجا واليد وما الى 

بين افراد الجمااااعاااة ووحاااد  ال،كر واال ااادا  فيساااااااااااايرون في الت،كير والتن،ياااذ في اتاااااي واحاااد. 

شااااااااااااير )يونجه الى ان االنسااااااااااااان يعي  في عالم من  هي بااااااااااااكل من ابااااااااااااكال التعبير عن  الرموت،ٍو

ن نع ر عن خ راتنا خصاااااااااااائ  الت،اعل أاالفكار واملشااااااااااااعر ال   بداخلها ومن خاللها نساااااااااااتطيع 

 : االجتما ي

 ليعد الت،اعل االجتما ي وساايلة اتصااال وت،ا م بين افراد اعجموعة فمن  ير املعقول ان يتباد

 . افراد اعجموعة االفكار من  ير ما يمدث ت،اعل اجتما ي بين افراد ا

 . فعل مما يؤدي الى حدوث الت،اعل االجتما ي بين االفراد  لكل فعل رد ن  إ

نا يتوقع حدوث اساااتاابة معينة إف ،داء معينأعندما يقوم ال،رد داخل اعجموعة  سااالوليامل و 

 . ةفراد الجماعة اما اياابية أو سلبيأمن 

 .الت،اعل بين افراد اعجموعة الى ظهور القيادامل وبروت القدرامل واملهارامل ال،رديةيؤدي  

ماا تقادم فاإن من خصاااااااااااااائ  الت،ااعال االجتماا ي توتر العالقاامل االجتمااعياة بين  وإضاااااااااااااافاة إلى

 فراد املت،اعلين مما يؤدي الى تقارا القو  بين افراد الجماعةاأل 
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 : مستويات التفاعل االجتماعي

 : التفاعل بي  االفراد

  ُيعااد  
ً
مااا ي الت،اااعاال االجت، كاا الت،اااعاال القااائم بين االفراد ألقر أنواع الت،اااعاال االجتمااا ي باااااااااااايوعااا

القااائم مااا بين االا واالبن ، والزوج والزوجااة ، الرئيس واملرؤوس ...الخ . وبي ااة الت،اااعاال في  ااذي 

يؤ ر عليهم وعلى  و و مااا ياعلااا فراد الااذين يااكخااذون ساااااااااااالوك ا خرين في الحساااااااااااابااانالحااالااة األ 

ا خرين . وفي عملية التطبيع االجتما ي مثال ناد ان الت،اعل االجتما ي يكخذ  ذا التساااااالساااااال : 

 -الشاااااااا والعاملين معا  -الشااااااباا واملدرسااااااة  –الط،ل واقرانا  -الط،ل واخوتا  -األم  -الط،ل 

ن الشاااااااااخ  جزء من البي ة أاد الشااااااااااا ورؤسااااااااااؤي ...الخ . وفي كل تلئ الصاااااااااالمل االجتماعية ن

االجتماعية لآلخرين الذي يساااااااااتايا بن،س الطريقة كي يساااااااااتايبون لا . كل فرد با خرين ومن 

 . م يت،اعل معهم

 : التفاعل بي  الجماعات

املدرس ف االدار ،الت،اعل القائم بين القائد واتباعا أو املدرس وتالميذي أو املدير ومالس   و

وحهم يتك ر بمد  ا تمامهم ور  ن،ساااا ر في تالميذي لماموعة وفي الوقتفي مثل  ذي الحالة يؤ 

ن الشااااااااااااخ  املت،اااعاال مع ماموعااة أخر  ناااد أومن ناااحيااة  بينهم،املعنويااة والثقااة املتبااادلااة 

شاااخاص في مرامل متكرر  ينام عنا وجود نوع من املتوقعامل السااالولية من جانا معينة من األ

 . ي سلوك معين متعار  علياأالجماعة 
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 : التفاعل بي  االفراد والثقافة

ق الت،كير العادامل والتقاليد وطرائ  نا:املقصااااااااااود بالثقافة تتنوع تعري،امل الثقافة وتتنوع لكن  

ة ويتبع الت،اااعاال بين ال،رد والثقااافاا ،واالفعااال والصااااااااااااالمل البيئيااة السااااااااااااااائااد  بين افراد اعجتمع

 اتصااااااااااااااال ال،رد بااالجماااعااة
ً
لااة الى حااد لبير للتوقعااامل الساااااااااااالوليااة إذ ان الثقااافااة ممااا  تمنطقيااا

،ساااااااار لما ي الشااااااااائعة لد  الجماعة . وكل فرد ين،عل للمتوقعامل الثقافية بطريقتا الخا ااااااااة . 

