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 مقدمة:
املقررة يف املقياس وهتدف  متثل هذه املطبوعة حماضرات يف علم النفس اإلجتماعي وتتضمن خمتلف احملاور

ف املهارات يف علم النفس إىل متكني الطلبة يف السنة الثالثة دعوة وثقافة إسالمية من إستخدام خمتل
حىت املؤسسات ابإلضافة و فها يف خمتلف العمليات اإلتصالية بني األفراد واجلماعات اإلجتماعي وتوظي

 اس.إىل كوهنا دعما معرفيا تساعد الطلبة يف التحضري لإلمتحاانت يف هذا املقي
لنظرايت العلمية األساسية يف ويعترب علم النفس اإلجتماعي تلك الدراسة اليت تقدم املفاهيم واملناهج وا

األفراد من احلياة اإلجتماعية،   واهر السلوكية واحملاولة العلمية يف فهم جوانب من العالقات لدىحتليل الظ
فراد من احلياة كما يهتم أيضا بدراسة السلوك اإلجتماعي للفرد يف اجلماعة ودراسة سلوك األ

ألفراد فيما راسة سلوك ااإلجتماعية، كما يهتم أيضا بدراسة السلوك اإلجتماعي للفرد يف اجلماعة ود
 بينهم داخل اجلماعة الواحدة أو بني مجاعة وأخرى.

عي وبيان عالقة النفس ومن أهم األهداف التعليمية هلذا املقياس توضيح مفاهيم علم النفس اإلجتما
ل النفسي اإلجتماعي بني البشرية بصناعة الظاهرة اإلنسانية ابإلضافة إىل رسم سبل التأثري والتواص

 شرائح اجملتمع.
همها حيث تعطي للفرد وعلم النفس اإلجتماعي مادة ضرورية لكل فرد من أفراد اجملتمع لدراستها وف
 منا فرصة فهم السلوك اإلجتماعي وتزود الطالب مبهارات خمتلفة نذكر أمهها:

 تزويد الطالب مبهارات وفنيات البحث يف علم النفس االجتماعي.-
 اسية يف علم النفس اإلجتماعي.تزويد الطالب ابحلقائق واملعلومات األس-
 إاثرة وعي الطالب أبمهية دراسة علم النفس اإلجتماعي.-
وك اإلجتماعي  والعالقات أن يقيم الطالب العوامل البيئية واإلجتماعية والثقافية املؤثرة يف السل-

 اإلجتماعية.
 اعية.مأن يستوعب الطالب العوامل املؤثرة يف السلوك اإلجتماعي والعالقات االجت-
 ة للتطبيق واقعياتنمية رؤية متكاملة لدى الطالب عن موضوعات يف علم النفس اإلجتماعي قابل-
أن يتمكن الطالب من تفسري الظواهر اإلجتماعية من خالل ما درسه من معرفة ومعلومات يف علم -

النفس اإلجتماعي.
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 المحاضرة األولى
 مدخل إلى علم النفس اإلجتماعي والتعريف به

دف هذا العلم إىل معرفة دراسة علم النفس للسلوك اإلنساين املركز األساسي الذي يهتم به إذ يهتعد 
رية والوصول إىل وقياس وتفسري السلوك بكافة أشكاله وأنواعه فضال عن كشف أسرار النفس البش

 القوانني املعقدة والغامضة اليت حتكم سلوك اإلنسان يف العامل. 
االت اإلجتماعية والبيئية تشعب سلوك اإلنسان وتفاعله وعمله مع الكثري من اجملونتيجة هلذا اإلهتمام و 

عي، علم النفس الرتبوي، ظهرت ميادين نفسية كثرية ومتفرعة منها علم النفس النمو، علم النفس الصنا
واء ألشخاص احمليطني به سعلم النفس املرضي...إخل، وملا كان اإلنسان كائن إجتماعي يتفاعل ويتأثر اب
لم النفس وهو علم النفس عيف األسرة، املدرسة، العمل واجملتمع...إخل فقد ظهر ميدان آخر من ميادين 

بحث يف اجملال العلمي ياإلجتماعي الذي يهدف إىل تفهم الكائن وكيفية أتثريه يف اجملتمع حيث أنه 
 املشرتك بني علمي النفس واإلجتماع.

مواقفهم اإلجتماعية والثقافية  هو يعىن بدراسة سلوك األفراد يف إطاروهو أحد الفروع اهلامة لعلم النفس و 
لى سرعة منوه يف عوقد حظي ابهتمام كثري من علماء النفس فكثرت فيه البحوث وتنوعت مما ساعد 

مام كثري من العلماء السنوات األخرية، وأظهرت نتائج البحوث فيه تطبيقات عملية هامة حظيت ابهت
 ع األفراد.منفس والرتبية وعلم اإلجتماع وكل من يقتضي عمله التفاعل يف ميادين علم ال

اته وله أمهيته اليت تنبع من  وعلم النفس اإلجتماعي كغريه من العلوم اإلنسانية من حيث أنه علم قائم بذ
م بدراسة كما أنه يهت  كونه يبحث يف أساس العالقات اإلجتماعية السليمة بغية التحول حنو األفضل،

نا برزت أمهية احلديث عن هد واجملتمع على حد سواء وذلك لإلسهام يف بناء اجملتمع املتمدن، ومن الفر 
تلفة وعالقتهم ببعضهم هذا العلم حيث يتطرق يف اهتماماته إىل دراسة األفراد داخل اجلماعات املخ

 البعض.
اعة واإلدراك اإلجتماعي، فهو علم يهتم بنطاق كبري من املوضوعات اإلجتماعية مبا فيها سلوكيات اجلم

ة مع اجملتمع....العدوانية جتاه مفهوم القيادة والسلوكيات غري املنطوقة اليت تتمثل يف التصرفات واملواءم
 اآلخرين.



 
 

3 
 

إلجتماعية وإمنا يعىن إن علم النفس اإلجتماعي ال يهتم فقط بدراسة أو حبث أو مشاهدة املؤثرات ا
وكلها عوامل جتتمع لكي  تماعية وينظر إىل تفاعالته مع اآلخرينبدراسة إدراك اإلنسان ملاهيته اإلج

 يتسىن فهم السلوك اإلجتماعي لإلنسان.
 مفهوم علم النفس اإلجتماعي:

خرين إذااستطاع هؤالء يعرف علم النفس اإلجتماعي أبنه العلم الذي يدرس سلوك الفرد وعالقته ابآل
هم أن يؤثروا فيه إما دي أو بشكل مجاعي كما ميكناآلخرون أن حيدثوا أثرهم يف الفرد إما بشكل فر 

رة من خالل منوذج بصورة مباشرة عن طريق وجودهم يف حتاور مباشر مع الفرد أو بصورة غري مباش
 السلوكات املتوقعة من الناس واليت تؤثر يف الفرد حىت ولو كان مبفرده.

ليات عقلية ودوافعه وراءه من عم ويعرفه عبد السالم زهران أبنه: "العلم الذي يدرس السلوك وما
 اطه والتخطيط له".ودينامياته وآاثره دراسة علمية ميكن على أساسها فهم السلوك والتنبؤ أبمن

حمليطة به وهو عبارة عن والسلوك هو أي نشاط يصدر من الكائن احلي نتيجة تفاعل بينه وبني البيئة ا
 حلي.اأولية من خصائص الكائن  إستجابة أو إستجاابت ملثريات معينة ويعترب خاصية

وك اإلجتماعي للفرد وعلم النفس اإلجتماعي ميكن تعريفه أبنه فرع من فروع علم النفس يدرس السل
ونتائج هذا التفاعل  واجلماعة كاستجاابت ملثريات إجتماعية وهو يهتم بدراسة التفاعل اإلجتماعي

 اجلماعة.وهدفه هو بناء جمتمع أفضل قائم على فهم سلوك الفرد و 
مظاهر السلوك اإلجتماعي  ويعرفه فؤاد البهي السيد أبنه: "العلم الذي يهتم بدراسة وحبث كل مظهر من

حث يف امليدان العلمي للفرد أي أنه علم سلوك الفرد يف اجلماعة واجملتمع وهو كما تدل تسميته يب
 املشرتك بني علمي النفس واإلجتماع.

ألفراد اآلخرين واستجابة لوصف والتجريب والتحليل سلوك الفرد مع اويعرف أبنه العلم الذي يتناول اب
ري بتأثريها سلوك الفرد هلم وبذلك يهدف الباحث يف علم النفس اإلجتماعي الكتشاف العوامل اليت يتغ

 يف استجابته للمثريات اإلجتماعية املختلفة.
عطيات البيئة اخلارجية، ظل أتثره مبوعلى العموم فعلم النفس يدرس السلوك وفق األساليب العلمية يف 

انت داخلية شخصية أو كفالسلوك هو نتاج العامل الفردي يف ظل تفاعالته املختلفة ابملثريات سواء  
 مثريات خارجية.  
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 المحاضرة الثانية
 تاريخ علم النفس اإلجتماعي وعالقته بالعلوم األخرى 

 نشأة علم النفس اإلجتماعي: -1
فة، حيث كان طرحه للكثري جتماعي كغريه من العلوم اإلنسانية األخرى وليد الفلسيعترب علم النفس اإل

حملاوالت الفلسفية لفهم الطبيعة امن املفاهيم يفتقد إىل املوضوعية والنظرة العلمية، وبدأت بوادره مع بدء 
وعه بشكل منهجه وموض البشرية وما حييطها من ظروف إجتماعية، مث مع مرور الزمن إتضح شيئا فشيئا

فة العلمية وينتشر دقيق مما مكن الحقا حصر إهتماماته ومفاهيمه ومنهجه وإن كان مل يكتسب الص
 استخدامه إال بعد احلرب العاملية الثانية.

رسطو يف دراستهما جلوهر ويرجع الكثري من الدارسني واملنشغلني هبذا امليدان نشأته إىل أفالطون وأ
ؤثرات اجملتمع املختلفة نظرا ملون يفسر سلوك اإلنسان على أنه النتاج العام الطبيعة البشرية، فكان أفالط

اعات ومنبهات وعناصر مجألن سلوك الفرد يف احلقيقة هو نتاج تفاعالته املختلفة مع ما حييط به من 
 خمتلفة سواء كانت فيزايئية أو إجتماعية.

 ا املتنوعة يف تغيري سلوك الفرد.ختلفة وأتثرياهتوقد شدد أفالطون على دور اجلماعة وقدرهتا وامكاانهتا امل
 سياق أفكاره أن اإلنسان أما أرسطو فهو أول من أشار إىل النظرة احليوية يف تكوين اجملتمع، وجاء يف

مدن تكوينا يتم بطريقة فمدين واجتماعي بطبعه وكان يذكر أن اجملتمع يتكون من أسرة، فقبائل، فقرى 
اضعة يف مكوانهتا خن اخلالاي، فاألعضاء، فاألجهزة  واجلماعات عنده عضوية كما يتكون اجلسم م

ايل فمحاولة تغيري اجملتمع للسلوك الفردي، ومبا أن تغري تصور ومفاهيم ومعتقدات الفرد أمر صعب وابلت
 متثل مهمة شاقة.

ري حيث ون ذو فضل كبكما أثر املفكرون العرب يف الدراسات النفسية اإلجتماعية، ويعترب ابن خلد
تتحدد يف ضوء العوامل  بني أن احلياة اإلجتماعية ظاهرة طبيعية، أما ظروف احلياة اإلجتماعية فهي

 ة يف حياة اجملتمعات.واملؤثرات اجلغرافية واملناخية، كما بني أثر العوامل النفسية واإلقتصادي
نفس اإلجتماعي وقد كان الوساهم العلماء الفرنسيون كذلك يف هناية القرن التاسع عشر يف تطوير علم 

فراد بعضهم يف البعض هدفهم إيضاح كيفية توجيه السلوك الفردي من قبل اجلماعة وكيفية أتثري األ
 اآلخر.



 
 

5 
 

يعترب واطسون من أهم وكذلك املدرسة السلوكية اليت تعترب ثورة يف جمال علم النفس اإلجتماعي، و 
ي للكائن البشري يرتبط إىل وجود بناء ميكانيك أعالمها وينفي واطسون وجود البواعث الفطرية ويشري

تمع وذلك ألن الظواهر ويتجدد ابلبيئة اإلجتماعية وعلم النفس ال يستطيع فهمها إال عن طريق اجمل
 النفسية تتحدد يف ضوء احمليط اإلجتماعي.

تصور عملية زع، وابلتايل فوميكن القول أن مفتاح املدنية والتحدث يبقى بني الفرد واجلماعة بدون منا
 التغيري والتطور اإلجتماعي خارج هذه الدائرة يعد ضراب من اخلرافة.

تغيري عرب التاريخ البشري، وقد ولقد اهتم الكثري من الفالسفة ابلتفاعالت اإلجتماعية وآلياهتا ودوافع ال
ة على حساب حيقق له اللذ ظهرت آراء كانت تؤكدعلى تشبع الفرد ابألاننية وأنه ينزع سلوكه إىل كل ما

لفرد واجملتمع الطبيعي وآراء أخرى تؤكد على النزعة اخلرية ل (HOBBESاآلخرين )الفيلسوف اإلجنليزي 
( jean jacques rousseauالذي ميكن أن يعيش فيه الناس يف بساطة وسالم واحرتام متبادل )املفكر 

قيق بني التيارين وال مييز ىل التدوابلتايل ظهور تياران خمتلفان، غري أن علم النفس اإلجتماعي يهدف إ
قيمة الفرد واجلماعة على و أحد عن اآلخر حيث تربز يف الكثري من أدبيات املهتمني هبذا اجملال مكانة 

 ة اإلجتماعية.حد سواء، وابلتايل ميثل مفهوم اجلماعة مفهوما مركزاي يف الدراسات النفسي
ا العلم طويلة، فمن بني اء املبادئ األساسية هلذوعلى العموم قائمة املفكرين الذين سامهوا يف إرس

قب أحياان ل( الذي DAVIDHUMEاحملطات الكربى اليت جيب ذكرها أييت الفيلسوف اإلسكتنلندي )
 أاب لعلم النفس اإلجتماعي.

ية أتيت أفكار إمييل دوركامي ومن بني اإلسهامات اجلديرة ابإلهتمام يف جمال الدراسات النفسية اإلجتماع
(E.DURKHEIMمؤسس علم اإلجتماع يف فرنسا لتضيف إىل الرصيد املعريف مليدان ع ) لم النفس

وطريقته العلمية يف  اإلجتماعي الكثري من األفكار املهمة اليت حتدد أكثر فأكثر موضوعه ومنهجه
 التعامل مع الظواهر.

تب الكثري يف هذا اجملال وقد ك  وابلتايل فإن اتريخ اإلنسانية حافال ابلدراسات النفسية اإلجتماعية، وقد
إىل حد بعيد يف عالج  أواله املفكرون أمهية خاصة ابلنظر ملا يقدمه من معطيات وأفكارعلمية تسهم

بشكل كبري عملية التنمية والبناء  الكثري من األمراض التفاعلية والسلوكية القائمة يف اجملتمعات واليت تعيق
 اجلاد واهلادف.
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 اإلجتماعي ببعض العلوم: عالقة علم النفس -2
لفيزيولوجي وعلم اإلجتماع اإن العلوم اإلنسانية كعلم النفس اإلجتماعي وعلم النفس العام وعلم النفس 

لسفية هي علوم تدور دراستها وعلم األنثروبولوجيا )علم اإلنسان( وعلم االقتصاد والعلوم السياسية والف
جيمعها يف إطار واحد  وي هو اإلنسان ذاته، وهو الذيوجماالهتا حول اإلنسان، بل إن موضوعها احلي

 وإن تعددت ختصصاهتا وجماالهتا.
ركز على األفراد داخل وعلم النفس اإلجتماعي كعلم متخصص ينتمي إىل الدراسات السيكولوجية اليت ت

والشك  ني الفرد واجلماعة،اجلماعات، فيختص بسلوك الفرد داخل اجلماعة والتأثري املتبادل والتفاعل ب
روع األخرى لعلم النفس أنه يلتقي بصورة واضحة وصرحية يف دراساته وحبوثه ابلدراسات النفسية والف
 لنفس األخرى.امثل: علم النفس العام، علم النفس الفيزيولوجي، علم نفس النمو وفروع علم 

 علم النفس اإلجتماعي وعالقته بعلم النفس العام: 2-1
ل حبث واسع خاصة بني هذين العلمني غري ممكن، فهما يشرتكان مبجايرى بعض العلماء أن الفصل 

علم النفس اإلجتماعي  فيما يتعلق ابلوظائف والعوامل النفسية، يف حني يؤكد البعض اآلخر على كون
 فرعا من فروع علم النفس العام.

حيث يدرس اآلخر  ومع اختالف وجهات النظر من املمكن إعتبار هذين العلمني مستقلني أحدمهاعن
اول موضوعات متعددة مثل علم النفس العام سلوك الفرد وتفكريه واستجاابته للمثريات املختلفة، ويتن

خل، وهذا العلم وإن كان يتناول الدوافع والعمليات العقلية مثل: اإلنتباه، اإلدراك، التفكري والذكاء...إ
عة اليت يهتم هبا علم النفس الفرد واجلما سلوك الفرد إال أنه ال يهتم بعمليات التفاعل اإلجتماعي بني

ية وأثرها يف سلوك الفرد اإلجتماعي الذي يدرس الظواهر النفسية من خالل عالقتها ابلعوامل اإلجتماع
 آرائهم وسلوكاهتم.و واجلماعة وحياول تفسري التفاعل اإلجتماعي بني األفراد ومعرفة إجتاهاهتم 

لعشرين كانت موضوعات ابعلم النفس اإلجتماعي فخالل القرن  أما ابلنسبة إللتقاء علم النفس العام
بعض العلماء أمثال  علم النفس العام تدور حول موضوعني أساسيني مها اإلدراك والتعلم على أيدي

  "Vernon" و "thorndike ا من هذه البحوث "، وال شك أن علماء النفس اإلجتماعيني قد استفادوا كثري
م إنطباعات معنية على دراك كانوا يوضحون فيها كيف يكّون الناس يف أذهاهنحيث أن جتارهبم حول اإل

 أحد األشخاص مبجرد مساعهم لعدد من األوصاف البسيطة عنه.
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 مستوى واحد من الوضوح، يففإذا كنا مثال جنلس يف حجرة ونظران حولنا فإننا ال ندرك حمتوايت احلجرة 
ركز اإلنتباه وأشياء ركها أقل وضوحا، أشياء تقع يف مبعض األشياء ندركها بوضوح وأشياء أخرى ند

ة األشياء ذاهتا ومنها أخرى تقع يف هامش اإلنتباه وذلك ألسباب متعددة منها ماهو موضوعي يف طبيع
علم فهي وثيقة الصلة بعلم ما هو ذايت يتعلق حباالتنا النفسية من إهتمام ورغبة...إخل، أما حبوث الت

نا وتصرفاتنا وعاداتنا عملية التعلم تتم يف مواقف إجتماعية، فنماذج سلوك النفس اإلجتماعي إذ أن
إجتماعية يف حميط دائرة  ومعايريان وقيمنا اخللقية واإلجتماعية تتكون نتيجة تعرضنا ملواقف وخربات

 األسرة واجملتمع الذي يعيش فيه الفرد.
 علم النفس االجتماعي وعالقته بعلم االجتماع: 2-2

كالت إجتماعية جتماع يدرس سلوك اجلماعة وما يصدر عنها من ظواهر إجتماعية ومشإن علم اإل
تركيبها وتنظيمها، و وطرق حلها وعالجها، فيهتم علم اإلجتماع ابجلماعات واملؤسسات اإلجتماعية 

إلجتماع يلتقيان يف افوحدة دراسته هي اجلماعة وليس الفرد ويبدو أن علم النفس اإلجتماعي وعلم 
وك اجلماعة مع فارق هما للسلوك اإلنساين سواء أكان ذلك عن طريق دراسة سلوك الفرد أو سلدراست

اقف داخل اجلماعة يف واضح وهو أن علم النفس اإلجتماعي يهتم ابلدرجة األوىل بسلوك الفرد يف مو 
 حني أن علم اإلجتماع يهتم ابلدرجة األوىل بسلوك اجلماعة.