 لل رو  ال   يتعر  لها . فالثقافة جزء  ام  كل فرد
ً
امل ا ر الثقافية حسااااااااا ما يراي مناساااااااابا

خصاااية ملثل والقيم ال   تدخل في شااامن البي ة ال   يت،اعل معها ال،رد ، فالغايامل والتطلعامل وا

ال،رد ما هي اال مكونامل رئيساااااااااااااة للثقافة . لذلئ فان الت،اعل االجتما ي بين االفراد والثقافة 

 خالل وسااائل االتصااال الجما يرية ال   ال تتضاامن بدور ا  االة تبادلية مثل الراديو 
ً
يكخذ مكانا

 . والتل،ات والصحف والسينما

 : قات االجتماعيةالتفاعل االجتماعي والعال

مي  ال بارتباطا و يقا  الت،اعل االجتما ي بمصااااااااااااطنج العالقامل االجتماعية يرتبو مصااااااااااااطنج  

 اااااااااااابمااا لمترادفين . فعااد البعس الت،اااعاال االجتمااا ي أيماادث أحااد مااا دون ا خر. ح ى ا همااا 

 من ابااااااااااكال العالقامل االجتماعية 
ً
 ر االبعس ا خر العالقامل االجتماعية م  عد   بينمابااااااااااكال

لعمليااامل الت،اااعاال االجتمااا ي . فعناادمااا يلتقي فردان ويؤ ر أحااد مااا في ا خر ويتااك ر بااا يساااااااااااامى 

التغيير الااذي يماادث نتياااة لتبااادل التااك ير والتااك ر بااالت،اااعاال ، وعناادمااا تتكرر عمليااامل التااك ير 

سااتقران ، يطلق على الصاالة ال   تامع بين ال،ردين العالقامل املتبادلة . وكلما تدادمل ا والتك ر ٍو

العالقامل االجتماعية املنتشااار  داخل الجماعة اتداد اتصاااال االفراد مع  عضاااهم البعس وتادمل 



92 
 

ذا إديناميكية الت،اعل االجتما ي ولهذا يدل ماموع العالقامل على مد  الت،اعل االجتما ي ف

 
ُ
فراد الجمااااعاااة ان ي تاااار من يشاااااااااااااااء من تمالئاااا دون ان يتقياااد  عااادد في ألاااا من كااال فرد من ط

ن نتعر  بطريقة احصااائية عددية ال،ساابة امل وية للت،اعل االجتما ي اسااتطعنا أختياري  ذا ، ا

يعن  ان العمليامل االجتماعية ماهي اال عالقامل اجتماعية في مرحلة التكوين أي ا ها تشااااااااااااير  مما

إلى الجااااانااااا الوظي،ي الاااادينااااامي، في حين تشااااااااااااير العالقااااامل االجتماااااعيااااة إلى الجااااانااااا الترليب  

 االستاتيكي 

 : أساليب قياس التفاعل االجتماعي

 قنياملت لافرادفي الحيا  اليومية  يمدثلدراساااااااة الت،اعل االجتما ي لما   اسااااااات دم الباحثون  

م تل،اااة لجمع البيااااناااامل أبرت اااا التقاااارير الاااذاتياااة ) واملالح اااة الساااااااااااالولياااة والتسااااااااااااجيااال الاااذاتي 

تيااة يعتمااد على اسااااااااااااتبيااانااامل تقيس تقااديرامل ان اساااااااااااالوا التقااارير الااذاه إذ للت،اااعالمل اليوميااة 

االفراد الذاتية وتقويما لت،اعالوهم وعالقاوهم االجتماعية ) وان أساااااااااااالوا املالح ة الساااااااااااالولية 

فراد في مكاااان وتماااان مماااددين ) أماااا أساااااااااااالوا يعتماااد على مالح اااة الت،ااااعالمل االجتمااااعياااة لا 

ية ل مباباار للت،اعالمل االجتماعالتسااجيل الذاتي للت،اعالمل اليومية الذي  و عبار  عن تسااجي

 . ان امل،اضاااااااااااالة بين  ذي الت
ً
   ونوعها يتمدد من البيانامل القنيامل ال   يمارسااااااااااااها األفراد يوميا

 .على توفير البيانامل املطلوبة .قنيامل ير ا الباح  في جمعها وبقدر   ذي الت
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 ة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالجماعسابةةةةةةةةةعا  

 وتصنيف الجماعاتتعريف 

 تعريف الجماعة

أما في علم الن،س االجتما ي  الصاااااااا،امل.ابااااااااتراك طائ،ة من الناس في  اااااااا،ة معينة أو عدد من 

ن مواقف معينة . وم فيمنطقة حرلية دائمة وت،اعل دائم بين األفراد  عضااااااااااااهم مع  عس  فه  

    ذي الت،اعالمل ت هر العالقامل االجتماعية اعختل،ة

  الجماعاتأنواع وأنماط  

فقو ، لما شااااااااخصااااااااين  قد تكون  ذي الجماعامل  نائية أي مكونة من فحجم الجماعة ي تلف 

 أ ها قد تكون جماعامل  غير  ال يزيد أعضاؤ ا على  ال ين فردا .

: جماعة تتكون من شاااااااخصاااااااين أو ألقر قد يصااااااال إلى عشااااااارين شاااااااخصاااااااا  الجماعة الصةةةةةةة يرةأ_ 

شاااااتركون في عديت،اعل كل منهم مع ا خر  شاااااكل يكشاااااف عن ت د ك ير منهم في ا خر وتك ري با ، ٍو

 .  من املعايير االجتماعية ال   تن م سلولهم

  : الجماعات الكلية والجماعات الجزايةب_ 

وهي الجمااعاامل ال   ال تساااااااااااايطر على كال نشااااااااااااااص ال،رد وإنماا على جزء  الجمةاعةات الجزايةة .1

 مثل فريق رياضم .معين منا 
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نشاااااااطة األفراد ، تقوم إحد  الجماعامل بالسااااااايطر  التامة على كل أ نا   الجماعات الكلية : .2

 التن يمامل السرية

 الجماعامل الداخلية والخارجية -  

 الجماعامل األولية والجماعامل الثانوية -  

 تعدد الجماعامل من حي  انتهاء ال،رد إليها -د

 :يةوالديمقراط ةاالستبداديالجماعة  -ذ

 

 الجماعامل على أساسلما يمكن أن تقسم 

 ) أعضاء الحزا ، جماعة مدرسية ثانوية) األسر  ، الرفاق ه /  وليةالت،اعل : أ .1 

  ) جماعة األ دقاء ه غير منظمةه /  اعجلس العلم  للكلية)  منظمة الن ام : .2 

             نفسةةةةةةةةةةةةية) جماعة من الناس يسااااااااااااعون لحل مشااااااااااااكلة عامة ه /  اجتماعيةالهد  املرلزي :  .3

 ) جماعة الطلبة الذين يلتقون من خالل وقت ال،را  ، ا ه

)  ةغير ثابت) جماعة النادي ه /  ثابتة إ   حد ما) األساااااااار  ه /  ثابتة جداالثبامل واالسااااااااتمرار :  .4 

  الجمهر  ه

ه يالال،رد أو املذ ا الذي ي،تم  إ) النادي أو ال،ريق الذي يشجعا داخلية الوالء لنجماعة :  .5

 ) النادي املنافس ، أبناء املذ ا ا خر أو الديانة األخر  ه خارجية/ 
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) جماااعااة ال،اادائيين ، التن يمااامل  جمةةاعةةة تحتوي الفرد كليةةاالساااااااااااالوك االجتمااا ي لل،رد :  .6 

 ) جماعة ال،شاص الثاني ه جماعة تحتوي الفرد جزاياالسرية ه / 

مالس الشااااااااااااعا أو األمة ، مالس الجامعة ه / مية رسةةةةةةةةةةةةوفقا لاللتزام باللوائ  أو القوانين :  .7 

 ه رسمية ) جماعة املشجعين ل،شاص معين غير

)  متوسةةطة) طالا قساام أو كلية ه /  كبيرةأشااخاص ه /  3)  رةة يرةحسااا عدد األشااخاص :  .8

  طالا مماضر  ه

 ) الجمعيامل ه ةمفتوح ) األسر  ه /م لقة حسا الحرية املتاحة في االنضمام لنجماعة :  .9