إن عامل النفس اإلجتماعي جلماعة من املنحرفني كاألحداث املشردين ف فإذا افرتضنا أننا نقوم بدراسة
شخصية ودراسة حالة كل يهتم بدراسة سلوك أفراد اجلماعة كدراسة السمات العقلية لألفراد ومسات ال

فراد، أما عامل اإلجتماع فرد على حدى واإلطالع على الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية اليت حتيط ابأل
اعة وعالقة هذه اجلماعة يف دراسته على األسباب اإلجتماعية واإلقتصادية لوجود هذه اجلم فإنه يركز

ة على اجلماعات األخرى، ابلنظام والقانون واملؤسسات املختلفة يف اجملتمع ويدرس أتثري هذه اجلماع
هما أو هما أو نتائجولكن البد أن يلتقي العاملان عند دراستهما هلذه اجلماعة يف كثري من فروض

 تفسرياهتما.
أما ابلنسبة ألمهية الفرد أو اجلماعة وأيهما أهم فريى بعض علماء اإلجتماع أمهية خاصة للجماعة على 
حساب الفرد، فريون ألن للفرد قيمة اثنوية ابلنسبة للجماعة وأن الفرد يستمد قيمته من اجلماعة ومن 

ي ابسم "علم اإلجتماع النفسي"، أما ابلنسبة هذا املنطق فهم مييلون ألن يسموا علم النفس اإلجتماع
لعلماء النفس اإلجتماعيني فريون أن اإلجتاه الصحيح يتمثل يف أمهية دراسة الفرد يف اإلطار اإلجتماعي 
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الذي يعيش فيه، فاجلماعة تتكون من جمموعة أفراد والفرد له أمهيته السابقة على اجلماعة، ولذا مييل 
 يني بتبديل تسمية علم النفس اإلجتماعي بـ سيكولوجية الفرد واجلماعة".بعض علماء النفس اإلجتماع

 علم النفس اإلجتماعي وعالقته بعلم األنثروبولوجيا )علم االنسان(: 2-3
إلجتماع، فكلما أوضحنا أن إن عالقة علم النفس اإلجتماعي هبذا العلم هي قريبة الشبه بعالقته بعلم ا

ولوجيا يهتم بسلوك وك الفرد داخل اجلماعة جند أن علم األنثروبعلم النفس اإلجتماعي يهتم بسل
ص يف اجملتمعات البدائية اجلماعات السيما من اجلوانب اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية وعلى األخ
ندمج مع سكاهنا ويتعلم حيث يرحل العامل األنثروبولوجي ليتواجد بني هذه اجملتمعات ويعيش فيها وي

واللغة واملعارف واملهارات  نه دراسة ثقافتهم اليت حتتوي على العادات والتقاليد والقيملغتهم حىت ميك
 والعقائد واليت تنتقل من جيل آلخر خالل أزمان متعاقبة.

ا تبدو يف مسامهة علم ومظهر آخر من مظاهر العالقة بني علم النفس اإلجتماعي وعلم األنثروبولوجي
ل إليه أصحاب مدرسة ضااي األنثروبولوجية وذلك يتجلى يف ما وصالنفس اإلجتماعي يف شرح بعض الق

لبدائية فيما يتعلق التحليل النفسي وعلم النفس املرضي يف تفسري بعض السلوكات يف اجملتمعات ا
 ابلسحر واملعتقدات والدايانت.

لحات ن مصطم" بكثري Malinvski" و "M.Meadوقد استعان كثري من علماء األنثروبولوجيا أمثال "
 .علم النفس يف حتليل وتفسري عديد من الظواهر اإلجتماعية يف هذه اجملتمعات

 علم النفس اإلجتماعي وعالقته بعلم نفس النمو: 2-4
فة وهو يلقي الضوء على إن موضوع علم نفس النمو هو دراسة النمو يف الكائن احلي يف مراحله املختل 

أته يف بطن أمه حىت لنمو لدى اإلنسان منذ بداية نشاخلصائص السيكولوجية لكل مرحلة من مراحل ا
دة واليت تشمل املرحلة هناية وجوده، فبذلك يتناول ظاهرة النمو النفسي خالل مراحل احلياة املتعد

 اجلنينية، مرحلة الرضاعة، الطفولة، املراهقة، الرشد والشيخوخة.
نفس النمو هي عدم  جتماعي من علمومن الواضح أن الدروس األساسية اليت يتعلمها علم النفس اإل

، بل جيب مراعاة عوامل ال تقل املغاالة وعدم الرتكيز على العوامل البيئية واإلجتماعية يف سلوك األفراد
اد عن األجداد وهذه الصفات أمهية عن العوامل البيئية مثل منو خصائص يرثها األبناء عن اآلابء واألحف

ن تلقاء نفسها وإن  من احلي وتظهر هذه الصفات يف وقت معلوم املوروثة تنطوي عليها طبيعة الكائ
 كانت عوامل البيئة قد تؤثر يف منوها.
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ن التعلم، فكل من النضج وتتأثر اخلصائص السلوكية ابلتعلم فلكي تصل عملية النضج إىل مداها البد م
ن يؤثران معا يف عملية النمو عالالطبيعي والتعلم الميكن اعتبارمها عاملني منفصلني، إمنا مها عامالن متفا

 جتماعي.وابلتايل فعلم نفس النمو ذو فائدة وقيمة للدراسات يف جمال علم النفس اإل
 علم النفس اإلجتماعي وعالقته باإلقتصاد: 2-5
قتصاد يهتم فإذا كان اإل إن علم النفس اإلجتماعي يتصل إتصاال مباشرا ابإلقتصاد أو علم اإلقتصاد، 

جات مادية ومالية. فإن اإلجتماعية وبدراسة النشاط اإلنساين ومايتصل به من إحتيابدراسة الظواهر 
ليت حتيط ابألفراد واليت اعلم النفس اإلجتماعي يلتقي مع علم اإلقتصاد يف معرفة الظروف اإلجتماعية 

 ة.اعالهتم اإلجتماعيتؤثر على احتياجاهتم املادية اليت تتداخل بصورة ما أو أبخرى يف تشكيل تف
 علم النفس اإلجتماعي وعالقته بالسياسة: 2-6

ألخرية حيث ركزوا القد صار السلوك السياسي موضع اهتمام علماء النفس اإلجتماعيني يف السنني 
م رأوا أن الدول  على نواحي التفاعل والتباعد والتقارب اليت تسود األمم والشعوب، وذلك ألهن

 ووائم. ماعات من صراعات وتوترات أو سالمكاجلماعات حيدث فيها ما حيدث يف هذه اجل
اء النفس اإلجتماعيني ولقد كانت دراسة اإلجتاهات حنو الشعوب املوضوع الرئيسي الذي اهتم به علم

ابع القومي أي اخلصائص وذلك للكشف عن التفاعل والتباعد اإلجتماعي بينها ابالضافة إىل دراسة الط
 الدول ألهنم صانعوا ، إىل جانب دراسة القادة الزعماء يفاليت متيز شعبا عن ابقي الشعوب األخرى

 القرارات املختلفة اليت تتوقف عليها مصائر أممهم.
اعي ابلعلوم يف خمتلف واألمر ال يقتصر على هذه العلوم وإمنا هي أمثلة التصال علم النفس اإلجتم

نب من أجل التوصل إىل إىل ج اجملاالت، أتكيدا على أنه اليقف مبنأى عنها وإمنا يتفاعل معها جنبا
 أفضل حال للذات البشرية وحتقيق أعلى معدالت جودة احلياة. 
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 المحاضرة الثالثة
 جتماعي مصادره ومجاالتهأهمية علم النفس اإل

لمعاجلات املختلفة لجتماعي كسائر العلوم األخرى يكتسي أمهية خاصة نظرًا إن علم النفس اإل
تعددة فحركة اجملتمع تتوقف القضااي املطروحة يف جمال التفاعالت اإلنسانية امل اليت يقدمها للكثري من

الكيفية اليت حتددها و إىل حد بعيد على درجة حيوية ونشاط الفرد واجلماعة ودرجة وعيها ومتاسكها 
تماعي ومواضيعه بلغت جملمارسة أنشطتها واحملافظة على تواجدها واستمرارها فأمهية علم النفس اإل

ختصاصات إال ختصاص من هذه اإلإرجة إىل احلد الذي طغت على أدق علوم اإلنسان فال خيلو د
 خمتلف حتليالته يفجتماعية ويستفيد منها وجنده يوظف الكثري من مفاهيم الدراسات النفسية اإل

 طبيقية.جتماعي يف بعض اجملاالت التوتفسرياته، ونعرض فيما يلي دور علم النفس اإل

 جتماعي في مجال التربية والتعليم:س اإلعلم النف -2

التحصيلية والتعليمية اليت  التعليم جيب أال يكون مقتصرا على اجلوانبو  إن دور املدرسة يف الرتبية
نفعايل و العقلي واإلكذلك ابلنم  تقتصر على حشو أذهان التالميذ ابلعلم واملعرفة بل جيب أن تعىن

فعالة يف حتقيق جناح  جتماعي وعلم النفس الرتبوي مسامهةإلعلم النفس ا جتماعي ويساهم كل منواإل
جتماعية اليت تنشأ لعالقات اإلجتماعي يربز يف دراسة االعملية التعليمية والرتبوية، فدور علم النفس اإل

 ط.بني الطالب وزمالئهم وبينهم وبني معلميهم يف جمال الدراسة ومجاعات النشا
جتماعي ابملدرسة يف حاجة ماسة ألن يعلموا الكثري عن إلواملدرس أو األخصائي النفسي أو ا

جتماعي داخل اجلماعات وكل منهم يف حاجة ألن يعرف دور املدرسة يف جتماع والنمو اإلعمليات اإل
رسالة البيت يف هذا اجملال وأن يكونوا على علم ابجلماعات وكيفية  مجتماعية واليت تتمالتنشئة اإل

ا ودينامياهتا وبراجمها، فدور اجلماعات املدرسية دور تربوي وعالجي فهي تكوينها وأنواعها وأهدافه
نتماء وتساعد يف التدريب على الضبط والنظام وتساهم يف تثبيت بعض تشبع حاجات التالميذ لإل

جتماعية املرغوب فيها، كذلك تلعب اجلماعات دورها يف العالج عن طريق جتاهات اإلالقيم واإل
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نطواء، فتسهم اجلماعة يف تعديل سلوك األفراد الذين يتميزون ابلسلبية واإل Group Therapyاجلماعات 
 اخلجل والعدوان وفقدان الثقة ابلنفس.... اخل.

 جتماعي والصحة النفسية:علم النفس اإل -3

يف دراسة األسباب  جتماعيكلينيكي وعلم النفس املرضي بعلم النفس اإليستعني علم النفس اإل  
لعالج النفسي أحياان اجتماعية، وقد يتضمن يت تلعب دورها يف األمراض النفسية واإلجتماعية الاإل

ن طريق اجلماعة والعالج عالعمل على توافقه معها بل يكون أحياان العالج  و إدماج الفرد مع اجلماعة
 الل هذه احلقبة منجتماعية أصبحت أكثر انتشارًا خضطراابت اإلابلعمل. فاألمراض النفسية واإل

أصبح القلق من مظاهرها الزمن السيما يف اجملتمعات املتحضرة املعقدة حيث مل تصبح احلياة بسيطة و 
 مظهرًا من مظاهر العصر ضطراب واحلرية حىت أصبح ذلكاليومية، فكثريا ما يتعرض اإلنسان للقلق واإل

 ضطراابت ما يلي:جتماعية هلذه اإلومن بني األسباب اإل
 و لصارم أو اإلفراط يف الرعايةجتماعية اخلاطئة كاللجوء إىل العقاب ائة اإلأساليب الرتبية والتنش 

 العطف أو التفرقة يف معاملة األبناء وعدم استقرار الوسط العائلي.
 ذلك من املشكالت نتحار والطالق، إدمان اخلمور واملخدرات إىل غرينتشار اجلرمية واإلإ 

 جتماعية واألخالقية.اإل
تعانة بعلم النفس ساسة األمراض النفسية وتطبيق وسائل العالج تتطلب اإلمما سبق نرى أن در 

    جتماعي.اإل
 جتماعي في مجال الصناعة والعمل واإلنتاج:علم النفس اإل -4

اج ويشاركه يف ذلك علم جتماعي دورًا هاماً يف جمال الصناعة والعمل واإلنتيلعب علم النفس اإل
ر تلعب فيه جتماعي آخإي يف املصنع شأنه شأن أي موقف جتماعالنفس الصناعي، فاملوقف اإل

 جتماعي والعالقات دورًا كبريًا.عمليات التفاعل اإل
فلكي ينهض املصنع إبنتاجه البد أن يتحقق التعاون املثمر بني العاملني به، والبد أن تسود 

التكنولوجية بل يتعداه إىل  هتمام ابجلوانبالعالقات اإلنسانية فرفع الكفاية اإلنتاجية ال يقتصر على اإل
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جتماعية بني العمال بعضهم مع بعض وبني العمال والرؤساء، فقد أثبتت فهم العالقات النفسية اإل
جتاهات وميول مشرتكة للجماعات، وعن طريق إالبحوث والتجارب أمهية العالقات اإلنسانية يف تكوين 

نتاج فقد تبني أن اإلنتاج يزداد عندما نوفر للعاملني حتقيق الدميقراطية بني العاملني يف جمال الصناعة واإل
ستفزاز ونبث يف نفوسهم روح الطمأنينة واألمن والثقة ابلنفس، الراحة النفسية وعندما جننبهم مصادر اإل

فكلما شعر العامل الذي ينتمي إىل مجاعة املصنع أنه فرد عامل فيه له دوره يف التفكري والتخطيط 
 جتماعي وكان ذلك حافزًا لتعاون أفضل وإنتاج أوفر. كلما ازداد التفاعل اإلواملشاركة والتنفيذ  

 جتماعي ووسائل اإلعالم: علم النفس اإل -5

تصال ابألفراد عي يف اإلجتماإن وسائل اإلعالم والدعاية ميكنها أن تغري كثريا من علم النفس اإل
االجتماعية  ألساليب التنشئة اآلابء واملربنيواجلماعات والتأثري عليهم، فيمكن لوسائل اإلعالم أن توجه 

السلوك وغرس القيم  يلكثري من العادات السيئة وتنقية القيم من الشوائب وتعد  السليمة ويف تعديل
عد عن اخلرافة والعشوائية، الوطنية وتوعية اجلماهري ابجتاهات وقيم سليمة تتصل ابلتفكري العلمي والب

والشعب يف أوقات  بث الشجاعة ورفع الروح املعنوية لدى اجليش وتلعب وسائل اإلعالم دورها يف
ألعداء، وميكن تقدمي املادة ااألزمات واحملن واحلروب ويف حماربة اإلشاعات واحلرب النفسية اليت يبثها 
 اإلعالمية يف أسلوب موضوعي مدروس وذلك مبراعاة اجلوانب اآلتية:     

  ناسبة.ختيار اللحظات السيكولوجية املدراسة أثر الدعاية ومدى فاعليتها وا 
 .دراسة شخصية األفراد واجلماعات والوسائل املناسبة للتأثري فيهم 
 ه.جتماعية له وتكوينه وقياسالرأي العام، أسسه، طبيعته واحملددات اإل 

 مجال العسكري: الجتماعي في علم النفس اإل -6

افته وتراثه، وميكن اعتبار اجليش مؤسسة عاتق اجليش محاية الوطن ومحاية اقتصاده وثق ىيقع عل
أفرادها وفق شروط جسمية ونفسية وعقلية، وهذه املؤسسة تعمل على منو شخصيات  ىجتماعية ينتقإ

داء الواجب الوطين املقدس امللقى على كاهلهم وتستعني اجليوش ابلعلوم آأفرادها ليصبحوا قادرين على 
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جتماعي بني أفراد القوات املسلحة سة عمليات التفاعل اإلاإلنسانية عامًة وعلم النفس خاصة يف درا
جتماعي قتحام املعارك، ويتناول علم النفس اإلإيف وقت السلم ويف وقت اإلعداد للقتال ووقت 

سيكولوجية القيادة واليت هي من األدوار البارزة يف القوات املسلحة فهي تقوم على عمليات التفاعل 
ئد وجنوده، والبد أن تتوفر صفات معينة يف القيادة منها اإلحساس جتماعي بني الضباط كالقااإل

 مبشاعر أفراد اجلماعة والسعي لتحسني أحواهلا وتدبري أمورها وتوجيهها لتحقيق أهدافها املنشودة. 
عات منها املسامهة يف جتماعي تربز من خالل تدخله يف الكثري من القطاإن أمهية علم النفس اإل

 شكالت املستقبل.تصادية والسياسية ومشكالت العدوان واحلرب دون أن ننسى مقحل املشكالت اإل

 جتماعي:مصادر علم النفس اإل 
وم اإلنسانية وذلك راجع يف احلقيقة ال ميكننا التوصل إىل حتديد دقيق بني مواضيع ودراسات العل

عبة القياس وذلك حبكم ص تدرس اإلنسان الذي  يعترب وحدة أهنا إىل مجلة من األسباب املوضوعية منها
تفاعالته املختلفة مع معطيات  ضمخالتغريات اليت يكون عليها نظرًا للتأثريات املختلفة اليت خيضع هلا يف 

جها الفرد داخل اجلماعة يصعب حميطه الداخلي أو اخلارجي، وابلتايل فتفسري اإلفرازات السلوكية اليت ينت
لوم أتخذ من بعضها البعض الت املعرفة اإلنسانية، فكل العوصفها أو تصنيفها وفقا جملال معني من جما

ابلتأكيد جند أن علم و والكل حياول أن يستفيد منها يف حدود ما ميكنه من حتقيق أهدافه العلمية، 
 وغريمها. جتماعي أيخذ من ميادين معرفية متنوعة كعلم االجتماع وعلم النفسالنفس اإل

جتماعي متعددة إلاصادر اليت يعتمد عليها علم النفس كذلك ميكننا القول أن احلديث عن امل
م اليت تتناول اإلنسان ثنان أو ثالثة فالعلو إومتنوعة يف نفس الوقت وال ميكن حصرها يف ميدان أو 

فة اليت عرفتها خمتلف العلوم متعددة وما أكثرها يف هذا العصر الذي نعيشه اليوم نظرًا للتطورات املختل
جتماعية د منها الدراسات اإلكثري من اجملاالت التطبيقية كلها أو البعض منها تستفينتشار الإإىل جانب 

 إىل حد بعيد.
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 جتماعي: مجاالت علم النفس اإل 

ة وارتباطه الوثيق تع ألمهييف تزايد مستمر وهذا راجو جتماعي جماالً واسعاً إن جمال علم النفس اإل
ن إفرازات التغيريات عيع قدمية وأخرى جديدة انجتة مبختلف األنشطة احلياتية، وابلطبع هناك مواض

 عرفها اليوم، وعلى سبيل املثال ميكننا أن نذكر:ناملتعددة اليت 
 لوجي خيضع كليا إىل جتماعية اليت يتحول من خالهلا الفرد من كائن بيو عملية التنشئة اإل

التوافق النفسي ه جتماعي يتحكم ويراقب سلوكه مبا حيقق لإمكوانته الوراثية إىل كائن 
 جتماعي.اإل

  جتماعي الذي قايف واإلي حد تتأثر شخصية الفرد ابلوسط الثأمفهوم الطبيعة اإلنسانية وإىل
 تنشأ فيه.

 راف األحداث تعاطي حنإجتماعية منها: اجلرمية، العنف، دراسة املظاهر املرضية للحياة اإل
 اخلمور واإلدمان.

 .دراسة اجلماعة وأنواعها 
 جتماعي.ة: نظرايهتا وأنواعها ودروها يف التغيري اإلدراسة القياد 
 جتماعية الصحة اإل جتماعي، اخلدمةجتماعي، التغيري اإلدراسة مفهوم األسرة، البناء اإل

 النفسية... اخل.  
نستطيع القول أنه  جتماعي املتعددة واملتنوعةومن ذلك وابلنظر إىل موضوعات على النفس اإل

ويتم ذلك من  اتسسمي احللول للمشكالت املطروحة سواء للفرد أو للمؤ يسهم إىل حد بعيد يف تقد
ى املوضوعات اليت طالع علخالل تطبيق نتائج أحباث ودراسات املختصني يف هذا اجملال، وعند اإل

ليل على أن دراسة جتماعي جندها متعددة ومتنوعة وهذا دتدخل يف صميم اهتمامات علم النفس اإل
جتماعي ن علم النفس اإلستغناء عالصعبة واملتشعبة ولفهم سلوكه ال ميكننا اإلاإلنسان من الدراسات 

 جتماعية.وابلتايل أصبح ضرورة لكل مهتم ابلعلوم اإلنسانية واإل
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 المحاضرة الرابعة
 جتماعيةجتماعي بالتنشئة اإلعالقة علم النفس اإل

عل عدة عناصر ة وتفاجتماعي يتطلب مشاركندماج والتكيف مع وسطه اإلإن أتهيل الفرد لإل
جتماعية مقبولة حتقق إ تعمل وبشكل تكاملي فيما بينها من أجل هتيئة اإلطار الالئق لتنشئته تنشئة

لفرد الطرائق واألساليب نسجام اجلماعة، وهذه العناصر متثل امليكانيزمات اليت من خالهلا يكتسب اإ
علومات الالزمة اليت توصله إىل قى اخلربات واملوالقواعد املعتمدة من طرف اجلماعة اليت ينتمي إليها ويتل

 جتماعي.مستوى مقبول من التوافق الشخصي واإل

 جتماعية:مفهوم التنشئة اإل-1

ليت يتعلم عن طريقها جتماعي إىل العملية اجتماعية يف علم النفس اإليشري مصطلح التنشئة اإل
جتماعية يه والتنشئة اإلالذي توافق عل جتماعيكتسابه السلوك اإلإاجلماعة عند  عالفرد كيف يتكيف م

عريب يتضمن كلمة صطالح الاإلفيف الفرنسية واإلجنليزية كما يالحظ    Socialisationترمجة ملصطلح 
ألفراد وهبذا يتميز املصطلح جتماعية ، أي فيما بني اإ( وهذا اإلنشاء له صفة أقاماليت تعين )« تنشئة»

الفرد جمتمعيا، وقد ظهرت   رنسي الذي يعين لديهما حرفيا عملية جعلالعريب عن املصطلح اإلجنليزي والف
هبا هتيئة الفرد ليتكيف  وكان املقصود 1828جتماعية ألول مرة يف األدب اإلجنليزي سنة إكلمة تنشئة 
 مع اجملتمع.

رتبوي وأول من عمل جتماعية مبعناه الأول من استخدم مفهوم التنشئة اإل Durkheimيعد دوركامي 
دد تعريفه لغاية الرتبية أن جتماعية، فيقول دوركامي بصى صياغة املالمح العلمية لنظرية التنشئة اإلعل

دعته الطبيعة بل اإلنسان على اإلنسان الذي تريد الرتبية أن حتققه فينا ليس هو اإلنسان على غرار ما أو 
يف األجيال اليت مل ترشد بعد  راشدةغرار ما يريده اجملتمع، فالرتبية هي التأثري الذي متارسه األجيال ال

جتماعي السلوك اإل وتكمن وظيفتها يف إزاحة اجلانب البيولوجي من نفسية الطفل لصاحل مناذج من
 املنظم.
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لفرد ودمج الفرد يف ثقافة افالتنشئة هي العملية اليت يتم فيها ومن خالهلا دمج ثقافة اجملتمع يف 
جملتمع وهي من جهة إزاحة اجلانب اية اليت تربط بني الفرد وبني ثقافة اجملتمع، وهي وفقا هلذا املعىن العمل

الته البيولوجية  إىل حالته نتقال ابإلنسان من حجتماعي أو اإلالبيولوجي يف اإلنسان لصاحل اجلانب اإل
ليت متكن الفرد على اجتماعية أبهنا منظومة األولوايت التنشئة اإل «Guy rocher»جتماعية، ويعرف اإل
 جتماعي.إلاجتماعية الثقافية السائدة يف وسطه دى حياته من تعلم واستبطان القيم اإلم

جتماعي على التفاعل اإل جتماعية أبهنا عملية تعلم وتعليم وتربية تقوموميكن تعريف التنشئة اإل
مناسبة ألدوار  كساب الفرد طفال فمراهقا فراشدا فشيخا سلوك ومعايري واجتاهاتإوهتدف إىل 

جتماعي تكسبه الطابع اإلجتماعي معًا و اعية معينة متكنه من مسايرة مجاعته وحتقيق التوافق اإلجتمإ
عي للفرد وهي عملية جتماجتماعية، وهي عملية تشكيل السلوك اإلندماج يف احلياة اإلوتيسر له اإل

 إدخال ثقافة اجملتمع يف بناء الشخصية.
ام للجماعة اليت ولدوا فيها  ليندجموا يف اإلطار العجتماعية هي تشكيل أفراد إنسانينيفالتنشئة اإل

 حتدث للطفل منذ أن يولد ويصبحوا أفراداً متكيفني مع هذه اجلماعة وأمناطها وقيمها، فالتغريات اليت
جتماعية أو تطبيع إ حىت يتخذ له مكااًن مميزا بني الكبار الناضجني هي يف أساسها عملية تنشئة

بيع اآلخرين وتتمشى مع جتماعي يؤثر بعد ذلك يف تطر بعملية التطبيع اإلجتماعي، والطفل عندما ميإ
اًل للثقافة أي لطابع جتماعي عملية أخرى مهمة للمجتمع وهي أن الفرد يصبح حامعملية التطبيع اإل

لى عمليات متعددة جتماعية مصطلح ملفهوم يشتمل عمعني من احلضارة، وعلى العموم فالتنشئة اإل
جيل آلخر، فهي هبذا  من نتقال الثقايفجتماعي والتثقف أو اإلجتماعي والتوافق اإلم اإلأمهها التعلي

زة ومن أهم العلوم اليت املعىن مفهوم خصب وابلرغم من كثرة مكوانته فإنه له تكامله ووحدته املتمي
 ..اخل.جتماع .أسهمت يف نشأة هذا املفهوم ميكن ذكر: علم النفس، الرتبية، علم اإل

 جتماعية يف النقاط التالية:جتماعية التنشئة اإلمعجم العلوم اإلويعرف 
جتماعيا وعضًوا يف جمتمع معني، إجتماعية هي إعداد الفرد منذ والدته ألن يكون كائنا التنشئة اإل

واألسرة هي أول بيئة تتوىل هذا اإلعداد فهي تستقبل املولود وحتيط به وتروضه على آداب السلوك 
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جتماعية واتريخ قومي إه لغة قومه وتراثهم الثقايف واحلضاري من عادات وتقاليد وسنن جتماعي وتعلماإل
وأتخذ أبسباب احلزم للقضاء على ما يبدوا من مقاومة هلذه املواصفات والقيم فرتسخ قدسيتها يف نفسه 

ا فيه بيئة وينشأ عضًوا صاحلًا من أعضاء اجلماعة واجملتمع، ولألسرة يف هذه العملية شأاًن ال تعادهل
جتماعية أخرى تشرتك يف هذه التنشئة وتعميق مضامينها يف إأخرى، وجبانب األسرة توجد هيئات 

نفسية الفرد مثل حلقات اللعب واملدرسة والنوادي واجلمعيات الثقافية واجملتمع العام مبا يضيفه من 
 جتارب وما يضيفه أمام الفرد من مواقف.

مر حىت وفاته ويف كل مرحلة مية مستمرة تبدأ منذ والدة الفرد وتستجتماعية عملية دينافالتنشئة اإل
تمع إىل رأس مال الفرد يتعلم الفرد ويكتسب ما مل يكن قد عرفه أو أدركه على حنو أفضل، ويضيف اجمل
جتماعية فإن لتنشئة اإلالثقايف مكاسب جديدة وجتارب مستمرة، وملا كانت األسرة أوىل هيئة تتوىل ا

فيها جناحاً اتماً  حتفمنها ما تن إليها بقدر كبري وختتلف األسرة يف مبلغ أدائها هلذه املهمة، جناحها يرجع
شل األسرة أو عدم توفيقها حنراف املبكرة إىل فوترجع كثريا من حاالت اإل ومنها ما يعز عليها أداؤها

 داء وظيفتها الرتبوية األساسية.آيف 
فاعل الذي ميثل العنصر أو لعوامل عديدة ومتنوعة منها الت جتماعية تتم وفقاإن عملية التنشئة اإل

األول ومن مث فإهنا عملية  املوجه الرئيسي لسلوك الفرد، فهذه العملية هي بيولوجية دماغية يف املقام
أو تكون سلبية فتدفع  Identificationجتماعية ميكنها أن تكون إجيابية فتدفع ابلفرد حنو التمثل إنفسية 

 و النفور.ابلفرد حن

 جتماعية:خصائص التنشئة اإل -2

 جتماعية بعدة خصائص أمهها:تتميز عملية التنشئة اإل
  متاسكه واستقراره واستمرار أهنا عملية من عمليات اجملتمع األساسية هتدف إىل بناء اجملتمع و

 منوه من مجيع اجلوانب املختلفة.
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 حول ذاته هدفه إشباع  غريه متمركز أهنا عملية منو يتحول خالهلا الفرد من طفل يعتمد على
ة وحتوهلا مع ما يتفق جتماعيولوجية إىل فرد انجح يدرك معىن املسؤولية اإلياحلاجات الفس

 جتماعية.مع القيم واملعايري اإل
  جتماعية للمجتمع وقيمه ري اإلجتماعي يتعلم الفرد من خالهلا األدوار واملعايإأهنا عملية تعلم

 جتماعي.ل اإلمن خالل عملية التفاع
  يولوجي إىل كائن جتماعي فهي تعمل على حتويل اإلنسان من كائن بإأهنا عملية تشكيل

اً وميكن من خالهلا جتماعيإجتماعية مبا جيعله كائنا انضجاً إنساين ميلك املؤهالت اإل
ليت يرغب اجملتمع يف جتماعية اجتاهات اإلاحلصول على نوعية الفرد الذي نريده وبناء اإل

 ها إىل أجياله.نقل

 جتماعية:التنشئة اإل دافأه -3

ا يتفقون على األهداف جتماعية من ثقافة إىل أخرى إال أن املهتمني هبختتلف أهداف التنشئة اإل
 التالية:
 ملتعارف عليها يف ثقافة اجملتمع جتماعية والقيم والعادات والتقاليد والضوابط اتعلم املعايري اإل

ياتية لتحقيق التكيف ية الصح واخلطأ يف السلوك واملمارسات احلوتعليم اجليل الصاعد ماه
 التآلف مع اآلخرين. و األمثل

 جتماعي الذي إلاسلوكه  افظ علىتكسب الفرد شخصية يف اجملتمع، فالفرد من خالهلا حي
ابت اآلخرين بصفة جتماعية والقدرة على التنبؤ ابستجايتضمن اإلحساس ابملسؤولية اإل

 عامة. 
 كتساب اللغةإلوك وأساليب إشباع احلاجات وفقا للمجتمع مثل ضبط الس. 
 عن احلياة وعن جمتمعه. هتذيب الغرائز الطبيعية للفرد والعادات الصاحلة وإعطائه معلومات 
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 قيق االنتماء على أكمل غرس اهلوية الوطنية عند الناشئة وفق قدراهتم وثقافة جمتمعهم لتح
اليت من خالهلا يكون  فهي اخلصوصية الذاتية للمجتمع وجه وغياب هذه اهلوية يعين الضياع

 نطالق والتفتح على ثقافة الشعوب األخرى.اإل
 جتماعيا واقعيا إطلبا غرس الطموح يف نفس الطفل لتحقيق النجاح يف احلياة والذي يعترب م

 أكدت عليه الرتبية احلديثة واملعاصرة.
 كيف املطلوب.تمعهم لتحقيق التجتماعية حسب ثقافة جمتعليم الناشئة أدوارهم اإل 
 ا من خالل إاتحة الفرصة هبعتماد على النفس والثقة ستقاللية الذاتية للطفل أي اإلحتقيق اإل

ختاذ إكالت واملشاركة يف للتعود على الذات ومواجهة مواقف احلياة املختلفة وكيفية حل املش
 القرارات.      

 جتماعية:مؤسسات التنشئة اإل -4

طة ابلفرد كالغدد اليت تعترب جتماعية إىل العناصر الذاتية املرتبقسيم عناصر التنشئة اإلميكن ت    
مواد أساسية هامة  أعضاء متخصصة صغرية احلجم ترتكب من أنسجة نوعية متباينة تساعد على إفراز

دور فعال ات كيميائية هلا ضرورية جلسم الكائن احلي وتسمى هذه املواد ابهلرموانت وهي عبارة عن مركب
نفعالية والدافعية والسلوك يات اإليف تنظيم العمليات احليوية املختلفة، إضافة إىل أتثريها الواضح يف العمل

 بشكل عام.
يات النمو الطبيعي كذلك أييت النضج من بني هذه العناصر وهو أمر تقره الوراثة ويتضمن عمل

 من السلوكيات حبيث كتساب الكثريإ ميكن التلقائي، فهذا العنصر سابق أي عملية تعلم فمن دونه ال
ية ميكن ذكر اجلهاز ال ميكن حدوثها إال عند توفر النضج الضروري لذلك، ومن بني العناصر الذات

ية وأتثريها على املنطقة العصيب ودرجة التفاعالت الكيميائية اليت حتدث من جراء نقل السيالة العصب
كر السن ذ وكذلك ميكن  ا،هب  تستغرقها والطريقة اليت تظهرستجابة واملدة الزمنية اليتاملخصصة لإل

 واجلنس ...اخل.
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شئة واليت ميكن ذكرها  وهناك العناصر اخلارجية اليت تسمى ابملؤسسات اليت تؤثر يف عملية التن
 كما يلي:
 .األسرة 
 .املدرسة 
 .اجلماعة 
 .املسجد 
 .وسائل اإلعالم 

ظته األوىل يكون على درجة كبرية من العجز عن التكيف عندما يستقبل الطفل احلياة يف حل األسرة:أ.
مع البيئة احمليطة به عجزا ال نظري له حىت لدى تلك املستوايت احليوانية العالية ومن مظاهر تفوق عجز 
اإلنسان يف حالة والدته أن الوليد الشمبانزي يستطيع التعلق ببطن أمه منذ اليوم األول ودون أن تساعده 

بل يعتمد على قدرته على القبض بيديه وقدميه على الشعر املنتشر على األم، يف حني أمه على ذلك، 
متصاص أن الطفل البشري ال تظهر عليه بوادر القدرة على القبض ابليد بل إن العجز ميتد إىل عملية اإل

 اليت يشاع عنها أن نشاطها منظم فطراي.
تكتسي األسرة أمهية ابلغة  املستمرة إىل قوة ولذاإن هذا العجز الطبيعي يتحول بفضل الرعاية األسرية 

ته األوىل وفيها يتعلم جتماعية حيث يقضي الطفل فيها سنوايقع عليها العبء األكرب يف التنشئة اإل
األخالقية وكيفية التعامل مع الغري  اللغة والدين والعادات والتقاليد، ويتم ربطه ابلبيئة احمللية وغرس القيم

 بدنيا.ورعايته صحيا و 
تشكل فيها شخصية الفرد، وقد أمجعت جتارب العلماء وأتمالهتم وخمتلف تاألسرة هي البوتقة األوىل اليت 

أحباثهم على أمهية األسرة يف رسم خصائص الشخصية والسيما يف السنوات األوىل من الوالدة وأمجعت 
جتماعية ويف لية التنشئة اإلهذه التجارب أيضا على أن األسرة هي أمضى سالح يعتمده اجملتمع يف عم

األسرة يف عملية  بناء شخصية اإلنسان القادر على إصدار الفعل واملبادرة واإلبداع. هذا ويتوقف أثر
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جتماعية على مجلة من العوامل الكامنة يف تركيبتها وعلى أجوائها العاطفية ومستواها التنشئة اإل
 اء شخصية الطفل إىل العوامل التالية:   جتماعي، وتعود أمهية األسرة يف بنقتصادي واإلاإل

ن وزن دماغ الطفل أىل إالنمو الكبري للطفل خالل سنوات حياته األوىل حيث تشري الدراسات اجلارية 
لطفل على التعلم ايف العاشرة من العمر، وقدرات  %95يف اخلامسة من العمر وإىل  %90يصل إىل 

لسادسة من معارفه يف ا %33أن الطفل يكتسب  Benjamin S. Bloomيف هذه املرحلة حيث بقدر 
 الثامنة عشرة من يف %100يف الثالثة عشرة من العمر وإىل  %75من العمر وترفع هذه النسبة إىل 

 العمر.
 ا:وعلى العموم حتتل األسرة أمهية قصوى ابلنسبة للطفل جلملة من األسباب منه

  ولوية جتعل أتثري األسرة يف ويتفاعل معها وهذه األتعترب األسرة أول بيئة تربوية يتواجد فيها الطفل
 ات األساسية للطفل.الطفل حيواي وعميقا فهي البيئة اليت توفر احلماية واألمن وإشباع احلاج

 نتماء أفراده مشاعر احلب واإل األسرة هي اللبنة األوىل اليت يقوم عليها اجملتمع واليت يستمد منها كل
وجيل فعن طريقها ينقل  غبة يف العطاء كما أهنا أساس الربط بني جيلمان والدافع للعمل والر واأل

 اجملتمع ثقافته إىل األبناء. 
 د من أمناط السلوك واملهارات األسرة هي البيئة اليت تتناول الطفل ابلتشكيل والتعديل واكتسابه العدي

ألسرة يف الفرتة ا حبيث ميكن القول أن املالمح األساسية للطفل تتحدد بدرجة كبرية من خالل
 العمرية املبكرة للطفل.

  لعالقات فيها والتفاعالت اواليت تتميز « اجلماعة األولية»األسرة هي النموذج األمثل ملا يسمى بـ
اس من الود واحلب جتماعية ابملواجهة بني أعضائها كما تتميز ابلرتابط والتعاون على أساإل

 «.حنن»تتمثل يف اإلحساس بـ ستمرار يف العطاء وتسودها الوحدة اليت واإل
 مل أو خدمات للجماعة يف األسرة يقوم الطفل بذاته مبعىن أن قيمته ال ترجع إىل ما يؤديه من ع

قيمة يرجع إىل أساس أنه أو ملدى كفاءته وقدرته لقيامه ابألدوار املتوقع منه وإمنا مصدر هذه ال
 عضو يف هذه اجلماعة األولية. 
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 مع بعضهم البعض خاصة  اليت جيدها أعضاء اجلماعة األولية يف التعامل األسرة مييزها التلقائية
 ابلنسبة لألطفال.

 ة دون غريها من وسائط اخلربات اليت تتكون عادة داخل األسر  القيم و الطفل بعض يف األسرة تنمي
ليت لقيم داخل األسرة ااستقامة، الكرم، التدين، فالطفل يكتسب مثل هذه الرتبية األخرى مثل: اإل

كتسابه إه مما يسهل تتيح قدرا من املعرفة للطفل وحتيطه جبو من العواطف اليت تتناسب مع عمر 
 لكثري من اخلربات واملهارات واملعارف.

 تربيته ككل، لذا يفالطفل وهذا التأثري حاسم  اةومن مث فإن األسرة ذات أتثري حيوي على حي
استعدادات الطفل بصورة و مة تشبع وتنمي قدرات ية سلفمن األمهية إعداد األسرة لكي تكون بيئة تربوي

ت يف اآلونة األخرية إىل مجلة مناسبة، وعلى الرغم من األمهية املتزايدة لألسرة يف حياة الطفل فقد تعرض
لة من األسباب والظروف مجقتصادية والثقافية نتيجة جتماعية واإلمن التحوالت والتغريات واهلزات اإل

جتماعية هي التنشئة اإلو ثري كبريا لدورها خاصة فيما يتعلق بوظيفتها األساسية وقد ترتب عن ذلك أت
 للطفل.

تعترب املؤسسة الرئيسية يف إكساب الفرد خمتلف املضامني املعرفية العلمية واألكادميية  المدرسة:ب.
تمع على املستوى واملهارية املختلفة اليت جتعل منه قادرًا على مسايرة مجلة التحويالت اليت مير هبا اجمل

املعريف مبختلف أشكاله، فاملدرسة تنوب عن اجملتمع يف حتقيق هذه الغاية حبيث يتحول الفرد وابلتايل 
أن قدراهتا يف  اجملتمع إىل قوة مؤثرة وصانعة لألحداث سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي، غري

روط والعوامل منها املدرس، املضامني أو املناهج، حتقيق القفزات النوعية املنتظرة تتوقف على مجلة من الش
 »اإلدارة الرتبوية، اإلشراف والنوعية اليت هو عليها والفعالية الدالة على التحضر اليت مبقدورهم بلوغها 

جتماعية تربوية تعليمية إجتماعية ألهنا مؤسسة فاملدرسة تعترب حلقة من احللقات املكملة للتنشئة اإل
جتماعي ابملعارف واحلقائق العلمية واألسس الرتبوية السليمة والسلوك اإل ىءتزويد النشعدها اجملتمع لأ

 «.املقبول واملهارات اليت تسمح له ابلتوافق مع بيئته 
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دات اليت ميكن أن نذكر نتقاغري أن األساليب الرتبوية واملضامني املتبعة تعرضت إىل مجلة من اإل
 منها ما يلي:

 لسائد حيث يقوم على مبدأ جتاه اوالتسلط واإلكراه يف الرتبية الذي ميثل اإل ستعمال القمعإنتشار إ
 اإلكراه واإلفراط يف استخدام السلطة.

 لنفسية واملادية من طرف يف كثري من األحيان يتم اللجوء إىل العنف أبشكاله املختلفة الرمزية وا
 تكار.بالقائمني على تربية األطفال مما يقتل فيهم روح اإلبداع واإل

 تقوم بتنمية مشاعر  املنظومة الرتبوية من خالل بعض املعلمني تظهر فيها بعض املمارسات اليت
فاروق سياق يرى غرتاب ويف هذا الالضعف والنقص والقصور والدونية مما يؤدي إىل حالة اإل

ية فكرية ة لغوية وازدواجزدواجيإمراحل التعليم األوىل يف بالدان  ذأن أطفالنا يعيشون من خورشيد
لطفل يف حياته اليومية يتكلم فا. جتماعية تؤثرسلبا يف البنية العقلية والسلوكية للناشئة إوازدواجية 

ي يصعب معه تقليص لغة غري هذه اليت يتعلمها يف املدرسة والتباين بينهما كبري ابلشكل الذ
ا إىل نوع من زدواجية اللغوية واحد من عناصر عديدة تؤدي بدورهالفجوة، وتشكل هذه اإل

الواقع بني عامل واقعي حتكمه زدواجية الفكرية، ومن هذه العوامل هذا التناقض الكبري بني املثال و اإل
رتسم فيه القيم القوية واإلنسانية نتماءات الدينية والطائفية واملذهبية واإلقليمية وبني عامل مثايل تاإل

 ذات الطابع الشمويل.  
حلقيقية لكل أنواع املتنافرات ازدواجية سلوكية وهي احملصلة إية تؤدي إىل زدواجية الفكرية واللغو فاإل

هويته ووجوده، والنظم الرتبوية  واملتناقضات اليت يعيشها اإلنسان العريب واليت تشكل يف هناية األمر أزمة
املسايرة عرفة وإىل توليد جتماعي بدال من تكريس احلرية املرتتبة على املالعربية تسعى إىل الضبط اإل

 تمرد املبدع والبناء.روح ال عنصياع ملعايري اجلماعة احملافظة على الوضع القائم بدال من زر واإل
جتماعية املدرسية بصفة خاصة يف التنشئة اإل ةإن احلديث عن دور الرتبية بصفة عامة واملؤسس

ا هذه املؤسسة ومن حديثا يستدعي الكثري من العناية واألمهية نظرا للمكانة املفروض أن حتضى هب
ْب العلم أكرب  غري ،خالهلا العلم بصفة عامة وتقديسه بشكل مستمر أن هناك من اجملتمعات من تـَُنصِّّ
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عدو وهبذه املمارسة فهي جمتمعات غري قابلة لإلسهام اجلاد يف بناء احلضارة القائمة واملشاركة الفعالة 
قدرهتا للتصدي للمشكالت الداخلية  يف التحوالت احلادثة على أكثر من صعيد انهيك عن عدم

جتماعي، فمثال الكثري من الدراسات تشري إىل أن حنالل اإلقتصادي، التدين الثقايف اإلكالتدهور اإل
نسب جنح األحداث تزيد مبقدار سبع أضعاف بني األطفال الفاشلني دراسًيا مقارنة نسبتها لدى 

أن حتقق مجلة من األهداف منها غرس امليل إىل  األطفال األسوايء من غري الفاشلني، فاملدرسة جيب
اجلرأة األدبية والرغبة يف املنافسة البناءة اهلادفة لشحن املواهب والقدرات اليت لدى التالميذ مبا ميكنهم 

 بتكار كلما كان الظرف يشجع على ذلك.  من اإلبداع واإل
تلف أنواعها هلا دور ابلغ األمهية لقد أصبح من املعروف أن وسائل اإلعالم مبخ وسائل اإلعالم:ج. 