على أساااس اختال  البي ة الجغرافية ) بدو ،  املوضةةوعية على أساااس املوضااوعية الذاتية : .10

  ) االحزاا السياسية هالذاتية  حضر ه /

  إناث/ ذكور على أساس الج،س :  .11

  على أساس السن : أط،ال / مرا قون / لهول / بيو  .12

 من الخصائ  تتمثل في: تتميز الجماعة باملة : خصااص الجماعة

 وجود  د  جما ي مشترك بين االفراد ) الشعور باالنتماء إلى الجماعة ه .1

ع األدوار  .2 وجود معايير وقواعد تمدد وتضابو السالوك داخل الجماعة مما يساهل عملية توٍت

 . واملكانامل اعختل،ة واالمتثال إلى  ذي املعايير

 الت،اعل الذي ال يمكن ألي جماعة أن تستمر إال با ) العنصر اعحرك لنجماعة ه .3
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ع للود  .4 ظهور ب،ية  ير رسامية من نوع العاط،ية أو الوجدانية ال   تعمل لعنصار ضابو وتوٍت

 . وللكرا ية

 تماسك الجماعة

 أفراد ا ،القو  ال   تمارساااااااااها الجماعة لكي تمافظ على عضاااااااااوية   مر تماسااااااااائ الجماعة يعد 

 .وتدفعهم إلى التااذا فيها ومقاومة الت لي عن عضويتها

التااذا بين االشااااخاص /  تتك ر الجماعة  عد  عوامل: : العوامل املؤثرة في تماسةةةةك الجماعة

الت،اعل والتنا م / الشااااااااااااعور بالتهديد أو الخو  من عدو خار ي / وضااااااااااااو  أ دا  الجماعة 

ية وااللتزام بها / ابباع حاجامل األفراد / املكانة االجتماعية ومد  تمققها / قو  املعايير الجماع

 ./ املنا  الديمقراطي / التعاون / الشعور باالنتماء لنجماعة

 : مؤشرات قياس تماسك الجماعة

  أنا أو نمن حسا الضمير أحادي  أعضاء الجماعة : .1

 قياس الصداقة والعالقامل االجتماعية  .2

 .الجماعة ملعايير ا مساير  وانصياع أعضاء .3

 ... تماسئ الجماعة في ال رو  الصعبة واألتمامل والحروا واملر  .4

 الحالة االن،عالية ألعضاء الجماعة ) الحا والطمكنينة يعكس دون بئ قو  التماسئ ه .5

 .واملشارلة في نشاطامل الجماعة ومماولة تمقيق أ دافها االنت ام .6
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 المكانة االجتماعية ثامنا  

 مكانة النسا  االجتماعية* 

وليس اإلنساااااااااااان فقو لما ي ن  -يتعامل معها اإلنساااااااااااان  أمورا عديد م،هوم املكانة  يساااااااااااتغرق 

فاملكانة تمتد لتشااامل الحيوانامل والسااالع وا المل واملؤساااساااامل بل والعالمامل التاارية  -البعس 

 .والعقائد أيضا وما  ير ذلئ

عطى لها مكانة اما مرت،عة ذامل باااااكن أو مكانة من ،ضاااااة ال  فكل  ذي األمور يقيمها اإلنساااااان ٍو

 يلت،ت إليها.

ا فهناك ساااااااعي دائم من أجل تمقيق املكانة العالية أو التساااااااابها وليس ذاتوبال،سااااااابة لإلنساااااااان 

، فاملكانة املتميز  بين ا خرين هي مصااااااااادر متعة لإلنساااااااااان أل ها ترضااااااااام   روري االعكس صاااااااااحيم

نة العالية يتم بصااااعوبة لما أن تغيير ا يكون  ااااعبا.. املكا وتمصاااايلومصاااادر رضااااا بال،ساااابة لا، 

ويتطلا تمقيقها قدرامل خا ااااااة من الذكاء والحير  والساااااالطة والن،وذ، بل وأحيانا يصاااااال األمر 

إلى القيام بتصاااارفامل وساااالوليامل  ير مممود  من النجوء إلى االحتيال، لما أن امل هر والشااااكل 

 ال،رد ملكانتا العالية باملثل من املال س ومكان السكن لا تك ير في التساا

 يكون د ق أواالبن األ غر لوالديا  مميز  ككن يكون ل مكانة اجتماعية شغمنذ والد  ال،رد فإنا ي