يف التأثري على الشخصية مما جيعلها تنهج سلوكا دون غريه نتيجة التأثر إبحدى أنواع وسائل اإلعالم 
 املوظفة يف عاملنا اليوم.

، فقد عرف هذا امليدان اإلعالم اإن الواقع الذي نعيشه اليوم أصبح يلقب بدون مبالغة عصر تكنولوجي
موم إبحدى هذه الوسائل ويتمتع على الع إال تصورات حبيث أصبح ال خيلو من بيتاالكل أفاق   رانتشاإ

 ضخمة يف تنمية جمال وقد اكتسب أمهية ابلغة ابلنسبة للمجتمعات الشيء الذي جعلها تستثمر أمواال
تطور  حتقيق التقدم واليفاإلعالم بكل أنواعه فهذه األمهية ارتبطت ابلدور الذي تلعبه هذه الوسائل 

 للشعوب فقد أصبح من ميتلك قوة إعالمية ميتلك مكانة متقدمة بني األمم.
نظرا للدور الكبري الذي تلعبه وسائل اإلعالم أصبحت األنظمة تتسارع يف تدعيمها وتطويرها مما جيعلها 

لة من قادرة على املنافسة وقادرة على رفع صورهتا يف احملافل الدولية ويتوقف دور هذه الوسائل على مج
الشروط منها الكيفية اليت تتبعها يف تقدمي منتوجها إىل جانب احملتوى أو املضمون املقدم والطريقة 
املعتمدة وكذلك صاحب املنتوج اإلعالمي دون أن ننسى الوقت الذي خيتار يف تقدمي املادة اإلعالمية 

لثقايف، ونظرا هلذا الدور جتماعي واقتصادي واإلمع مراعاة طبيعة املتلقي سنه وجنسه ومستواه اإل
م أدرك املسؤولون أمهية يف التأثري على الشخصية، وقد أجريت دراسات عديدة يف هذا اجملال ضاملتعا

أثبتت العالقة القوية بني وسائل اإلعالم والسلوك الذي يظهره الشخص يف الكثري من احلاالت واملواقف، 
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آاثر متعددة على الفرد واجملتمع لعل من بينها قدرته على ثنان يف اعتبار أن لإلعالم املعاصر إفال خيتلف 
إكساب األفراد مجلة من اخلربات اليت ختتلف يف حمتواها وطبيعتها من فرد إىل آخر، فاكتساب اخلربات 

خطوة ضرورية لتنمية قدرات األفراد ومهاراهتم يف التفكري البناء واهلادف وتتأرجح هذه اآلاثر على  لمتث
لسلب واإلجياب، فالتلفزيون مثال كغريه من وسائل اإلعالم ميكن أن يعترب وسيلة هامة يف العموم بني ا

نشر الثقافة واملعرفة اجلادة واألخالق النبيلة واحملطات الرتفيهية دون أن ننسى الدور الذي ميكن أن يلعبه 
 يف حمو األمية وزايدة مستوى الوعي العام.
سائل اإلعالم دورًا لبية كنشر تعاطي املخدرات، فقد لعبت و وميكن أن يكون الدور ذو انعكاسات س

املثال يذكر التاريخ أن  هاما يف استهالك املخدرات واملسكرات وممارسة اجلنس بني الشباب فعلى سبيل
لدورهم يف  نه أو تدخني شخصيات عامةعانتشار السجائر يصاحب دائما عرض معلومات معينة 

خني يف أورواب الغربية لقرن السابع عشر امليالدي زادت معدالت التدجتماعي كقدوة، ففي االنسق اإل
ولرت، والساسة مثل بيسمارك كاترين الكربى والفالسفة مثل ف  -نتيجة محاس األابطرة مثل انبليون الثالث

يكون إىل تدخينه كما شهد للتبغ ودعوهتم املواطنني من خالل املمارسة أو الكتابة كما ورد يف كتاب ب
اء العامل ومهدت هلذه الثالث من القرن العشرين زايدة خطرية يف معدالت التدخني يف كل أحن الربع

إلاثرة والقوة والنضج وحب ربط تدخني السجائر ابملتعة وا لالزايدة أفالم السينما والتلفزيون من خال
املغرية ونفس األمر لنشاطات املغامرة واقرتانه يف اإلعالانت املصورة ابلسباقات الرايضية وغريها من ا

حتفاالت الدينية  اإليفستخدام رهبان اهلند احلشيش إينطبق على انتشار احلشيش، فعلى سبيل املثال 
لري جنة األحالم يف الثقافة بود»أدى إىل انتشاره بني املواطنني كما أدى شيوع كتاابت معينة مثل كتاب 

راً من قبل املنتمني حلركة التمييز ك أدى إىل اختاذ شعاإىل انتشاره بني األوروبيني، كذل« األوروبية الغربية
 يف أمريكا إىل انتشاره بني الشباب األمريكي.

شرطة الفيديو واليت تشجع نتشار أإنتشرت هذه الظاهرة عندان يف اجلزائر جلملة من األسباب منها إوقد 
 عل األخالقي.الف تثمن ال على مثل هذه السلوكات وبعض القنوات الفضائية وبعض الكتب اليت

 النواحي التالية: جتماعية يفويف األخري ميكن تلخيص أثر وسائل اإلعالم يف عملية التنشئة اإل
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 النفسية مثل احلاجة  نشر معلومات متنوعة يف كافة اجملاالت تناسب كل األعمار وإشباع احلاجات
اهات النفسية وتعزيز القيم جتاإلالتسلية والرتقية واألخبار واملعارف الثقافية ودعم و  إىل املعلومات

يتناىف مع األخالق  واملعتقدات أو تعديلها والتوافق مع املواقف اجلديدة، وقد يكون ما يعرض
على هذا جيب توخي حنرافات يصعب يف كثري من األحيان عالجها، و إالعامة مما يؤدي إىل حصول 

ه األساسي حتقيق البعض منها مهاحلذر الشديد يف التعامل مع هذه الوسائل فليس كلها صاحل ف
 الربح حىت ولو كان على حساب اجملتمع بكامله وليس فرداً أو مجاعة.

جتماعي على اعتبار اجلماعة عنصر تشرتك الكثري من الدراسات يف جمال علم النفس اإل الجماعة:د.
مجلة األدوار املطالبة  نسجام داخل اجملتمع ابعتبارها خلية أساسية ابلنظر إىلهام يف حتقيق التماسك واإل

جتماعي وتوفري مبعىن مساعدة الفرد على حتقيق التأهيل اإل يابلقيام هبا سواء على املستوى الفردي أ
جتماعي أو املستوى اجلماعي حبيث حتافظ اجلماعة له الظروف اليت متكنه من حتقيق التوافق النفسي واإل

 من أدوات البقاء والقدرة على التكيف مع على استمرارية اجملتمع بشكل فعال وتضمن له الكثري
جتماعي تزود الفرد ابلكثري التحوالت املختلفة اليت يعرفها العامل، فاجلماعة حبكم مكانتها يف اهلرم اإل

من األمناط الفكرية واملضامني املعرفية املختلفة والضرورية اليت تتخذ من األعراف واملعايري والقيم والتقاليد 
نفعالية نسجام بشكل طبيعي مع أفراد جمتمعه نتيجة اكتسابه األبعاد النفسية واإلاإل منكنه عمادها مبا مي

جتماعية والعالئقية واألخالقية، إال أن اجلماعة قد تقوم أبدوار سلبية حبيث بدال من أن تكون واإل
حنرافية خطرية على إ سليما يستلهم منه الفرد مجلة من القيم النبيلة تزوده بدل ذلك أمناطا سلوكية افضاءً 

اليت ال حترتم  اتنفسه وعلى اجملتمع ككل حبيث هتدد متاسكه وأمن األفراد واملؤسسات نتيجة املمارس
بل كعضو يف « أان»يشعر ويفكر ويعمل ال ابعتباره « حنن»إن الشخص داخل  .العرف العام السائد

اجلماعة. طبعا أن اجلماعة هي يف  مجاعة، فنجد أن عمله وفكره بل وإدراكه يتشكل طبقا لعضويته يف
احلقيقة جمموعة من األفراد أي إذا أحسن تكوين وتنشئة الفرد كانت اجلماعة مستقيمة، إال أنه جيب 
اإلشارة أن اجلماعة يف كل احلاالت أقوى من الفرد، فهذا األخري جنده يقوم بسلوكات داخل اجلماعة 

عتناء ابجلماعة وتوفري هلا جيايب، لذا فاإلجتاهني السليب واإلما كان له أن يقوم هبا لو كان مبفرده ويف اإل
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أدوات وعناصر النمو السليم متثل ضرورة ملحة تقع على جممل املؤسسات الرمسية وغريها حىت ميكن 
حتقيق قوة دفع للمجتمع ككل وحىت يستطيع القيام ابلتحدايت املفروضة وما أكثرها يف عاملنا اليوم، إن 

ن ختلف قيم سليمة أف من األنشطة اجلماعية اهلادفة ميثل إحدى الشروط اليت ميكن هلا تسطري والتكثي
نسجام شريطة أن تكون هذه داخل اجلماعة وتعزز من مشاركتها وتوفر هلا حظوظ القوة والتماسك واإل

ن هلا األنشطة بعيدة عن التخطيط الفوقي والنظرة األبوية بل انبعة من اجلماعة يف حد ذاهتا حبيث تكو 
من التسلط الذي كاد أن يلغي الفرد واجملتمع على فا من الوصاية وكفا احلرية يف تسطري ما تراه مناسبا ك

 حد سواء.

 جتماعية:بعض نظريات التنشئه اإل -5

نظرايت الرائدة واليت هلا النظرية التحليل النفسي من بني  تعترب نظريه التحليل النفسي: -5-1
تفسري سلوك الكائن البشري من نواحي عديدة، ويف هذا السياق ينظر فرويد يف  ثريةإسهامات جادة و 

دينامية تنطوي على صراعات بني الرغبات الغريزية للفرد ومطالب  ةإىل ارتقاء الشخصية أبهنا عملي
من العوامل الفطرية البيولوجية املوروثة، ومن  ةاجملتمع ويعترب أن اإلنسان منذ الوالدة يتكون من جمموع

ريزيت احلب أو اجلنس اليت حتقق اللذة للكائن ومن غريزة العدوان أو التدمري والطاقة اليت تدفع غريزة غ
اجلنس اليت حتقق اللذة ومساها طاقه الليبدو، وتربط غريزة اجلنس للكائن ابإلشباع النفسي منذ الوالدة 

و األكثر تداوالً فمثال يرى أن شكال خمتلفة منها التقسيم إىل ثالثة مراحل وهأوقد قسم الشخصية إىل 
املرحلة األوىل واليت تدوم من الوالدة إىل السنة الثانية والثالثة يعترب فيها الفم مصدر اللذة وهو مصدر 

تصال الطفل ابلعامل اخلارجي واللذة الفمية يف هذه املرحلة هي حاجة غريزية ليبدية  ويظهر عند هناية إ
ان املتمثل يف عض ثدي األم نظرا لظهور األسنان ويزداد هذا هذه املرحلة شكل من أشكال العدو 

نفصال عن األشياء اليت كان العدوان عند صدمة الفطام، ويف هذه املرحلة يبدأ الشعور ابلتمايز واإل
نفصال ميثل مدخال لبداية إحساس الطفل لذاته، وهذا الشعور ابإل ايشعر أهنا مرتبطة به وتعترب امتداد

تبدأ هذه املرحلة بصدمة تنظيم عملية و واملرحلة الثانية تسمى املرحلة الشرجية  « Ego »بنمو أانه 
اإلخراج أي عملية التبول والتربز وهذه الصدمة الثانية للطفل بعد صدمة الفطام، وصدمة اإلخراج سببها 
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ل هلا فينشأ أن هناك شعورا ابللذة يشعر هبا الطفل أثناء عملية اإلخراج، وقيود حتاول األسرة أن يتمث
متثال للقيود وبني الشعور ابللذة... وأثناء عملية التدريب على هذا الضبط لديه عندئذ صراع بني اإل

وهنا حياول  اإلجتماعية جتماعي يتضمن الثواب والعقاب ومواجهة املعايريإيتعرض الطفل ألول موقف 
 التكوين ، أما املرحلة الثالثة فهي يف Super Egoالطفل اخلضوع ملبدأ الواقع عندئذ تبدأ األان العليا 

املرحلة القضيبية ويكون مصدر اللذة يتمثل يف ملس الطفل ألعضائه التناسلية وابلتايل يبدأ يشعر 
يف هذه الناحية عن أخته مثال، ومتتد هذه املرحلة من السنة الثالثة إىل السادسة من العمر  هابختالف

وبعض أتباعه،  Freudحد األبوين حسب رأي فرويد أسية إىل تقريبا وفيها حيدث حتويل الرغبات اجلن
فاألطفال الذكور يوجهون رغباهتم اجلنسية )الشعوراي( حنو األم واإلانث حنو اآلابء ويف هذه املرحلة 
حيدث ما يسميه فرويد ابلصراع األودييب أو ما يعرف بعقدة أوديب حيث تنطوي العقدة على العداء 

من نفس اجلنس( وتعلق ال شعوري ابجلنس اآلخر )الولد ابألم ويسمى )ألم الالشعوري حنو األب وا
ذلك بعقدة أوديب والبنت ابألب ويسمى ذلك بعقدة ألكرتا وحسب هذه النظرية هذه املعايشات اليت 

نعكاسات على السلوك والكيفية اليت ينظر هبا إىل ذاته وإىل إيعرفها الفرد على مرور الزمن يكون هلا 
عتناء برتبية هذه املراحل العمرية املختلفة يف مقدمة التعامل ارجي، وابلتايل أتيت عملية اإلحميطه اخل

السوي مع الفرد واليت جيب أن حتضى ابألمهية البالغة حىت ميكن جتنب الكثري من السلوكات اليت ميكن 
 ية فيما بعد.أن تؤثر على انسجام الفرد مع بيئته وجممل مفردات جمتمعه يف تفاعالته املستقبل

قد أدت و  « PIAGET » هترتبط هذه النظرية أبحباث بياجيرتقاء المعرفي: نظرية اإل  -5-2
عتقاد ابن عملية التفكري عند الطفل متر يف ارتقائها بتغيريات نوعية ميكن التنبؤ هبا، به حبوثه إىل اإل

ولكنه حيصل على  فالطفل األكرب سنا ليس فقط أقدر على حل املشكلة من الطفل األصغر سنا
ستبدال فإنه لن يفقد املعلومات وينظمها ويعاجلها بصورة خمتلفة وعندما يتحقق مستوى أعلى من اإل

رتقاء يتقدم إىل األمام ويتوقف أتثري خربات التنشئة على الطريقة املهارة األدىن منها، وهكذا فإن اإل
اخلربة ميكن إدراكها بطرق خمتلفة من  اليت يدرك الطفل هبا هذه اخلربة املعاشة ويفسرها ألن نفس

 جانب األطفال يف املستوايت املعرفية املختلفة.
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 الطفولة املتوسطة من  ستدالل اخللقي يف مرحلةإىل أن تغيريا كبريا حيدث يف اإل هوقد توصل بياجي
، والقواعد حلدود اخللقيةالتزام أو سنوات( فالطفل الصغري يعمل يف اعتقاده طبقا ألخالقيات اإل 9 -7)

لتغيري يف تصوره كانت ابلنسبة للطفل تصدر عن مناذج سلطة خارجة عن ذاته، فهي حقائق غري قابلة ل
حرتام من إى أساس نصياع الطفل ومسايرته هلذه القواعد علإوسوف تظل دائما نفس الشيء، ويقوم 

ذه املرحلة بني الفعل هجانب واحد لنماذج السلطة اليت ترتبط هبذه القواعد وهبذا يساوي الطفل يف 
اف الفعل مبقدار ما حنر إالسيئ والعقوبة، فالفعل السيئ هو ما يعاقب عليه الفرد وحيكم على مدى 

يرى بياجيه سنا فإن  هتماما أقل إىل مقاصد صاحب العمل، أما الطفل األكربإحيدثه من ضرر ويوجه 
جملتمع ويكون أكثر ال يتمركز حول ستدالنه يعمل طبقا ألخالقيات التعارف فيستخدم نوعا من اإلأ
من قبل أعضاء األسرة  جتماعي متفق عليهإستقاللية ونظرته إىل القاعدة تكون على أساس أهنا عقد إ

ن صياغتها وتغيريها عن طريق أو اجلماعة أو اجملتمع ككل وهبذه النظرة يبدأ الطفل يفهم أن القواعد ميك
جتماعي إاجة إىل صياغة نظام اخلضوع للقواعد ضرورة متليها احلاملشاركة واملناقشة ويدرك يف األخري أن 

تركز على النمو ببعديه  جتماعية حبيثمتزن ومتناسق. هكذا تنظر هذه النظرية إىل عملية التنشئة اإل
كتسابه من احمليط وجممل إتم عملية النمو من خالل ما ي املعريف العقلي والنمو األخالقي وابلتايل تفسر

 وأخالقي. أن حيققه من منو معريف املتوفرة للطفل لتحقيق أقصى ما ميكن لهالتسهيالت 

 ALBERT امن أقطاب هذه النظرية الباحث ألربت بندور  جتماعي:نظرية التعلم اإل -5-3

BANDURA  الذي قدم إسهامات ذات قيمة علمية كبرية يف جمال التعلم حيث ركز على مفهوم
د وإن ما نتعلمه هو متثيالت رمزية ألفعال النموذج احملبذ على املالحظة يف اكتساب السلوك اجلدي

ستجاابت املستوى  العقلي، ففي تفاعالتنا اليومية مع خمتلف معطيات البيئة اخلارجية هناك بعض اإل
تكون ذات وقع نفسي مريح وممتع بينما أخرى ليس لديها أي أتثري وبفضل التعزيز يتم قبول األشكال 

 األشكال غري الفعالة تلغى.   الفعالة للسلوك و 
على العموم هذه النظرية تعطي حرية للفرد يف حتديد ما يريد اكتسابه من سلوكيات من حميطه اخلارجي 

كتساب بل عوامل كثرية تتدخل يف إال أن ما جيب تسجيله هو أن احلرية ليست مطلقة يف عملية اإل 
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خلارجي قد يسهل ذلك أو يعوقه واحلكم هذا ذلك وابلتايل ليست حكرا على الفرد فقط بل احمليط ا
يتوقف على الشكل الذي ندرك به حنن هذا احمليط اخلارجي، وعملية اإلدراك عملية عقلية نفسية معقدة 

التفاعل الذي يتم بني  جتكون نتيجة مجلة من العوامل، املهم أن هذه النظرية ترى أن السلوك هو نتا 
 ا بشكل أساسي على عملية املالحظة.  الشخصية ككل واحمليط اخلارجي معتمد
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 المحاضرة الخامسة
 جتماعيالتفاعل اإل

ات وقد تتم معايشته يقضي اإلنسان الشطر األكرب من يومه يعايش غريه من األفراد أو اجلماع
و قد تتم بشكل أللجماعات أو وجوده معها بشكل عفوي ونتيجة التجاذب املتبادل بني أفرادها 

ذه التجمعات يشكل عمدي أو رمسي كما هو احلال يف جمموعة األسرة أو املدرسة ... وهو يف كل ه
إجتماعية عبارة عن  حلقة من شبكات التواصل اإلجتماعي الذي يقوم بني األفراد ، إذن فكل ظاهرة

 مة يف اجملتمع.اهلاو ساسية  نتاج التفاعل بني األفراد أو اجلماعات وابلتايل فالتفاعل من املفاهيم األ

 مفهوم التفاعل اإلجتماعي: -1
التعايش مع أفراد اجملتمع  يعد التفاعل اإلجتماعي إحدى املهارات اليت جيب على الفرد إتقاهنا من أجل

و يفشل بدرجات متفاوتة يف الذي ينتمي إليه ، فاجملتمع يسند إليه أدوارا متعددة ومتباينة قد ينجح أ
ته الذاتية واملهارات غريات مثل جنس الفرد ، مكانته اإلجتماعية  قدراآدائها وذلك حسب عدد املت

ي من أكثر املفاهيم اإلجتماعية اليت ميتلكها ... كذلك حسب طبيعة املواقف. فالتفاعل اإلجتماع
اس يف دراسة علم النفس إنتشارا يف خمتلف العلوم اإلجتماعية كعلم النفس وعلم اإلجتماع  وهو األس

فاعل من قيم وعادات لذي يتناول كيفية تفاعل الفرد يف البيئة وما ينتج عن هذا التاإلجتماعي ا
نظرايت العالج و وإجتاهات  وهو األساس يف قيام العديد من نظرايت الشخصية ونظرايت التعلم 

 النفسي.
حلاجات قليا ودافعيا ويف اقد عرف على أنه العملية اليت يرتبط هبا أعضاء اجلماعة مع بعضهم البعض عف

 والرغبات والوسائل واألهداف واملعارف.
نتيجة لذلك تعديل  كما عرفه حامد زهران على أنه: " ما حيدث عندما يتصل فردان أو أكثر وحيدث

 للسلوك ".
لبعض خالل تبادل لألفكار وابلتايل التفاعل اإلجتماعي هو العملية اليت يؤثر هبا الناس على بعضهم ا

 دود األفعال .املشرتكة و املشاعر و ر 
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 خصائص التفاعل اإلجتماعي: -2
 يتميز التفاعل اإلجتماعي بسمات وخصائص من أبرزها :

ل أفراد اجملموعة لألفكار ال عل اإلجتماعي وسيلة إتصال وتفاهم بني أفراد اجملموعة ، فتبادايعد التف -
 حيدث دون تفاعل إجتماعي بني أعضائها.