  األ  الوحيد إلخوتا البنامل   إن كان الذلر الوحيد بين ماموعة من اإلنامل. ويمضم  السنوامل 

ملباتل   في ماتمعا مثل:   التلميذ   ،  م واحد   عد األخر  يكتساااا املزيد من   املكانامل   أو   ا

. وفي كل مر  يشااااااااااااغل ..  الطالا   ، تم املوظف   املرؤوس   ،  م   الرئيس   ملرؤوساااااااااااايا.. و كذا
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احد    املكانامل   يكون عليا أن يسااااااااالئ بالطريقة ال   تناساااااااااا  ذي املكانة، أي بلعا دورا بين 

 في الوسااااااااااااو االجتمااا احتلهااابقيااة أفراد اعجتمع يتالءم مع املكااانااة ال   
ً
ي ، ويكون ال،رد مقبوال

الذي يتمرك فيا بقدر ما يقوم بهذا الدور لما ي،ب ي عليا بمي  يقتنع با بقية اعخالطين لا 

سااااااااااامو هم  شاااااااااااركاء الدوره، ومثل  ذا السااااااااااايناريو يمدث باملساااااااااااار : اذ يتم تكليف كل ممثل  )ٍو

الخ وعلى املمثل الذي يتم وضعا في تلئ    ... يتقم  شخصية ما مثل رجل بري أو مدير برلة

طريقاااة تقنع اعخرج وبقياااة املمثلين والجمهور )أي كاال ساااااااااااالااائ ياملكااااناااة   أن يؤدي   الااادور   أي 

 .أو مدبر برلة او ماذوا في قرية ري ه بكنا فعال رحل ر الدو بركاتا في 

 (Social role theory)  يوفي واقع الحيا  بناء على  ذي الن رية املسااااااما  بن رية الدور االجتما

ين ر اعجتمع إلى را األسر  الذي يهتم بزوجتا وبكبنائا وبناتا بكنا را أسر  جيد بودي   دوري   

على ألمااال وجاااا. وعلى العكس من ذلااائ فاااإن اعجتمع يااادين املااادرس الاااذي ال ينقى الشاااااااااااار  وال 

ن،ذ. إذن لما ي،ب ي أن ت يمرص على مصاااااااااااانحة تالميذي وال ين،ذ تعليمامل وتار  التربية والتعليم

فاعجتمع يعت ر ن،ساااااااااا باااااااااريكا مع كل افرادي في حياوهم الخا اااااااااة والعامة، بل ويراقطهم، ويبد  

رضاااي أو عدم رضاااي عن ساالوك كل فرد منهم في ضااوء معيار وا ااج ممدد )وإن كان ذلئ املعيار 

االجتماااعيااة ال   تم  ي تلف من ماتمع  خره أال و و مااد  قيااامااا بااالاادور   املالئم   للمكااانااة  

وضااااااااعا أو وضااااااااع ن،سااااااااا فيها، فيكون اعجتمع بذلئ  و املؤبر األل ر على ساااااااالوك جميع أفرادي 

 لواحد  أو ألقر من   املكانامل االجتماعية   
ً
 حي  أن لال منهم البد وأن يكون با ال
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ة اموعفاملكانة هي ظا ر  اجتماعية ألقر من كو ها ظا ر  بيولوجية، ومعنا ا مسااااااااااااتمد من م

التوقعامل ملا ساااااااااايساااااااااالكا ال،رد من تصاااااااااارفامل، وكلما جاء ساااااااااالوك ال،رد مطابقا لتوقعاوهم منا 

 ع يما من اعجتمع. 
ً
 بص،تا يشغل مكانة ممدود  كلما لقى قبوال

وفي ضاااوء ن رية أخر  باااهير  للعالم   ل رمل لي،ين   تتعدد العوامل املؤ ر  على تشاااكيل سااالوك 

ينهم، فصااااااااااااحا السااااااااااالوك املالئم واملرضااااااااااامى عنا من أفراد جماعة ال،رد وبالتالي تمدد مكانتا ب

ممدد  ياعلهم ي زلونا م زلة طيبة بينهم. وير    ليرمل لي،ين   أن العوامل املؤ ر  على الساااالوك 

 يمكن تاميعها في ماموعتين مت،اعلتين طوال الوقت:

 األولى هي العوامل املتعلقة بمكونامل الشخصية. -1

والثاااانياااة هي املتعلقاااة باااالوسااااااااااااو اعحيو باااا. وملزياااد من الت،اااا اااااااااااايااال نتااااا لت،كيااائ كااال  -2

 ماموعة منها إلى مكوناوها األولية. 