شاركة حيدث بني طرفني واصل من حيث أن التفاعل هو رغبة يف املالتفاعل اإلجتماعي قائم على الت -
 أو أطراف تنشط إبجتاه حتقيق أهداف معينة.

 فعل رد فعل مما يؤدي إىل حدوث التفاعل اإلجتماعي بني األفراد. لإن لك -
 حدهم دون اجلماعة.إن تفاعل اجلماعة مع بعضها البعض يعطيها حجما أكرب من تفاعل األعضاء و  -
 ارات الفردية.إن التفاعل بني أفراد اجملموعة يؤدي إىل بروز القيادات والقدرات وامله -
 لسلوك أو ذاك.انوع من اإللتزام السلوكي لكل شخص بصورة متكن من التنبؤ هبذا النوع من  -
 جتماعية املختلفة.منرب لتبادل األداء الفعال يف املواقف اإل -
ابلتايل حتديد و ماعية  جتواملتوقع لألشخاص يف املواقف اإلأطلوب مصدر لتحديد السلوك الفردي امل -

 النمط الشخصي لكل عضو يف اجلماعة.

 جتماعي وأهدافه:أهمية التفاعل اإل -3
 جتماعي:أهمية التفاعل اإل -3-1
 ة  حيث يتعلم الفرد واجلماعةجتماعي من كونه أساسا لعملية التنشئة اإلجتماعيتنبع أمهية التفاعل اإل -

ات اجملتمع الواحد يف إطار أمناط السلوك املتنوعة واإلجتاهات اليت تنظم العالقات بني األفراد ومجاع
 القيم السائدة و الثقافة و التقاليد اإلجتماعية املتعارف عليها.

ساعد على إكتساب يهيء التفاعل اإلجتماعي الفرص لألشخاص ليتميز كال منهم بشخصيته  مما ي -
 على التعبري و املبادرة و املناقشة.املرء القدرة 

 تتوفر له فرصة  الجتماعي ضروري لنمو الطفل فقد بينت الدراسات أن الطفل الذي التفاعل اإل -
 جتماعي يتأخر منوه.كافية للتفاعل اإل
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ه منظما وفقا ألطر جتماعي يكون الفرد ضمن إطار إجتماعي مما جيعل سلوكمن خالل التفاعل اإل -
التفاعل إذا أقيمت العالقات  ه السائدة مما يؤدي إىل تنوع ورقي سلوكه وابلتايل يتعزز هذااجملتمع وقيم

 حرتام.جتماعية على أساس احملبة و اإلاإل
ليت جيب أن يضطلع هبا  اجتماعية أو املسؤوليات جتماعي على حتديد األدوار اإليساعد التفاعل اإل -

 كل إنسان.

 جتماعي:أهداف التفاعل اإل -3-2
 جتماعي بني األفراد جمموعة من األهداف أمهها:قق التفاعل اإلحي
 املشرتكة بينهم. جتماعية لألفراد وغرس اخلصائصجتماعي على التنشئة اإليساعد التفاعل اإل -
كثريا ما تؤدي العزلة فجتماعي على حتقيق الذات و خيفف وطأة الشعور ابلضيق  يساعد التفاعل اإل -

 التنفسية. إىل اإلصابة ابألمراض
 _ يساعد على تقييم الذات واآلخرين بصورة مستمرة.

 ات.جتماعي حتقيق أهداف اجلماعة و حيدد طرائق إشباع احلاجالتفاعل اإل يسري -
نظم العالقات بني أفراد تجتاهات اليت الفرد واجلماعة بواسطته أمناط السلوك املتنوعة واإل تعلمي -

 تعارف عليها.جتماعية املسائدة والثقافة والتقاليد اإلومجاعات اجملتمع يف إطار القيم ال

 جتماعي :أسس التفاعل اإل -4
 جتماعي على أربعة أسس أو حمددات وهي :يقوم التفاعل اإل

 تصال: اإل  -4-1
تصال نهم ويساعد اإلتصال بيإال ميكن بطبيعة احلال أن يكون هنالك تفاعل بني فردين دون أن يتم 

 حدة الفكر والتوصل إىل السلوك التعاوين.بسبله املتعددة على و 
معىن حمدد يف ذهن شخص ما إىل  تصال تعبري عن العالقات بني األفراد ويعين نقل فكرة معينة أوفاإل

تصال حيدث التفاعل بني األفراد  ذهن شخص آخر أو جمموعة من األشخاص وعن طريق عملية اإل
ا  ولكنها حتدث من حيث هي أساس عملية تصال ال ميكن أن حتدث أو تتحقق لذاهتوعملية اإل
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جتماعي حيث يستحيل فهم و دراسة عملية التفاعل يف أية مجاعة دون التعرف على عملية التفاعل اإل
 تصال بني أفرادها.اإل

 التوقع: -4-2
ي جتماعا يف عملية التفاعل اإلستجابة ملنبه معني  و يؤدي التوقع دورا أساسيجتاه عقلي واستعداد لإلإهو 

م أبداء معني يضع يف حيث يصاغ سلوك اإلنسان وفق ما يتوقعه من رد فعل اآلخرين ، فهو عندما يقو 
قاب مث يقيم تصرفاته و اعتباره عدة توقعات الستجاابت اآلخرين كالرفض أو القبول و الثواب أو الع

امل هام يف تقييمه  يضا عاحملدد للسلوك فهو أ يكيف سلوكه طبقا هلذه التوقعات. وإذا كان التوقع هو
ه ذاتيا من خالل ما يتوقعه ذلك أن تقييم السلوك يتم على أساس التوقع ، فسلوك الفرد يف اجلماعة يقيم

يبىن التوقع على اخلربات جتماعيا ، و إعن طريق استقبال الزمالء له  سواء أكان هذا السلوك حركيا أو 
مرا الزما و ضروراي لتنظيم و يعد وضوح التوقعات أالسابقة أو على القياس ابلنسبة إىل أحداث مشاهبة  

لتالؤم مع سلوك اجتماعي أثناء عمليات التفاعل  كما يؤدي غموضها إىل جعل عملية السلوك اإل
 املناسب. ستمرار يف إجناز السلوكاآلخرين أمرا صعبا يؤدي إىل الشعور ابلعجز عن اإل

 إدراك الدور وتمثيله: -4-3
، فسلوك الفرد يفسر به وهذا الدور يفسر من خالل سلوك الفرد وقيامه بدورهلكل إنسان دور يقوم 

ربته اليت اكتسبها وعالقته خلجتماعية املختلفة أثناء تفاعله مع غريه طبقا من خالل قيامه ابألدوار اإل
 ومون هبا.األفراد يتحدد وفقا لألدوار املختلفة اليت يق بنيفالتعامل ، جتماعية اإل

جتماعي اليت يلعب فيها الفرد أدوارا تتضمن شخصية أو أكثر تستلزم مواقف التفاعل اإلو ملا كانت 
إجادة الفرد لدوره والقدرة على تصور دور اآلخرين ، أو القدرة على القيام به داخل نفسه ابلنسبة لدوره 

ماعة ومتاسكها نسجام اجلإمما قد نعرب عنه ابلقول الدارج: حماولتنا وضع أنفسنا مكان الغري و يساعد 
أن يكون لكل فرد يف اجلماعة دور يؤديه مع قدرته على متثيل أدوار اآلخرين داخليا يساعد ذلك على 
إدراك عملية التوقع السابق ذكرها  إذ أن الشخص الذي يقوم بنشاط يف اجلماعة و يعجز عن توقع 
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من تعديل سلوكه ليجعله متفقا  دوره بدورهم لن يتمكن عالقةأفعال اآلخرين لعجزه عن إدراك أدوارهم و 
 مع معايري اجلماعة.

 الرموز ذات الداللة: -4-4
املشرتكة لدى أفراد اجلماعة   ه عن طريق الرموز ذات الداللةيتصال و التوقع و لعب األدوار بفاعلتم اإلي

أفراد   إدراك مشرتك بنيكاللغة و تعبريات الوجه و اليد و ما إىل ذلك ، وتؤدي كل هذه األساليب إىل
د . فاإلنسان يعيش يف عامل اجلماعة ووحدة الفكر واألهداف فيسريون يف التفكري والتنفيذ يف اجتاه واح

ن خالهلا نستطيع أن املشاعر اليت بداخلنا ومو من الرموز هي شكل من أشكال التعبري عن األفكار 
 خرباتنا . نعرب عن 

 أنماط التفاعل اإلجتماعي: -5
فسة والصراع والقهر وحينما ماعي أمناطا خمتلفة تتمثل يف التعاون والتكيف واملناأيخذ التفاعل اإلجت 

ية كعالقات األبوة تستقر أمناط التفاعل وأتخذ أشكاال منتظمة فإهنا تتحول إىل عالقات إجتماع
 واألخوة والزمالة والسيادة واخلضوع والسيطرة...

 التعاون والتنافس: -5-1
التنافس وينشأ التعاون من يف عموميته على عمليتني أساسيتني مها التعاون و يرتكز التفاعل اإلجتماعي 

ي داخل اجلماعة إال أنه وحدة اهلدف واشرتاك املصلحة، والتعاون وإن كان ينشأ من التفاعل اإلجتماع
 لتعاون واشرتاك األفراد يفينشأ أيضا استجابة لبعض الدوافع النفسية، فقد ثبت أن الغريية دافع إىل ا

ي إىل وصول فرد واحد على السلوك بينما األاننية دافع إىل التنافس، فإذا كان اهلدف من التفاعل يؤد
ارايت الرايضية مسي هذا املكافأة أو الثواب أو املكسب ويقابل ذلك خسارة الطرف اآلخر كما يف املب

حلصول على املكانة والرتبة اتنافسا وينشأ التنافس اإلجتماعي بني األفراد لوجود موارد تتسم ابلقدرة و 
عي داخل اجلماعة على وقد اهتم العلماء بدراسة كل من التعاون والتنافس كنواتج للتفاعل اإلجتما

 سلوك األفراد.



 
 

36 
 

 الوالء والصراع: -5-2

اعات ومها يعمالن على ينشأ الوالء والصراع كعمليتني للتفاعل اإلجتماعي بني األفراد داخل اجلم 
إلنتماء واإلحساس ماعات وتضامنها وحتقيق أهدافها وإشباع حاجات الوالء وااستمرار متاسك اجل

لتفاعل وهو العملية السائدة ابملشاركة عندما يطغى الوالء وعندما يكون الصراع هو الذي له الغلبة يف ا
 جلماعات املتصارعة.ابني األفراد فإنه يؤدي إىل تفكك واحنالل اجلماعة ويؤدي إىل زايدة متاسك 

ر أبن اجلماعة اليت ينتمون ينشأ الوالء لدى األفراد داخل اجلماعة من اإلحساس ابإلفتخار هبا والشعو و 
ويوحد الوالء بني األفراد  إليها هي أفضل اجلماعات وأييت هذا اإلفتخار من قدرهتا على إشباع حاجاهتم

 ويساعدهم على اإلجنازات.
ىل منافسة بني األشخاص األفراد يف حتقيق األهداف إبينما ينشأ الصراع عندما تتحول املنافسة بني 

األهداف وهنا تنشأ  أنفسهم وتوجه طاقة الفرد إىل األفراد اآلخرين بدال من أن توجه إىل حتقيق
ين، وقد ينشأ الصراع اخلصومات ويرغب األفراد يف التنافس للحصول على ما هو مرغوب حبرمان اآلخر 

 ف القيم.بني االفراد داخل اجلماعة الختال

 التسامح والتعصب: -5-3
صب أو عالقات إجيابية نوع من العالقات منها ما قد جينح إىل السلبية واجلمود وهو ما يسمى ابلتع

 هو ما يسمى ابلتسامح.و تعمل على التقبل واإلقدام حنو اآلخرين والتفهم الدائم لإلجتاهات األخرى 
سيا أو طبقات ضد ن هذا التعصب دينيا أو سياويعرف التعصب أبنه اجتاه أعضاء مجاعات )قد يكو 

 ليا أو املسنني...(طبقات معنية من اجملتمع أو قد يكون ضد فئات من اجملتمع مثل املتخلفني عق

 التجاذب والتنافر: -5-4

بذ التفكك والكراهية أو التعبري وهو حيدث بفعل األلفة والرتابط واملشاركة الوجدانية واإليثار واحملبة ون
 وعدم الثقة واجملافاة والتفكك. مليل حنو التباعد واإلنعزال واإلنفراد واالاننية والتسلط واإلمشئزازعن ا
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 بنية التفاعل اإلجتماعي: -6

راكي ومكون إنفعايل واثلث للتفاعل بنية يكون من املفيد حتليلها والتعرف على طبيعتها فهناك مكون إد
 تفاعلي ونتناوهلا فيما يلي:

 نب اإلدراكي:أوال: الجا
ملية التفاعل إال إبدراك بعضهم عويقصد هبذا املكون أن األفراد املشرتكني يف عملية التفاعل ال تتم بينهم 

 .البعض ويتوقف هذا اإلدراك على فهم أهداف ومربرات ونزعات الشريك بل وأكثر

 ثانيا: الجانب اإلنفعالي:
النزعات وأن األمر ال يتوقف و كار واملصاحل واملشاعر واملقصود هبذا اجلانب تبادل خمتلف التصورات واألف

ل مشرتك يف عملية التفاعل عند حد التبادل وإمنا هي عملية يدخل فيها التطور والنماء وهذا يعين أن ك
 يعرتف بنشاط شريكه.

 ثالثا: الجانب التفاعلي:
ة من التفاعل كما أنه اإلتصال والتفاعل ليسا شيئا واحدا بل مها شيئان منفصالن فاإلتصال هو درج
واألفكار بصدد هذا  إذا كانت العملية اإلتصالية تولد على أساس نشاط مشرتك فإن تبادل املعارف

وير وتنظيم هذا النشاط يفرتض حتما أن التفاهم احلاصل يتحقق يف حماوالت مشرتكة جديدة لتط
 النشاط.

 بعض من خالل:هم مع بعضهم الواإلتصال هو العملية اليت يستخدم فيها الناس الرموز للتفا

 حتويل أفكار ومشاعر وانفعاالت واجتاهات شخص إىل لغة ورمز. -

 نقل هذه اللغة والرموز. -

 إستقبال هذه الرسالة من طرف آخر. -
 ومن خالل عملية اإلتصال ينشأ التفاعل بني األفراد.
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 مستويات التفاعل اإلجتماعي: -7
 :يتم التفاعل اإلجتماعي على ثالث مستوايت

 التفاعل بين األفراد: -7-1
عا مثل التفاعل اإلجتماعي إن نوع التفاعل القائم بني األفراد هو أكثر أنواع التفاعل اإلجتماعي شيو 

ة التفاعل يف هذه احلالة األفراد القائم ما بني األب واإلبن، الزوج والزوجة، الرئيس و املرؤوس...إخل وبيئ
يف عملية التطبيع و بان ومن مث يؤثر عليهم وعلى اآلخرين. الذين أيخذون سلوك اآلخرين يف احلس

، الطفل وإخوته، الطفل اإلجتماعي مثال جند أن التفاعل اإلجتماعي أيخذ هذا التسلسل: الطفل واألم
كل تلك الصالت   وأقرانه، الشاب واملدرسة، الشاب والعاملني معه، الشاب ورؤساؤه...إخل ويف

نفس الطريقة كي بمن البيئة اإلجتماعية لآلخرين الذي يستجيب  اإلجتماعية جند أن الشخص جزء
 يستجيبون له ومن مث يتفاعل معهم.

 التفاعل بين الجماعات: -7-2
وجملس اإلدارة: فاملدرس يف مثل  مثاله التفاعل القائم بني القائد وأتباعه أو املدرس وتالميذه أو املدير 

روحهم املعنوية والثقة و نفس الوقت يتأثر مبدى إهتمامهم هذه احلالة يؤثر يف تالميذه كمجموعة ويف 
من األشخاص يف مرات  املتبادلة بينهم، ومن انحية أخرى جند أن الشخص املتفاعل مع جمموعة معينة

 متعارف عليه. متعددة ينجم عنه نوع من التوقعات السلوكية من جانب اجلماعة أي سلوك معني

 فة:التفاعل بين األفراد والثقا -7-3
عال والصالت البيئية السائدة بني املقصود ابلثقافة يف هذه احلالة العادات والتقاليد وطرائق التفكري واألف
جلماعة إذ أن الثقافة مماثلة إىل حد  أفراد اجملتمع، ويتبع التفاعل بني الفرد والثقافة منطقيا إتصال الفرد اب

 ثقافية بطريقته اخلاصة.فرد ينفعل للمتوقعات الكبري للتوقعات السلوكية الشائعة لدى اجلماعة وكل 
ا فالثقافة جزء هام من وكل فرد يفسر املظاهر الثقافية حسب ما يراه مناسبا للظروف اليت يتعرض هل

 البيئة اليت يتفاعل معها الفرد.
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  وانت رئيسية للثقافة.فالغاايت والتطلعات واملثل والقيم اليت تدخل يف شخصية الفرد ماهي إال مك
ل اإلتصال اجلماهريية اليت كذلك فإن التفاعل اإلجتماعي بني األفراد والثقافة  أيخذ مكاان خالل وسائ

 ال تتضمن بدورها صلة تبادلية مثل الراديو والتلفاز والصحف.

 التفاعل اإلجتماعي والعالقات اإلجتماعية: -8

حيدث أحدمها دون  ما حبيث الالتفاعل اإلجتماعي والعالقات اإلجتماعية مصطلحان مرتبطان ببعضه
أشكال العالقات  اآلخر حىت أهنما أصبحا كمرتادفني، فيعد البعض التفاعل اإلجتماعي شكال من
لتفاعل اإلجتماعي، اإلجتماعية يف حني عند البعض اآلخر العالقات اإلجتماعية مظاهر لعمليات ا

دث نتيجة لتبادل التأثري حيلتغيري الذي فعندما يلتقي فردان ويؤثر أحدمها يف اآلخر ويتأثر به يسمى ا
ى الصلة اليت جتمع بني الفردين والتأثر والتفاعل وعندما تتكرر عمليات التأثري والتأثر ويستقران يطلق عل

 العالقات املتبادلة.
فراد مع بعضهم البعض وكلما ازدادت العالقات اإلجتماعية املنتشرة داخل اجلماعة ازداد إتصال األ

تفاعل اإلجتماعي، فإذا اميكية التفاعل اإلجتماعي وهلذا يدل جمموع العالقات على مدى الوزادت دين
د بعدد يف اختياره هذا طلب من كل فرد من أفراد اجلماعة أن خيتار من يشاء من زمالئه دون أن يتقي
موع وذلك بقسمة جم أمكننا أن نتعرف بطريقة إحصائية عددية النسبة املئوية للتفاعل اإلجتماعي

ئة لتحويل النسبة إىل نسبة العالقات القائمة على النهاية العظمى لتلك العالقات مث ضرب الناتج يف ما
 مئوية.

لتكوين أي أهنا تشري إىل اإن هذا يعين أن العمليات اإلجتماعية ماهي إال عالقات إجتماعية يف مرحلة 
 رتكييب اإلستاتيكي.إىل اجلانب الاجلانب الوظيفي الدينامي يف حني تشري العالقات اإلجتماعية 
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 المحاضرة السادسة
 دراسة الجماعة في علم النفس اإلجتماعي

ه كائن إجتماعي إن الكثري من األدبيات الفلسفية تشرتك يف تصنيف اإلنسان على أساس أن
يستطيع أن حيقق  وهذا يدل على أن الفرد منذ والدته وهو مهيأ أن يعيش داخل مجاعة بشرية كي

الفرد على هذه  وعندما يكون لكثري من األهداف املختلفة اليت إبمكاهنا أن حتقق له التوازن والتوافق،ا
ذا ما تطمح إليه كل احلالة النفسية املنسجمة فإهنا متثل مدخال حقيقيا لتماسك اجملتمع ككل وه

السياق جيمع  هذا الشعوب فاجلماعة كفضاء نفسي إجتماعي تعد ضرورة أساسية ابلنسبة للفرد ويف
نسان تبقى فاقدة ألي الكثري من الباحثني املهتمني مبجال علم النفس اإلجتماعي على أن حياة اإل

 قيمة خارج اجلماعة.
 تعريف الجماعة: -1

يث كل فرد يستطيع هي وحدة إجتماعية تتكون من فردين أو أكثر حيث يتم بينهم تفاعل إجتماعي حب
ا وحدة إجتماعية ل واحد دور حمدد، وتعرف "اجلماعة على أهنأن حيقق إشباع حلاجاته ويكون لك

دوارهم اإلجتماعية ومكانتهم تتكون من جمموعة من األفراد بينهم عالقات متبادلة ويتحدد فيها لألفراد أ
 حقيق هدف مشرتك".وهلذه الوحدة جمموعة من املعايري والقيم اليت حتدد سلوك أفرادها سعيا لت

ة اجلماعة على شخصني  العلماء حول حتديد معىن اجلماعة فهناك من يطلق لفظهناك إختالف كبري بني
جلماعة يقتضي اإلنتماء أو أكثر على أساس القرب املكاين بني األفراد بينما يرى البعض أن تعريف ا

 إىل هيئة أو منظمة رمسية كاملوظف يف هيئته أو يف مصلحته.
 أهمية الجماعة: -2

صة ابلنسبة للفرد واجملتمع فبالنسبة للفرد متكنه من الشعور ابألمهية لوجوده تكتسي اجلماعة أمهية خا
وتساعده على التخفيض من مجلة التوترات النفسية اليت ميكن أن تعرتضه، فاحلياة ال ختلو من املشكالت 

اخلارجي  املختلفة اليت يكون هلا التأثري املباشر على نفسية ومكانة الفرد وموقعه وكيفية إدراكه حمليطه
والداخلي، وداخل اجلماعات يكتسب األفراد أدوات التفاعل اإلجتماعي وكلما كان يغلب على اجلماعة 
الطابع العقالين املنطقي يف التعامل مع املفردات اخلارجية كلما اكتسب الفرد العناصر والعوامل واملفاهيم 

، فمن خالل هذا التفاعل يتزود الفرد اليت تزوده أبدوات التفاعل املوضوعي مع خمتلف معطيات البيئة
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أبمناط التفكري الثري والعميق مبا ميكنه من حل الصعاب اليت تعرتضه مبا حيقق له الشعور ابألمن 
واإلطمئنان، ويف هذا السياق جيب اإلشارة إىل الظواهر املرضية اليت تظهر يف اجملتمع، فهي نتاج لسلوك 

أو الثانوية اليت ينتمي هلا الفرد وقد تتخذ هذه السلوكات أشكال غري متزن داخل اجلماعة سواء األولية 
إحنرافية خمتلفة، كاجلرمية واإلرهاب، والتعصب و طبعا هناك مجلة من األسباب اليت تؤدي إىل مثل هذا 

 النمط من ردود األفعال املرضية.
لتايل متثل إحدى البىن ابأما ابلنسبة للمجتمع فيبدو بديهيا أنه ال ميكن تصور تواجده بدون مجاعة و 

أنه كلما كان حيكمها  األساسية ألي جمتمع بشري، فاجلماعات على اختالف تركيباهتا وأهدافها يتضح
كل فاجلماعة تسهم منطق وقانون واضح األبعاد ونظام منسجم ومتناسق كلما انعكس على اجملتمع ك

عتبارها سلطة رمزية متارس ع مدين هلا ابإىل حد بعيد يف حتقيق اإلزدهار مبختلف أشكاله، ويبقى اجملتم
 ا هو متوقع منه.ضغوطات سواء معنوية أو مادية يف تربية وإعداد الفرد مبا ميكنه من آداء م

 خصائص الجماعة: -3
 :يرى حامد عبد السالم زهران أن للجماعة مجلة من اخلصائص نلخصها فيما يلي 

 الرغبات.و تعتمد على امليول  وجود مجلة من الطموحات واألهداف املشرتكة اليت -1
ة من األهداف اليت وجود أشكال خمتلفة من التفاعل يكتسي طابع التنظيم بغية حتقيق مجل -2

 ميكن أن حتقق اإلنسجام والتناسق ملختلف أفرادها.
ن نكران الذات ممن خصائصها كذلك التقليل أو هتذيب األاننية مبا حيقق درجة عالية  -3

 ة اجلماعة .االختالف بني األفراد مبا حيقق استمراريالشيء الذي يقلل من درجة 
وضوعية يف املراكز وابلتايل قيام بناء قوي للجماعة أساسه التوزيع احملكم لألدوار والرتقية امل -4

 .حتديد مميزات معينة للجماعة مبا جيعلها ختتلف عن اجلماعات األخرى
ليت هلا أثر على اجلماعة مبا التفاعالت ابناء أو تقنني املعايري أو القيم اليت تنظم العالقات و  -5

 يكفل الضبط اإلجتماعي لسلوك األفراد.
 . متتاز بوجود طريقة سليمة لإلتصال وخاصة اللغة املنقوطة واملكتوبة -6

وميكن أن نضيف خصائص أخرى للجماعة قد متثل عناصر أساسية منها اجملال اجلغرايف حبيث ال ميكن 
فضاء فيزيقي حمدد وكلما كان هذا اجملال ضيق كلما كان التفاعل مباشرا أن تتفاعل اجلماعة إال يف ظل 

وكلما اتسع يكون التفاعل غري مباشر واجلماعة املتماسكة متتاز خباصية التضحية والتنازل املشرتك 
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واملتبادل مما يقلص فجوة اإلختالف وحيقق هلا اإلستمرارية ومن بني اخلصائص األخرى ميكننا ذكر 
 توى املعريف واإلجتماعي واإلقتصادي.تقارب املس

 أنواع الجماعات: -4
كننا تصنيف اجلماعات مبا أن علم النفس اإلجتماعي يدرس أتثري اجلماعة على الفرد والعكس كذلك مي

 من حيث درجة أتثريها على الفرد وهبذا يكون لدينا نوعني من اجلماعات:
  الثانوية( د وتسمى ابجلماعةمجاعة يكون هلا أتثري ضعيف على تكوين شخصية الفر( 
 ألولية(مجاعة يكون أتثريها قوي على تكوين شخصية الفرد وتسمى ابجلماعة )ا 

 ما مييزها أهنا: الجماعة الثانوية:*
 قصرية الدوام حيث وجود األفراد فيها ال يكون طويل. -
 هي كثرية األعضاء حىت ال يعرف األعضاء بعضهم البعض. -
 اطفي يومي.إىل اجلماعة حتدده العالقة عوض أن ينتمي إىل وجود عاإلحساس ابإلنتماء  -
 اإلتصال فيها يكون عن طريق وسائط. -
 الجماعة األولية :*

اعة اليت تتميز وكان يقصد هبذا املصطلح اجلم 1909سنة  coolyأول من استعمل هذا املصطلح هو 
ا مجاعات تلقائية يقول عنها أهن كان  1951ابلتعاون وتتميز بوضعية الوجه للوجه أما جيمس سنة 

" تصبح اللفظ الطبيعي وتتميز هذه اجلماعة أيضا ابإلنسجام وقوة اإلنتماء إىل درجة أن كلمة "حنن
 ألفراد هذه اجلماعة.

 تماسك الجماعة: -5
عة ويتوقف التماسك على يقصد ابلتماسك جمموعة القوى اليت تؤدي إىل إبقاء عضوية األفراد يف اجلما

اب منهم ساعد ذلك يء مشرتك بني األعضاء، فكلما كان اهلدف واضحا ألعضاء اجلماعة مرغو وجود ش
بني أعضاء اجلماعة  على متاسك اجلماعة ومن املعروف لدى علماء اإلجتماع والنفس أن اإلختالفات

كونون إلجنازات املشرتكة يتولد فقدان األمن وعدم وحدة اهلدف ومن احلقائق الثابتة أن األفراد ذوي ا
 أكثر ترابطا.
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 طرق قياس تماسك الجماعة: -5-1
ميكن قياس شعور األفراد ابلرضى عن اجلماعة واستخدامهم لكلمة حنن بدال : أحاديث األفراد -أ

 من كلمة أان كداللة على متاسك اجلماعة.
تدل درجة اإلنصياع للمعايري السائدة واليت : درجة إنصياع أعضاء الجماعة للمعايير -ب
دد قواعد السلوك داخل اجلماعة على مدى متاسك اجلماعة بينما يدل عدم اإلنصياع على التفكك حت

 السائد داخلها.
 :التماسك وقت المحن واألزمات -ج

ذا ما قورنت إاجلماعات املتماسكة واملنظمة عادة ما تكون أقل عرضة للتفكك وقت األزمات 
 ابجلماعات غري املتماسكة أو غري املنظمة.

شرة على التماسك اإلجتماعي أنه من املهم أن أنخذ يف اإلعتبار أن الدالئل السابقة قد ال تدل مبا غري
ملرض أواخلوف من العقاب  ألهنا قد تكون مرتبطة بعوامل أخرى، فالغياب عن العمل مثال قد يرجع إىل ا

 كما قد يرجع إىل نقص متاسك اجلماعة.
 :ديناميكية الجماعة -6

اعة يؤدي بشكل شبه حتمي هنا كل دينامي حبيث أن التغيري يف أي جزء من أجزاء اجلمتتميز اجلماعة أب
ن هذا السياق ميكن اإلستفادة إىل تغري الرتكيبة الكلية للجماعة، فاجلماعة ليست جمرد جمموع أفرادها فم

ري هو قانون نهر لذا فالتغمن قول أحد الفالسفة اليوانن الذي يرى أن العامل يف تغري مستمر كمجرى ال
 شكل مستمر.بالوجود أما السكون فهو العدم وابلتايل فاجلماعة هي وحدة تعرف ديناميكية 

 :تعريف ديناميكية الجماعة -6-1
ية لبحث طرق تنظيم اجلماعة ينظر البعض إىل علم دينامية اجلماعة على أنه نوع من اإليديولوجية السياس

مجموعة من األساليب وهي والدميقراطية وينظر آخرون إليه كويركزون اإلهتمام حول القيادة اجلماعية 
ض إىل علم ديناميات العملية اإلجتماعية واحلل اجلماعي للمشكل )قرار اجلماعة(، كما ينظر البع

 جلماعات األخرى واجملتمع.اجلماعة على أنه ميدان لدراسة طبيعة اجلماعات وقوانني منوها وارتباطها اب
كي من أصل أملاين عامل نفس إجتماعي أمري "Kurt lewinفهوم ديناميكية ابسم "وعلى العموم يرتبط م

(1890-1940.) 
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 إهتمامات ديناميكية اجلماعة تتلخص فيما يلي:
 الظروف اليت تنشأ وتتكون فيها اجلماعات. -1
 عوامل تفكك ومتاسك اجلماعة. -2
 اخلصائص والصفات اليت تتصف هبا اجلماعة. -3
 فكري وتوافق الفرد.أتثري اجلماعة يف سلوك وت -4
 ل اجلماعات.السمات اليت يف األفراد والقيم املوجودة لديهم وتؤثر يف طبيعة عم -5
 عوامل القوة والضعف يف اجلماعة. -6

 :قياس العالقات اإلجتماعية -7
ية أدت إىل حتقيق قفزات إن التطورات العلمية اليت عرفتها بعض جماالت الدراسات النفسية واإلجتماع

جت عنها إلغاء جمموعة سريورة احلركة اإلجتماعية مما أحدث هزات فكرية كربى حبيث نت هامة جدا يف
مه من تفسريات علمية من املفاهيم ألهنا أصبحت تكتسي أي داللة وبرزت مفاهيم أخرى نظرا ملا تقد

فاهيم منها مفهوم وموضوعية، ففي جمال علم اإلجتماع وعلم النفس اإلجتماعي ظهرت مجلة من امل
لتماسك والتنافر أو اس العالقات اإلجتماعية لدى اجلماعات الشيء الذي ميكن من معرفة درجة اقي

عية أو اإلختبار السوسيومرتي حىت طبيعة تركيبة البنية التفاعلية داخلها وأييت مقياس العالقات اإلجتما
 لتحقيق هذه الغاية.

كون قابلة للقياس وهذا تالعالقات اليت  إن العالقات السوسيومرتية داخل اجلماعة تعين أو تركز على
زود الباحث بفكرة واضحة عن اإلختبار ميثل الطريقة الوحيدة املستعملة يف الدراسات اإلجتماعية اليت ت

ا حيقق اإلنسجام والتماسك العالقة اليت تسود اجلماعة ويف كثري من احلاالت تستعمل لتقدمي العالج مب
 بني األفراد.

Sociométrie هو مكون من كلمتني  الذيSocio  إجتماعي وmétrie  قياسي، فحسب األدبيات
" عامل نفس إجتماعي أمريكي Jacob Levy Morénoاملختصة ينسب هذا املقياس إىل يعقوب مورينو "

غري أنه شعر   Psychiatrieمن أصل روماين درس يف الطب والفلسفة، بعد ذلك مارس الطب العصيب 
جتماعية الشيء الذي جعله يشتغل أكثر فأكثر مما جعله يبتكر وسيلة قياس مبيل كبري للدراسات اإل

أداة لتحديد وقياس اإلستجاابت اإلجتماعية اإلجيابية لدى أبنه " الذي عرفه Sociométrieإجتماعي  
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اإلجتماعي وهو وسيلة لوصف درجات وأشكال  الفرد واملوجهة منه لألفراد اآلخرين املوجودين يف عامله
 ة واملودة والصداقة احلميمة اليت امتدت لفرتة طويلة لدى الفرد يف عالقته أبصدقائه"األلف

شر بشكل كبري نظرا جلملة من فهذا املقياس يعترب أداة لتقدير اإلختيار أو الرفض داخل اجلماعة وقد انت
عة أن حيدد فراد اجلماأاملميزات منها سهولة تطبيقه وهذه الطريقة تعتمد على الطلب من كل فرد من 

اعيا وذلك شخص أو بعض األشخاص يرغب أو يفضل أن يكون معه إذا طلب منه إجناز عمال مج
اجية وهناك مجلة من الشروط عن طريق كتابة اإلسم أو أمساء األفراد  الذين يشاركونه يف ذلك يف ورقة خ

ل يسمح ابإلختيار شكاليت جيب قبل تطبيق هذه األداة منها أن تكون اجلماعة تعرف بعضها البعض ب
 .إال لغاية البحث العلمي وال يستعمل وأن يبقى اإلختيار سري
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 المحاضرة السابعة
 القيم والمعايير اإلجتماعية

عترب أحد احملددات إن موضوع القيم مهم ابلنسبة لدارسي علم النفس اإلجتماعي ألن القيم ت
 للسلوك اإلجتماعي والقيم نتاج الهتمامات ونشاط الفرد واجلماعة.اهلامة 

القيم عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية إنفعالية حنو األشخاص واألشياء  تعريف القيم: -1
واملعاين وأوجه النشاط، والقيم موضوع اإلجتاهات وهي تعبري عن دوافع اإلنسان ومتثل األشياء اليت نوجه 

نا حنوها. والقيمة مفهوم جمرد يعرب عن الفضل أو اإلمتياز أو درجة الفضل الذي يرتبط رغباتنا واجتاهات
ابألشخاص أو األشياء أو املعاين أو أوجه النشاط، ومن أمثلة القيم العامة: القوة والثروة والنظافة والعلم 

 غاايت اليت نسعى لتحقيقها.واالميان...إخل  وتقرتب القيم من املثل واملثل متثل احلوافز طويلة األمد أو ال
القيم نتاج إجتماعي حيث يتعلم الفرد القيم ويكتسبها ويتشرهبا ويستدخلها تدرجييا  تعلم القيم: -2

ويضيفها إىل إطاره املرجعي للسلوك ويتم ذلك من خالل التنشئة اإلجتماعية، وعن طريق التفاعل 
غريها ويفضلها على غري أي أنه يقيمها اإلجتماعي يتعلم الفرد أن بعض الدوافع واألهداف تفضل 

 أكثر من غريها.
يف كل مجاعة ويف كل جمتمع تنتظم جمموعة من القيم يشرتك فيها تأثير القيم في السلوك:  -3

 الناس وتنظم سلوكهم اإلجتماعي ويطلق على هذا نظام القيم القائم يف اجلماعة أو اجملتمع.
ن تسود لديهم وآخرون أن األشخاص الذي postman"جد "ويالحظ أن القيم تؤثر يف اإلدراك فقد و 

ريها من الكلمات، أي أهنم القيمة الدينية يدركون الكلمات الدينية ويتعرفون عليها بسهولة أكثر من غ
ت مثل: سعر، تكلفة يتعرفون بسرعة وسهولة على كلمات مثل شيخ، إمام...إخل عن تعرفهم على كلما

مثال شخص تسود عنده القيمة  لقيم يف السلوك يف احلياة العملية فإذا أراد....إخل. وحنن نالحظ أتثري ا
حث عنها ورمبا ال يلتفت اإلقتصادية أن يتزوج فإنه سوف يسأل أول ما يسأل عن املركز املايل ملن يب
وفر له أكرب جزء مادي، يإىل دينها أو مجاهلا ...إخل وإذا أراد أن يعمل فإنه يبحث عن العمل الذي 

بصفة عامة يقيم   صداقته وهو يف حياته ا صادق فإنه يبحث عن الصديق الذي يستفيد من وراءوإذ
  كل شيء يف ضوء القيمة اإلقتصادية عنده.....وهكذا.
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 أهمية القيم: -4
احلياة العامة يف جماالهتا  تكون القيم جزءا ال يستهان به يف اإلطار املرجعي للسلوك يف في الحياة: -

 تماعيا واقتصاداي وسياسيا...إخل. املختلفة إج
لصاحلني لبعض اويبدو ذلك بصفة خاصة يف انتقاء األفراد  في التوجيه و اإلرشاد النفسي: -

وغريهم ويف تعليم الناس  املهن مثل علماء الدين ورجال السياسة واألخصائيني النفسيني واإلجتماعيني
 القيم الصاحلة.

ديل السلوك من املعروف أن أي عملية هتدف إىل تع: يفي الصحة النفسية والعالج النفس -
ى الدور الذي تقوم به ينبغي أن تضع يف اإلعتبار مجيع جوانب الشخصية مبا يف ذلك القيم، وال خيف

قيم يف عملية العالج النفسي القيم يف التوافق النفسي واإلجتماعي، هذا إىل جانب أمهية الدور تلعبه ال
نشاهده يف حاالت يم عند بعض الناس يؤدي هبم إىل اضطراابت سلوكية و وحنن نعلم أن تصارع الق

 العصاب النفسي.
و يف األصل أو يف الطبقة ويالحظ أيضا أن بعض األفراد الذين ينتمون إىل والدين خمتلفني يف الدين أ

أكثر  م القدمية يكونوناإلجتماعية أو القيم أو الذين يواجهون ثقافات جديدة مع احتفاظهم بثقافته
 عرضة من غريهم لإلضطراابت النفسية.

 يقوم تصنيف القيم على عدة أسس: تصنيف القيم: -5
 :على أساس المحتوى  -أ
تخذ إجتاها معرفيا من العامل ويعرب عنها إهتمام الفرد وميله إىل اكتشاف احلقيقة في: القيمة النظرية *

ميز األشخاص الذين تسود بقصد معرفتها، ويتاحمليط به ويسعى وراء القوانني اليت حتكم هذه األشياء 
 لفالسفة والعلماء.اعندهم هذه القيمة بنظرة موضوعية نقدية، معرفة، تنظيمية ويكونون عادة من 

خذ من العامل احمليط وسيلة القيمة اإلقتصادية: ويعرب عنها إهتمام الفرد وميله إىل ما هو انفع ويت *
ار األموال ويتميز ق اإلنتاج والتسويق واإلستهالك واستثمللحصول على الثروة وزايدهتا عن طري

 ملال واألعمال.ااألشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة بنظرة عملية ويكونون عادة من رجال 
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القيمة اجلمالية: ويعرب عنها إهتمام الفرد وميله إىل ما هو مجيل من انحية الشكل أو التوافق أو  *
لذين تسود عندهم هذه القيمة ابلفن واإلبتكار وتذوق اجلمال واإلبداع التنسيق ويتميز األشخاص ا

 الفين ونتائجه.
هو حيبهم ومييل إىل مساعدهتم فالقيمة اإلجتماعية: ويعرب عنها إهتمام الفرد وميله إىل غريه من الناس  *

ن وخدمة طف واحلناوجيد يف ذلك إشباعا له ويتميز األشخاص الذين تسود لديهم هذه القيمة ابلع
 الغري.

ياسي وحل مشكالت ويعرب عنها إهتمام الفرد ابلنشاط السياسي والعمل الس :القيمة السياسية *
حلياة املختلفة ويتصفون الشعوب ويتميز األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة ابلقيادة يف نواحي ا

 بقدرهتم على توجيه غريهم.
مل الظاهري فهو يرغب يف معرفة د وميله إىل معرفة ما وراء العايعرب عنها إهتمام الفر : القيمة الدينية *

و حياول أن يصل نفسه أصل االنسان ومصريه ويرى أن هناك قوة تسيطر على العامل الذي يعيش فيه وه
اليم الدين يف كل النواحي هبذه القوة، ويتميز معظم األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة ابتباع تع

على اعتبار أن ذلك عمل  شباع هذه القيمة يف طلب الرزق والسعي وراء احلياة الدنياويتميز بعضهم إب
 ديين.