 املجموعة األو  ، وتضمن:

الجوانا البيولوجية لل،رد: صاااااحتا بصااااا،ا عاما، مالم  وجها، فامنا، قدرتا البدنية  -1

 والحرلية. 

 أنشطتا العاط،ية، ت،اؤالتا وتشاؤماتا.الجوانا الوجدانية لا: ميولا،  واياتا،  -2

اااااديم   -3 اااااؤي )األكا الجواناااااا العقلياااااة واملعرفياااااة لاااااا: معلومااااااتاااااا، مهااااااراتاااااا الاااااد نياااااة، ذكا

 واالجتما ي ... الخه. 

الجوانا االجتماعية واألخالقية لا: وظي،تا، مد  حر ااااااااااااا على التوافق مع اعحيطين  -4

 .با مد  التزاما بالتعاليم الدي،ية واألخالقية
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ا الن،سااااااااااية وال   تتضاااااااااامن رضاااااااااااي عن ن،سااااااااااا، ومد  خلوي من االضااااااااااطرابامل صااااااااااحت -5

 واألمرا  الن،سية. 

 املجموعة الثانية، وتتضمن:

املوقع الاااذي توجاااد فياااا البي اااة ال   يعي  فيهاااا )صااااااااااااحراوياااة، تراعياااة، مااادنياااة، ري،ياااة،  -1

 ساحلية الخه. 

 الجماعامل واألفراد الذين يشكلون البي ة البشرية ال   يعي  وسطها. -2

نوع القوانين واألعرا  والتقاااليااد ال   يعي  في ظلهااا وال   عليااا مراعاااوهااا، ويمكم عليااا  -3

 الناس في ضوء مد  مراعاتا لها.

 يسااااااير بالشااااااارع فرماي  ااااااب  ب جر 
ً
 من الحيا  الواقعية : فلن،ر  أن شااااااخصااااااا

ً
ولنضاااااارا مثاال

ري ئ الصب  بالجوأسرع بالقرار ، فإن ذلئ الشخ  سو  يمر  على االنتقام ال،وري من ذل

وراءي لإلمساااااك با وضااااربا إذا ما التقت عنا اااار معينة من ماموعة العوامل األولى مع عنا اااار 

معينااة من اعجموعااة الثااانيااة : صااااااااااااحتااا جيااد  ، قاادراتااا الباادنيااة والحرليااة ممتااات  ، ولااا ميول 

لصاااااااب  ا عدوانية بطبعا ، ولديا معلومامل عن الشاااااااوارع واألتقة اعحيطة وال   يمتمل أن يطارد

شااغل وظي،ة  ير مرموقة باعجتمع ، ويثق بن،سااا ولديا  فيها ، وذكاؤي متوسااو أو دون ذلئ ، ٍو

اضااااااااااااطراا ن،ساااااااااااام  من نوع الشااااااااااااعور باالع ماة والت،وق + املوقع الاذي جر  فياا ذلائ الحادث 

منبسااااااو وحا  تسااااااهل فيا املطارد  ، والناس اعحيطين للمكان موالين لا أو على األقل ليسااااااوا 

ونا أو من عصبة ذلئ الصب  ، والعر  املعمول با في تلئ البي ة أن من حق اإلنسان ممن يعاد

أن ي،تقم لن،سا بن،سا دون حاجة لنجوء لولي األمر من أي نوع كان ، لكن سلولا سيكون  ير 
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 Field theory / ذلئ إذا لم تتوافر تلئ العوامل في تلئ النح ة . وعلى  ذا فإن   ن رية اعجال

 رمل لي،ين   قد وسااااااعت ماال إدرالنا للعوامل املؤ ر  في ساااااالوك ال،رد والذي يمدد لا لاااااااااااااااااا   ل "

 .مكانتا )في جزء لبير منهاه بين سائر أفراد الجماعة الصغير  أو اعجتمع الكبير

ما  و ال،ارق بين الدور االجتما ي واملكانة االجتماعية لل،رد ؟ املكانة هي الوضااااااااااااع )أي امل زلةه  -