 قيم وسائلية: أي اليت تعترب وسائل لغاايت أبعد مثل اإلخالص يف العمل. *
 قيم غائية: أي تعترب غاية يف حد ذاهتا مثل اإلخالص. *
 :على أساس الشدة -ب
 تنظيم العالقة بني اجلنسني.بدد ما ينبغي أن يكون مثل القيم اخلاصة قيم ملزمة )أو آمرة انهية(: وحت *
 قيم تفضيلية: وحتدد ما يفضل أن يكون مثل إكرام الضيف. *
عمل لدنياه كأنه يعيش أبدا يقيم مثالية: وحتدد ما يرجى أن يكون مثل القيم اليت تتطلب من الفرد أن  *

 وآلخرته كأنه ميوت غدا.
 الشيوع أو اإلنتشار(: ية )على أساس العموم -ج
ضره وطبقاته وفئاته املختلفة قيم عامة: يعم شيوعها وانتشارها يف اجملتمع كله بصرف النظر عن ريفه وح *

 مثل اإلعتقاد يف أمهية الدين والزواج والعفة....إخل
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ور اعة خاصة أو دقيم خاصة: متعلقة مبواقف أو مناسبات خاصة أو بنقطة حمددة أو طبقة أو مج *
 إجتماعي خاص مثل القيم املتعلقة ابلزواج واألعياد...إخل

 على أساس الوضوح:-د
املتعلقة ابخلدمة اإلجتماعية  قيم ظاهرة )أو صرحية(: أي اليت يصرح هبا ويعرب عنها ابلكالم مثل القيم *

 واملصلحة العامة.
هات والسلوك إلجتاقيم ضمنية: أي اليت تستخلص ويستدل على وجودها من مالحظة امليول وا *

 اإلجتماعي بصفة عامة مثل القيم املرتبطة ابلسلوك اجلنسي.
 :على أساس الدوام -د
جيل مثل القيم املرتبطة  قيم دائمة )نسبيا(: وهي القيم اليت تبقى زمنا طويال وتنتقل من جيل إىل *

 ابلعرف والتقاليد.
 بطة ابملودات.مثل القيم املرت قيم عابرة: أي وقتية عارضة قصرية الدوام سريعة الزوال *

رد آلخر ومن مجاعة آلخرى ويالحظ أن القيم مجيعها توجد لدى كل فرد غري أهنا ختتلف يف ترتيبها من ف
ك أن القيم نسبية قوة وضعفا أي أهنا تنتطم يف ترتيب حسب قوة كل منها عند الفرد ويالحظ كذل

 مكاان وزماان وأهنا ذاتية.
شباب التعود على من أمثلة القيم املرغوبة يف تربية ال: ربية الشبابالقيم المرغوبة في ت *

تعلق ابلسلوك اجلنسي مثال يالضوابط اإلرادية للسلوك ومن أمثلة القيم الصاحلة يف تربية الشباب فيما 
ابلسلوك ملعايري اإلجتماعية املتعلقة إحرتام الرأي العام املتعلق ابملسائل اجلنسية ومتثل التعاليم الدينية وا

اعية والطبية لإلستهتار اجلنسي وتذوق اآلداب اجلنسية وتقديرها،ومعرفة النتائج القانونية واإلجتم
يني والتعفف الرقيق اجلنسي، واإلحساس ابملسؤولية الشخصية واإلجتماعية وتقليد األشخاص املثال

ظها اآلن، واحرتام األنوثة حاملناسب بدال من اخلجل الذي كان يالحظ قدميا وبدال من اإلابحية اليت نال
نسية واحلياة ودراسة والذكورة وتكوين عادات ضبط النفس ومعرفة العالقات العامة بني املسائل اجل
ية الرخيصة ومشاهدة األدب الذي يصور احلب يف أمسى صوره وأرقاها والبعد عن قراءة الكتب اجلنس

لشباب على جعل القيم أكثر الساسية هي مساعدة االصور واألفالم اجلنسية املثرية، وهكذا نرى املهمة ا
 ليونة ونضجا وانطباقا مع الواقع واحلياة.
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اب يف اختيار الزوجة مثال ولنتبع هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم حيث حيدد القيم الصاحلة أمام الشب
 .«يداكدين تربت تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحسبها ومجاهلا ودينها فاظفر بذات ال»يف قوله 
 المعايير اإلجتماعية: 

ة وحتدد له معايري سلوكية إن الفرد وهو يعيش متفاعال يف مجاعته يؤثر فيها ويتأثر هبا تعلمه اجلماع
حتدد صورا مقننة أو قواعد  وحتدد احلدود اليت جيب أن يكون سلوكه يف إطارها، ومبعىن آخر فإن اجلماعة

 ." املعايري اإلجتماعية للسلوك" مقررة وموازين حمدودة للسلوك هي ما نسميه
 :تعريف المعيار اإلجتماعي -1

جعي للخربة واإلدراك املعيار اإلجتماعي تكوين فرضى معناه ميزان أو مقياس أو قاعدة أو إطار مر 
عي النموذجي أو املثايل اإلجتماعي واإلجتاهات اإلجتماعية والسلوك اإلجتماعي. وهو السلوك اإلجتما

يما خيتص ابألمناط ل إجتماعي دون رفض أو اعرتاض أو نقد. وهو تعميم معياري فالذي يتكرر بقبو 
مقياس يتقامسه أعضاء  السلوكية املتوقعة يف أي موضوع يتعلق ابجلماعة أو أفرادها أو يهمها. وهو

طار مرجعي مشرتك ينبع من إاجلماعة وحيدد سلوكهم ويتوقع أن يلتزموا به يف املواقف اإلجتماعية، وهو 
وئه على السلوك اإلجتماعي التفاعل بني أفراد اجلماعة وجيعل هذا التفاعل ممكنا وحيكم بواسطته ويف ض

 يف اجلماعة.
نتائج  تشمل املعايري اإلجتماعية عددا هائال من :مالحظات على المعايير اإلجتماعية -2

ألخالقية، والقيم اإلجتماعية تفاعل اجلماعة يف ماضيها وحاضرها فهي تشمل التعاليم الدينية واملعايري ا
واألحكام القانونية والعرف والعادات والتقاليد....إخل وحتدد املعايري اإلجتماعية ما هو "صح" وما هو 
"خطأ" وما هو "جائز" وما هو "غري جائز" وما هو "مباح" وما هو "عيب" وابختصار حتدد املعايري 

ن يف سلوك اجلماعة ومثل هذه املعايري من شأهنا اإلجتماعية كل ما جيب أن يكون وما جيب أال يكو 
أن حتدد وتسهل سلوك الفرد لدرجة تتماشى مع ما ترتضيه اجلماعة أو اجملتمع ككل. فمثال ننظر إىل 
املعايري اإلجتماعية احملددة للسلوك اإلجتماعي والعالقات بني اجلنسني وكذلك الفروق يف املعايري 

ات وحىت بني اجلماعات يف الثقافة الواحدة يف مدى تقييدها أو إابحتها اإلجتماعية السائدة بني الثقاف
ابلنسبة للسلوك اإلجتماعي والعالقات بني اجلنسني، وختيل جمتمعنا بدون معايري اجتماعية أي يكون 
فيه كل سلوك إجتماعي وأي سلوك إجتماعي بدون قاعدة وبدون ضابط وبدون ميزان، فهذا اجملتمع 

 بشراي بل يكون جمتمعا أقرب إىل جمتمع احليوان. ال يكون جمتمعا
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ماعية وتنظيم سلوك أفراد وتتكون املعايري اإلجتماعية من خالل تفاعل اجلماعة وحتديد األدوار اإلجت
يتشرهبا  من خالل عملية اجلماعة يف املواقف اإلجتماعية، وهذه املعايري يكتسبها الفرد ويتعلمها و 

 التنشئة اإلجتماعية.
دة ما يكاد يكون السلوك ايري اإلجتماعية حتدد السلوك املتوقع يف املواقف اإلجتماعية وهو عاواملع

م أو عدمه جيازى عليه الفرد ثوااب املثايل، وتتوقع اجلماعة من كل أعضائها اإللتزام مبعايريها وهذا اإللتزا
يكون جزاؤه الثواب و زه أوعقااب، أي أن السلوك السوي الذي يساير املعايري تباركه اجلماعة وتعز 

اؤه العقاب اإلجتماعي اإلجتماعي، بينما السلوك املغاير أو املخالف ال تباركه اجلماعة ويكون جز 
ىل حد كبري على مدى وتتوقف املكانة اإلجتماعية للفرد يف اجلماعة ويرفض أو يقبل أعضائها له إ

 متسكه مبعايري اجلماعة ومسايرته هلا.
 ميكن دراسة معايري اجلماعة عن طريق ثالث طرق هي: :جتماعيةدراسة المعايير اإل -3
و ما جيب أن يكون عليه املقابلة مع أعضاء اجلماعة ومعرفة أفكارهم الشعورية عما جيب أن يعمل أ *

 سلوك الفرد واجلماعة يف مواقف إجتماعية حمددة.
 إلجتماعية.واقف امالحظة سلوك اجلماعة نفسها أثناء عملية التفاعل اإلجتماعي يف امل *
 دراسة القواعد واألحكام والقوانني املكتوبة.  *
مسايرة املعايري اإلجتماعية تعين إلتزام األفراد سلوكيا ابملعايري  :مسايرة المعايير اإلجتماعية -4

 اإلجتماعية وهناك عدة أسباب ملسايرة الفرد ملعايري اجلماعة منها:
 يها ويتعلمها ويفعلها.لكثري من األشياء اليت يراها ويفكر فأن عضوية الفرد يف اجلماعة حتدد ا -
أكد أن موقفه سليم وأن أن الفرد قد يسلك مسلكا مشاهبا لسلوك غريه من اجلماعة ألنه يريد أن يت -

بل آراء األشخاص الذين فهمه لألمور فهم سليم، فإذا مل يكن واثقا من سالمة موقفه وسالمة فهمه تق
 ثق هبم. )وهم الذين يكونون مجاعته املرجعية(حيبهم وحيرتمهم وي

 ااي.أن ضغط اجلماعة على أعضائها بقصد توحيد سلوكهم حيقق هلا الكثري من املز -
يكمن وراء العوامل اليت تؤدي إىل مغايرة األفراد للمعايري : مغايرة األفراد لمعايير الجماعة -5

مبدأ الفروق الفردية، فاألعضاء يف اجلماعة بينهم  اإلجتماعية عموما املبدأ املعروف يف علم النفس وهو
 وال شك فروق فردية كثرية وهنا تلعب هذه الفروق دورا كبريا وتتلخص هذه العوامل يف:

 إختالف جاذبية اجلماعة ابلنسبة لألفراد املختلفني. -
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 غموض معايري اجلماعة. -
 عدم وجود أغلبية.-
 الفني يف اجلماعة.ضعف الضغوط املوجهة إىل األفراد املخ -
 عدم وضوح أمهية العمل الذي تقوم به اجلماعة.-

 يضاف إىل ذلك بعض اخلصائص الشخصية مثل:
 إنطواء الفرد. -
 هو يعرفها.الظلم: أي ظلم الفرد لنفسه أو لآلخرين عندما ينحرف عن املعايري و  -
 اجلهل: عندما ينحرف الفرد عن املعايري وهو ال يعرفها. -
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 المحاضرة الثامنة
 تأثير القيم الدينية في بناء الفرد والجماعة

 تكوين العالقات بني تعترب القيم الدينية القيم األساسية يف كل اجملتمعات وهي ركن أساسي يف
ملة ومن أجل تكامل النظرة األفراد ويف توازن اجملتمع، هدفها األول هو بناء شخصية الفرد بصورة متكا

نفس وتصفية الروح وتثقيف حلياة والوجود واجملتمع مجعت القيم الدينية بني أتديب الاإلسالمية إىل ا
ة وابلتايل إعداد روحي ونفسي الصحية واجلسديو ابلرتبية الدينية واخللقية  العقل وتقوية اجلسم فهي تعىن

وحي والفكري اإلعداد الر  وفكري وجسدي للفرد حىت يكون مؤهال ألداء رسالته يف احلياة واجملتمع وهذا
 ينبغي أن يعم اجملتمع أبسره.

 :تعريف القيم الدينية  -1
فقا ملبادئ وأخالق الدين وتسمى أيضا القيم الروحية ومبا أن مجيع القيم املتبعة يف اجملتمع تقوم و 

 اإلسالمي فيمكن تسميتها قيم دينية إسالمية.
تشمل و اجملتمع   اته واإلنسان بذ د عالقةيوالقيم الدينية تشكل اإلطار املرجعي لضبط السلوك وترش

 يف احلياة. العبادات واإلميان ابلقوى الغيبية والثقافة الدينية و إدراك أمهية الدين
جدانية والسلوكية الراسخة خيتارها وتعرف القيم الدينية أبهنا جمموعة من املعتقدات والتصورات املعرفية والو 

ة من املعايري حيكم هبا على عتقادا جازما تشكل لديه منظوماإلنسان حبرية بعد تفكر وأتمل ويعتقد هبا ا
 عتزاز.لثبات والتكرار واإلاباألشياء ابحلسن أو القبح، ابلقبول أو الرد ويصدر عنها سلوك منتظم يتميز 

صفتها كائنا عضواي حيواي بكرم الفرد بصفته إنساان وحتمي اجلماعة توتعرف كذلك على أهنا القيم اليت 
ري جذري يهدف إىل جتماعي أساس لكل تغيذاته واختذت من املضمون الروحي للنظام اإلينشد كمال 

 اإلنساين الذي ينطوي عليه تراثنا الروحي. حتقيق النمو اإلنتاجي والعمل
لفرد واجلماعة تنظم مجيع إذن فالقيم الدينية هي ضوابط للسلوك اإلنساين توجهه وتضبطه وهي ضرورية ل

ق، التعاون، األخوة الصد اإلميان، العبادة، النظافة، الصرب، األمانة، العلم، جوانب احلياة وتشمل:
 الطاعة.

ينية هبيمنتها على مجيع القيم عتدال ومتتاز القيم الدنضباط والثبات واإلوميتاز السلوك املتصف هبا ابإل
 األخرى كما أهنا تنبثق من مصدر ديين إسالمي أساسه اإلميان ابهلل.
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 :قيم الدينيةخصائص ال  -2
 من أهم خصائص القيم الدينية ما يلي:

 أهنا تنبثق من مصدر ديين إسالمي أساسه اإلميان ابهلل. -
لقيم األخرى مما يكسبها قوة امتتاز القيم الدينية هبيمنتها على مجيع القيم وبذلك تعترب حمور وأساس  -

 أتثري وإلزام.
 بطه.للسلوك اإلنساين توجهه وتض هي ضرورية للفرد واجلماعة وهي مبثابة قواعد -
 إن من خصائص القيم الدينية أهنا رابنية ألهنا تصدر من القرآن والسنة. -
 وتراعي عامل اإلنسان وما فيه. القيم الدينية متتاز خباصية الشمولية إذ أهنا تشمل مجيع نواحي البشرية -
ت هذه القيم بني الرمحة نة وقد مجعالقيم الدينية قيم وسطية فقد حافظ اإلسالم على القيم احلس -

تمع كافة، وهكذا جند أن القيم والقوة، وبني اللني والشدة كما أهنا حققت التوازن يف حياة الفرد واجمل
مبا يستويف مجيع مطالب اإلنسان  الدينية ال تضاد الطبيعة أو الفطرة البشرية بل توجهها التوجيه السليم

 الروحية واجلسدية.
 نية عامة لكل زمان ومكان ومستمرة عرب العصور.القيم الدي -
 :مصادر القيم الدينية -3

ثل تلك املصادر فيما إن التعرف على مصادر القيم الدينية يسهم يف توضيح طبيعتها ومفهومها وتتم
 يلي:
 : القرآن الكريم *

مي بتفصيالته ي اإلسالإن القرآن الكرمي هو أول مصادر القيم الدينية حيث حيتوي على النسق القيم
ويعترب القرآن الكرمي حافال  وتفريعاته املتعددة وهو الدستور الذي جيب أن يستند عليه يف اشتقاق القيم
اآلخرة وذلك من خالل و  ابلعديد من القيم واملبادئ الواجب إتباعها واإلقتداء هبا لسعادة الدنيا 

حة والعمل اجلاد املثمر األمر  الصدق و الصراالتمسك به وبقيمه الرفيعة و مبادئه السامية اليت تدعو إىل
 الذي يرتقي ابلفرد واجملتمع.
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 السنة: *
لقرآن ملعرفة الشريعة والقيم اال شك أن السنة النبوية هلا مكانة عظيمة يف اإلسالم ألهنا مصدر اثن بعد 

 القرآن.ارحة واألخالق وهي ما صدر عن النيب صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل فإهنا ش
 عليه وسلم وقد متثل ذلك هللاوقد أمر هللا تعاىل املؤمنني أن ينقادوا دون حرج جلميع أوامر النيب صلى 

احلشر: )« إن هللا شديد العقاب وما أاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا واتقوا هللا»يف قوله تعاىل 
7.) 

ينية وتتضح أمهيتها من مهم من مصادر القيم الد فالسنة النبوية تبليغ عن املوىل عز وجل وهي مصدر
 خالل توضيحها للمنهج اإلسالمي يف القرآن الكرمي وبيان ما مل يرد فيه.

 اإلجماع: *
رعي وهو أيضا مصدر هو إتفاق جمتهدي هذه األمة بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم على حكم ش

تندرج ضمن السلم القيمي  حول حادثة بذاهتا فإهنا من مصادر القيم الدينية حيث أنه إذا ثبت اإلمجاع
 احلاكم للجماعة املسلمة وألفرادها.

 العرف: *
يستقل بذاته كمصدر بل  إن العرف من املصادر املهمة للقيم الدينية ولكن جيب أن ندرك أن العرف ال
أو إجتهاد ومن مث جتماع جيب الرجوع إىل أدلة التشريع املعتربة والبد أن يستند العرف إىل نص أو إ

 ميكن اعتباره من القيم الدينية.
 :أهمية القيم الدينية -4

لسلوك اإلنساين كما تلعب لتلعب القيم الدينية دورا مهما يف حياة الفرد واجملتمع فهي موجهة وضابطة 
تمع وتساعد يف إعطاء اجمل دورا مهما يف حتقيق التوافق النفسي واإلجتماعي ويف عمليات العالج النفسي

 وحدته.
 ميكن ذكرها فيما يلي:و ومن هنا تربز لنا أمهية القيم الدينية ومدى أتثريها على الفرد واجلماعة 

 :أهمية القيم الدينية وتأثيرها على المستوى الفردي -4-1
دايت اليت تواجهه حتقق للفرد اإلحساس ابألمان فهو يستعني هبا على مواجهة ضعف نفسه والتح -

 يف حياته.
 .مل على إصالح الفرد نفسيا وخلقيا وتوجهه حنو اإلحسان واخلري والواجبتع -
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 ا يف إطار معياري صحيح.تلعب القيم الدينية دورا هاما يف تشكيل الشخصية الفردية وحتديد أهدافه -
ده على فهم العامل من حوله تدفع الفرد لتحسني إدراكه ومعتقداته لتتضح الرؤاي أمامه وابلتايل تساع -
 وسع إطاره املرجعي يف فهم حياته وعالقاته.وت
 تعمل على ضبط الفرد لشهواته كي ال تتغلب على عقله ووجدانه. -
 والتوافق بصورة إجيابية. أهنا تعطي للفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه ليكون قادرا على التكيف -
لى حتسني إدراكه وفهمه وتعمل ع القيم الدينية تشعر الفرد ابلراحة ومتنحه حرية التعبري عن نفسه -

 ع النشاطات األخرى.لألمور من حوله وتدفعه إىل العمل وتوجه نشاطه وحتفظه وحترص على تناسقه م
 :جتماعيأهمية القيم الدينية على المستوى اإل -4-2
ه العليا مثلو تحدد له أهدافه  فاحملافظة على متاسك اجملتمع ووحدته واستقراره  يفتساعد القيم الدينية  -

 و مبادئه الثابتة.
ذلك يسهل و لصحيحة اختيارات تساعد اجملتمع على مواجهة التغريات اليت حتدث فيه بتحديدها اإل -

 على الناس حياهتم وحيفظ للمجتمع استقراره وكيانه.
 واملبادئ يف أي مجاعة هي تقي اجملتمع من األاننية املفرطة والنزعات والشهوات، فالقيم )الدينية( -

 اهلدف الذي يسعى مجيع أعضائها للوصول إليه.
تناسقة مبنية على أساس تعمل القيم الدينية على ربط أجزاء ثقافة اجملتمع يبعضها البعض فتبدو م -

 علمي يرسخ يف أذهان األفراد.
 :وسائط القيم الدينية -5
 :األسرة -

تماعية حيث حث اإلسالم تنشئة اإلجتعترب األسرة املؤسسة اإلجتماعية األوىل املسؤولة على عملية ال
إلستقرار والسكون النفسي، وهي على بناء االسرة واعتربها كآية من آايت هللا جتمع بني احملبة واملودة وا

ر داخل األسرة هي النماذج تلعب دورا ابرزا يف تشكيل سلوك الفرد فأمناط السلوك والتفاعالت اليت تدو 
رص أغلب املفكرين على حية الطفل وتشكيل شخصيته ويف هذا السياق اليت تؤثر سلبا أو إجيااب يف تربي

يئته األسرية تعد مبثابة املرجعية بالتأكيد على أن جممل القيم واإلجتاهات واملعايري اليت يتلقاها الطفل يف 
 اليت يرتجم على ضوئها خرباته اجلديدة.
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ذيبهم وخاصة القيم الدينية من م وتعليمهم وهتفلألسرة مكانتها املتميزة يف تربية األفراد وغرس القيم فيه
 أجل أبناء صاحلني وابلتايل بناء أمة صاحلة.