لل،رد في البناااااء االجتمااااا ي وتماااادد من خالل تقييم اعجتمع لل،رد. أمااااا دور ال،رد الااااذي يكون 

االجتما ي فهو ما يسااااااااااالكا ال،رد من تصااااااااااارفامل وأفعال وما لديا من مهارامل للوفاء باحتياجامل 

وبواجبااامل تلاائ املكااانااة.. أي أن الاادور  و الجااانااا الساااااااااااالوكي ملكااانااة ال،رد االجتماااعيااة.   إحرات 

 و مصاااطنج في علم االجتماع يتعامل مع موقع ال،رد  :(Status attainment) ماعيةاملكانة االجت

على نطاق لبير في ماتمعا وفي طبقتا ال   ي،تم  إليها، وإحرات املكانة يتك ر باملهارامل املكتساااااااااابة 

من التقدم في العملية التعليمية أو العوامل املورو ة مثل دخل العائلة ويتم الو ااول إلى املكانة 

 بكن مكانة 
ً
من خالل مريج ما بين مكانة ا باء وماهود ال،رد وقدراتا باإلضااااااااااااافة إلى الحو. علما

ال،رد قابلة للتغيير نتياة   لنحراك االجتما ي   أي تمساااااااااااان أحوال ال،رد أو الطبقة ال   ي،تم  

 .إليها أو تدنى تلئ األحوال

ه؟ يساااااااتند  ذا العلم على حقيقة  امة بكن اإلنساااااااان ال يعي  Sociologyما  و علم االجتماع )

منعزال في  ذي الحيا  لكنا بمضااام  حياتا في عالقامل وت،اعالمل اجتماعية وعلى اتصاااال مساااتمر 

باعجتمع وافرادي الذي يعي  فيا. مؤساااااااس  ذا العلم  و   أوجسااااااات كونت   حي  تو ااااااال إلى 

االجتماااع مشااااااااااااتقااة من الكلمااة الالتي،يااة )  ، وكلمااة علم 1830مصااااااااااااطنج علم االجتماااع في عااام 

Soxius  ( ه ال   تعن  بااااااااااااعبااا أو قبيلااة أو ماادينااة وال   تطورمل فيمااا  عااد وأصااااااااااااحااتSociety  ، ه
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ه ال   تعنى العقل واملعرفة وعلم االجتماع  Logosوالجزء الثاني مشااااااااااااتق من الكلمة اليونانية ) 

في تقديم تعريف ممدد لها ، و ذا يدعو  من املصااااااااااااطنحامل الجدلية ال   لم يت،ق عليها العلماء

ة دراساااااااااااا -إلى القول بكن أ م القضااااااااااااايا ال   يدور حولها علم االجتماع وي ت  بدراسااااااااااااتها ، هي 

العالقامل االجتماعية وأنماص الت،اعل االجتما ي بين البشاار . دراسااة البناء االجتما ي للماتمع 

ة بين ال وا ر االجتماعية في اعجتمعامل لكل. دراساااااااااة السااااااااالوك االجتما ي لافراد. عقد املقارن

ت،سااااااااااااير األفعال االجتماعية. فعلم االجتماع علما ال يصاااااااااااادر أحكاما أخالقية، لكنا  -اعختل،ة 

ي،شااااااااااااد ت،سااااااااااااير أفعال ال،رد في سااااااااااااياق ت،اعالتا االجتماعية، لما أنا علما يقوم على املالح ة 

 األخر  ال   سبقتها.الترالمية حي  تستند الن ريامل الجديد  على الن ريامل 

 

 

 

 

  



103 
 

 ال،هرس

 المحتويات

 3 .................................................................................................................... مقدمة

 74 ...................................................................................................... علم النفسأوال  

 30 .......................................................................................... علم النفس االجتماعي ثانيا

 48 .......................................................................................... علم النفس اإلعالميثالثا  

 66 ........................................................................................... االجتماعية رابعا التنشئة 

 

 72 ......................................................................................... حامسا السلوك اإلنساني 

 29 ...................................................................................... سادسا التفاعل االجتماعي 

 93 ........................................................................................................ سابعا الجماعة

 97 ............................................................................................ .ثامنا المكانة االجتماعية

 103..........................................................فهرس المحتويات.................................................................

 