 :المدرسة -
عد األسرة واألوىل من املؤسسات بتعد املدرسة مؤسسة هامة من املؤسسات الرتبوية وأتيت يف املرتبة الثانية 

ع وعنصر حيوي ومهم من من اجملتم الرمسية اليت يكتسب فيها الناشئ املعرفة والتعليم وهي جزء أصيل
سلوكيا وذلك من أجل أن و عناصر التنشئة اإلجتماعية، وتقوم املدرسة إبعداد األجيال روحيا ومعرفيا 

 .حتقق لألفراد اكتساب عضوية اجلماعة واملسامهة يف نشاطات احلياة املختلفة
يتجزأ من سلوك  جزءا ال وهي مؤسسة تسعى بكل األساليب من أجل أن تكون القيم وخاصة الدينية

دراسية احملافظة على الطفل وتعمل على ترسيخها يف عقول األجيال وذلك من خالل إعداد املناهج ال
ا يتعدى ذلك إىل نقل تلك قيم اجملتمع وكذلك فإن دور املدرسة ال يتوقف عند احملافظة على القيم وإمن

 القيم من جيل إىل جيل.
 :المسجد -

ية وميكن القول أبنه من أول إجتماعية قائمة بذاهتا تعىن بعملية التنشئة اإلجتماع يعترب املسجد مؤسسة
ستمدة من مبادئ الدين وأقدم املؤسسات اليت نشرت العلم والتعليم يف اإلسالم يعتمد على أساليب م

 االسالمي.
ايت الدينية ل املستو كقد كان للمسجد وما زال مكانة عظمى ودور نشط يف صياغة الفرد املسلم على  و 

الوازع الديين والروح  واخللقية والروحية فهو قلب اجملتمع اإلسالمي النابض الذي يعمل على تنمية
 اإلستسالم هلل.اإلسالمية الصحيحة وتنقية النفس وصقل العقل وتدريب اإلنسان على اخلضوع و 
املسلم بدون مسجد  فاملسجد جزء ال يتجزأ من بناء الشخصية اإلسالمية فال ميكن أن نبين شخصية

خالقية واملبادئ السامية يعمل على غرس القيم الدينية وتنميتها فهو دعم معنوي كبري يعزز القيم األ
 لدى الفرد.
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 المحاضرة التاسعة
 الصراع اإلجتماعي والسلم اإلجتماعي

تلعب وسائط خمتلفة إن عمليات التفاعل اإلجتماعي اليت حتدث بني الناس متخذة أشكاال عدة و 
لني وتعترب بعض األشكال دورا ابرزا يف حتديد نوع العالقات اإلجتماعية اليت تسود األشخاص املتفاع

عي وبعضها اآلخر غري اليت تتخذها عملية التفاعل اإلجتماعي أشكاال مرغواب فيها كالسلم اإلجتما
 مرغوب فيها كالصراع اإلجتماعي.

 :مفهوم الصراع اإلجتماعي -1
 د واجلماعات، ومن بني تعريفاته:تنازعية اثبتة تؤثر يف العالقات اإلجتماعية بني األفرا يعترب الصراع قوة

جلماعة والذي يؤدي إىل أنه التواجد املتزامن لدافعني متناقضني أو أكثر عند نفس الفرد أو نفس ا-
 التأزم النفسي والتوتر الذهين

هلا إىل حتقيق غاايهتم اإلجتماعية من خالأنه العملية اإلجتماعية اليت يسعى األفراد أو الفئات -
 ابستخدام التحدي العدائي املباشر أو العنف أو التهديد به.

دوافع، ويكون لكل منهما أنه حالة مير هبا الفرد حيث ال يستطيع إرضاء دافعني معا أو نوعني من ال-
 قائما لديه وأن هذه احلالة ميكن أن تؤدي به إىل القلق واإلضطراب.

 :يل الصراع اإلجتماعيتحل -2
)أصحاء أو مرضى( وميكن  حيتل الصراع أمهية كبرية جلميع األفراد سواء كانوا عاديني أو غري عاديني

 وجه العديد من الدوافع القول أن الكثري من حاالت الصراع تنشأ بسبب ما يضعه اجملتمع من عراقيل يف
مستمر مع احمليط، فهناك  الشخص يف حالة تفاعلالقوية اليت حيملها األفراد معهم ومما ال شك فيه أن 

يه جمموعة من القوى فأشياء يف احمليط جتذبه وأخرى يرغب يف اإلبتعاد عنها، فموقف الفرد تتحكم 
حني يستطيع الفرد  بعضها جاذب وبعضها دافع، ولكنها ليست متساوية يف قوهتا وقد ينتهي الصراع

 التكيف مع حاالت الصراع اليت مير هبا.
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 :أنواع الصراع -3
 ماعة ومن أهم أشكاله:أيخذ الصراع أنواعا وأشكاال ومظاهرا وأبعادا خمتلفة عند األفراد واجل

 الصراع النفسي )الذاتي(: -
جة لتعارض مصاحل األفراد حيدث الصراع النفسي عادة أثناء عملية التفاعل اإلجتماعي بني األفراد نتي

لب كل منهما سلوكا معينا تلفة، ويوجد الفرد يف موقفني متعارضني يتطورغبتهم يف حتقيق املصاحل املخ
 وقد يكون التناقض جسداي، عقليا، اجتماعيا أو نفسيا.

قيق أهدافه وإشباع دوافعه حتوالفرد يعيش يف جمتمع به أنظمته وقوانينه وأعرافه وتقاليده، ويسعى وراء 
وتعقيد احلياة اإلجتماعية  عليه اجملتمع، وأن صعوبةوحاجاته يف احمليط الذي يعيش فيه بوسائل يفرضها 

 آخر يوم يف حياته، بني للفرد يساعد على خلق صراعات نفسية كثرية تؤدي إىل التنازع منذ طفولته إىل
نزواته املختلفة واخلوف من  رغبته يف االستقالل ورغبته يف اإلعتماد على والديه وإرضائهما وبني إشباع

افق وينشأ الصراع عندما منطني من الدوافع املتناقضة إىل إعاقة الفرد عن التو  الضمري، ويؤدي وجود
ك استحالة يف القيام يواجه الفرد موقفا معقدا يؤدي إىل قيامه ابستجاابت متعارضة، ومبا أن هنا

 ابستجابتني متعارضتني يف موقف واحد فإن التوتر يظل قائما.
 :الصراع اإلجتماعي -

مها أو أساليبهما يف الصراع بني األفراد وبني اجلماعات عندما تتعارض مقاصد حيدث هذا النمط من
ب حتقيق املقاصد والعكس حتقيق املقاصد واألهداف، أو عندما تتفق املقاصد وختتلف اآلراء حول أسالي

 صحيح، ويتخذ الصراع اإلجتماعي أشكاال خمتلفة ومنها:
 :الصراع بين األشخاص -أ

جة الكراهية بسبب أشكال الصراع عندما تشتد املنافسة بني شخصني إىل در  ويتمثل هذا الشكل من
شىت الطرق والوسائل بأو بدون سبب وحياول كل منهما تدمري اآلخر والقضاء عليه وهزميته وإذالله 

العادة األاننية وحب  املمكنة، وميكن أن حيدث ذلك يف خمتلف جماالت احلياة ويسود هذا الصراع يف
 ات الشخصية.غبة يف السيطرة وحب النفوذ والثروة كدوافع أساسية هلذه الصراعالذات والر 

 :الصراع السياسي -ب
ويتخذ هذا الشكل من الصراع أحد املظهرين: إما صراعا حمليا داخليا يف إطار اجملتمع الواحد كما 

الدامية، وقد حيدث بني األحزاب السياسية املتصارعة ومن مظاهره احلمالت الدعائية واإلشتباكات 
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يكون الصراع دوليا خارجيا بني جمتمع وآخر ومن مظاهره املختلفة احلمالت الدعائية وتبادل التهديدات 
 واحلروب، احلصار اإلقتصادي حبيث يهدف كل طرف لتدمري والقضاء على اآلخر.  

 :الصراع الطبقي -جـ
يه، وميكن أن يظهر على فت املختلفة ويظهر هذا النمط من الصراع يف نطاق اجملتمع الواحد بني الطبقا

ا أكثر رقيا وتفوقا ولذلك نطاق دويل، ويتمثل هذا الصراع بشعور طبقة ما أهنا متفوقة على األخرى وأهن
ية أو الطبقية، ومن مظاهر فإهنا حتاول السيطرة عليها أو طمسها أو استعبادها لتحقيق مصاحلها السياس

 إلعتداءات، القتل، واحلرق والسلب.هذا الصراع اإلضطراابت، الثورات، ا
 :الصراع الديني -د

ات الدينية منذ أايم املصريني لقد عرفت اجملتمعات البشرية عرب التاريخ والعصور العديد من أمثلة الصراع
الصليبية والطائفية اليت تعصف  القدماء )الفراعنة( حىت الوقت احلاضر كاحلروب املدنية األوروبية واحلروب

 اد الدين الواحد.البلدان يف العامل، وحيدث هذا بني األداين املختلفة أو بني أفر  بكثري من
 :الصراع العرقي -ه

تقارب والتخوف الذي هذا الصراع عادة حيدث بني مجاعات األجناس املختلفة والذي ينجم عن عدم ال
ابلتفوق على اجلنس  ناسيسود بينها أو عن الصراع على النفوذ والسلطة، كما ينتج عن شعور أحد األج
اهر التمييز اللون )األبيض اآلخر وممارسته ألشكال اإلضطهاد العرقي واللوين حنو اجلنس اآلخر، ومن مظ

ولية. مثل ما حيدث بني الزنوج واألسود( والعزلة، االضطراابت والثورات واملظاهرات واحلروب احمللية والد
 واألوروبيني يف الوالايت املتحدة األمريكية.

 :أهمية الصراع اإلجتماعي -4
 لي:يخيتلف الكتاب والباحثون يف إظهار أمهية الصراع، ولكن ميكن إجيازها فيما 

 :الصراع أداة للتكيف -أ
مما يدفعه للتغيري الذي  إن وجود الصراع داخل اجملتمع واكتشافه حيتم على إدارته مواجهته ومعاجلته

 استمرار بقائه ومنوه.يتمكن من خالله اجملتمع من املوائمة هبدف 
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 :الصراع أداة للتصوير والتحفيز -ب
ينتظر منه القيام بعمليات  تعد عملية مواجهة وإدارة الصراع مهمة أساسية من مهام قائد اجلماعة والذي

لب منه تطوير قدراته ومهاراته مناسبة ملواجهة الصراع وإدارته بشكل جيعل نتائجه ختدم اجملتمع، وهذا يتط
 مكن من احتواء وإدارة الصراعات.لكي يت

 :الصراع أداة لإلبداع -جـ
إلطالق فهذا يعين أن اهناك عالقة بني الصراع واألداء واإلبداع، فعندما ال يكون هناك صراع على 
ن أن ينشأ لدى األفراد األداء يعاين اجلمود، أما إذا كانت ظروف الصراع حمدودة ومسيطر عليه فيمك

من الصراع والذي يوصف  وبنفس الوقت فإن املستوى املرتفعللمبادرة واإلبداع، اإلستعداد والدافعية
 ع.ابلعنف أو عدم التعاون أو الالمباالة والذي يؤثر سلبا يف األداء واإلبدا 

 :الصراع أداة لتشغيل حركة المجتمع -د
 اجملتمع فحسب، لفوضى يفيزداد اإلهتمام يف الوقت احلاضر ابلصراع ليس لكونه من مسببات اإلرابك وا

وقت فإنه سيكون سببا بل ألنه يقود إىل اهنيار اجملتمع يف حالة عدم إدارته بشكل حسن، وبذات ال
عف أو القصور الذي مير فيه اجيابيا يسهم يف زايدة فعالية اجملتمع وجيعله يعمل على اجتياز مرحلة الض

ع سيعيش خالل الفرتات عين أن اجملتمواإلنطالق حنو حتقيق أهدافه املرسومة بكفاءة عالية، وهذا ي
ه، فإهنا ستسهم يف زايدة القادمة عصره التنظيمي لوجود اجيابيات كثرية للصراع إذا ما أحسن استثمار 

 فاعلية اجملتمع وجتاوز سلبياته.
 :مفهوم السلم االجتماعي -2

 فئاته، ومن بني تعريفاته:لف يعرب السلم اإلجتماعي عن حالة اهلدوء واالستقرار اليت تسود اجملتمع مبخت
قيق مبدأ حسن التعايش هو عبارة عن مجلة من املبادئ والقيم والسلوك واألفكار اليت هتدف إىل حت-

 قوي ابالنتماء.مع اآلخر ونبذ العنف وتفضيل الوسائل السلمية يف حل النزاعات واإلحساس ال
قف والسلوكيات الداعمة لتحقيق فاهيم واملواالسلم االجتماعي ميثل إلتزام األفراد ابلقيم واملبادئ وامل-

 اإلستقرار اإلجتماعي والتفاعل مع اآلخرين ابجيابية.
القة بني شرائحه وقواه، السلم اإلجتماعي يعرب عن حالة السلم والوائم داخل اجملتمع نفسه ويف الع-

نسانية وحماربة التمييز م اإلفإن حتقق يكون عامال أساسيا لتوفري األمن واإلستقرار يف اجملتمع وهو يال
 بكل أنواعه ويتالزم مع الدميقراطية اإلجتماعية.
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قوم على العدالة وهو دعوة للسالم اإلقتصادي والسالم البيئي ويضمن إنقاذ حقوق اإلنسان وي-
 ق السلم احلقيقي واملستدام.اإلجتماعية وكذلك ثقافة السلم اإلجتماعي اليت هلا الدور األساسي يف حتقي

 :مات السلم اإلجتماعيمقو  *
 يتحقق السلم اإلجتماعي من خالل ما يلي:

 يعد احلوار بني مكوانت اجملتمع وأفراده من مقومات السلم اجملتمعي-
 يكون السلم اإلجتماعي من خالل نبذ األفراد ملظاهر العنف-
 توطيد العالقات اإلنسانية داخل مؤسسات اجملتمع يدعم السلم اإلجتماعي-
 ادم اإلجتماعي من خالل ترسيخ قوانني عادلة تطبق على كافة األفر يتحقق السل-
 ترسيخ مبادئ الشريعة اإلسالمية من مقومات السلم اجملتمعي-
 يصبح السلم اإلجتماعي واقعا مبعرفة األفراد حلقوقهم وواجباهتم-
 حتقيق العدالة اإلجتماعية ينعكس على السلم اإلجتماعي إجيااب.-
 :تماعيأهمية السلم اإلج *
 يعمل السلم اإلجتماعي على استقرار األسرة وابلتايل استقرار اجملتمع-
 يعزز السلم اإلجتماعي ثقافة التسامح بني أفراد اجملتمع-
 مينح السلم اإلجتماعي الشعور ابألمان والطمأنينة-
 يوطد السلم اإلجتماعي العالقات اإلنسانية داخل املؤسسات العامة واخلاصة-
 اإلجتماعي للشباب أمال يف مستقبل واعد. مينح السلم-
 ضمان احلقوق املدنية والسياسية لألفراد-
 التمتع مبمارسة الدميقراطية وحرية التعبري-
 حتقيق املساواة أمام القانون بني اجلميع على اختالف األلوان واألجناس-
 :تحقيق السلم اإلجتماعي في المجتمع *

ت وحتقيق العدالة الشخصية حياة وأنه الطريقة املثلى حلل الصراعا ينظر إىل السلم على أنه منط أسلوب
لك حيث أن هناك واإلجتماعية، وتسعى مجيع اجملتمعات إىل حتقيق السالم مع وجود فروقا يف ذ
مع هو أن يتم اعتباره جمتمعات أكثر عنفا من غريها وأن من أجنح الطرق يف حتقيق السلم يف أي جمت

 حقيق العدالة يف اجملتمع.أسلواب ال مفر منه لت
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خالل حياهتم كي  فاألشخاص يف أي بيئة إجتماعية حيتاجون إىل العيش وفق مبادئ يسرتشدون هبا
 فس البشرية.تتكيف الطبيعة البشرية مع القضااي اليومية والصراعات اليت هي من طبع الن
يل صانع للسالم جخريج ومن هنا جاءت أمهية ثقافة السلم حيث أن توعية اجملتمعات وتثقيفها لت

بدائل حلل النزاعات وحمارب للعنف إلهناء الصراعات وإحالل السالم كما أن اجياد سبل للتعاون و 
من واألمان البشري وتوفري وحماربة العنف املنظم واملدمر من أهم الطرق إلجياد جمتمع سلمي وحتقيق األ

ل متتد منه إىل اجلانب انب البشري فقط بالرفاهية لألفراد، وال تقتصر فوائد حتقيق السلم على اجل
 اإلقتصادي والبيئي والسياسي.

 :السلم اإلجتماعي في اإلسالم *
 احلسىن"هو هللا ال السلم عنصر أساسي يف اإلسالم والدليل على ذلك أن السالم إسم من أمساء هللا 

حان هللا عّما يشركون" )سورة سبإله إال هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب 
 (23احلشر اآلية 

 فجعل هللا البشر خلفاء يف األرض لعمارهتا وبناءها وجعل بينهم اختالفا:
وا إّن أكرمكم عند هللا أتقاكم "اي أيها الناس إاّن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواب وقبائل لتعارف

 .(13إّن هللا عليم خبري" )سورة احلجرات اآلية 
 هذا اإلختالف وهي: فكان اإلختالف بينهم أمرا حمتمًّا وقد ركز اإلسالم على عدة عناصر لتنظيم

 إحرتام احلياة أبنواعها إنطالقا من مبدأ اإلستخالف يف األرض-
 التشاطر والعطاء لنبذ اخلالفات ومنع احلروب-
 نبذ العنف وحل اخلالفات من خالل احلكمة واملوعظة-
 د والنزاعات يف النفوس البشريةسد مداخل األحقا-
 احملبة والتعاون وتقدمي املساعدة بني أفراد اجملتمع-

لقتل والتخريب ودعى إىل فنبذ اإلسالم العنف والتطرف وركز على ضرورة إحرتام كرامة اإلنسان ومنع ا
 األعمال اليت حتافظ على استقرار اجملتمع وحتمى األفراد من الظلم واخلطر

 :السلم في المجتمع نتائج انتشار *
 من نتائج السلم اإلجتماعي العائدة على اجملتمع ما أييت:

 جعل احلياة البشرية أكثر استقرارا ومتعة ورفاهية-
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 حتقيق األمن اإلنساين والتأكيد على أن اإلنسان أهم عنصر يف احلياة-
 احلد من اهلجرات السكانية اهلائلة-
 تقليل انتشار األمراض املعدية-
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 اضرة العاشرةالمح
 الضبط اإلجتماعي مقوماته وأسسه في علم النفس اإلجتماعي

اإلجتماعي واهتم  يعد موضوع الضبط اإلجتماعي من أهم املوضوعات اليت تناوهلا علم النفس
اد داخل هذه اجملتمعات فهو ميثل به علماء الرتبية واإلجتماع لصلته الوثيقة بتنظيم اجملتمعات وحياة األفر 

دف الوصول إىل السلوك هبخلطوات اإلجرامية اليت يقوم هبا اجملتمع عن طربق خمتلف مؤسساته جمموعة ا
لفرد يف اجملتمع، فالفرد لالسوي، فهو علم تشكل مع وجود اجملتمعات البشرية وكان على الدوام إلزامي 

ا وذلك لتحقيق مه وتوجههمل يكن حرا يف أعماله وأفعاله بل ظل دائما حماطا بقيود وقواعد حتدد أحكا
 التوازن اجملتمعي.

 :تعريف الضبط اإلجتماعي -1
لدرجة األوىل إىل ابال يزال موضوع الضبط اإلجتماعي يعاين كثريا من اخللط والغموض ويرجع ذلك 

لى تعريف واضح حمدد اختالف العلماء يف مسألة حتديدهم ملفهوم الضبط اإلجتماعي وعدم إتفاقهم ع
وي على الكثري من لى ميدان الضبط اإلجتماعي وحدوده بوصفه عملية تنطله وكذلك عدم إتفاقهم ع

وجماالته النظرية والعملية.  املضامني واملفاهيم اليت تتدخل يف حتديد أبعاده ووظائفه ابلنظر إىل أسسه
تمع واليت ميكن من خالهلا فيشري مصطلح الضبط اإلجتماعي إىل جمموعة القيم واملعايري السائدة يف اجمل

قيق التماسك والتواصل، التحكم يف التوترات والصراعات اليت حتدث بني األفراد واليت متكنهم من حت
 استقرار النظام يف اجملتمع. وهو نوع من الضغط الذي متارسه اجملموعة على األفراد من أجل احملافظة على

خمططة تقوم هبا  دةويعرف كذلك على أنه عملية هادفة ومالزمة سواءا كانت مقصودة أو غري مقصو 
اجلماعات مبا حيقق اإلمتثال اجلماعة أو اجملتمع من خالل وسائل رمسية أو تلقائية لضبط سلوك األفراد و 

قق اإلستقرار والتضامن اإلجتماعي حيللقواعد واملعايري واألعراف العامة وقيم احلياة السائدة يف اجملتمع مبا 
 واألهداف العامة.

تنظم سلوك الفرد واجلماعة  لى اآلليات أو العمليات اجملتمعية والسياسية اليتوعّرف أبنه مفهوم يدل ع
 و فئة إجتماعية.أيف حماولة للوصول إىل اإلمتثال واملطابقة مع قواعد جمتمع معني أو حكومة 

س وعلم اإلجتماع والرتبية ومن خالل اإلطالع على األدبيات ورد العديد من أمساء العلماء يف علم النف
 ين تناولوا مصطلح الضبط اإلجتماعي ابلتعريف ومنهم على سبيل املثال:الذ
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ت واملؤسسات أبن الضبط اإلجتماعي هو: "املنظما Talcott Parsonsيرى اتلكوت ابرسونز  -
ملعىن تعترب املنظمات اإلجتماعية املتعددة والضرورية إلشباع احلاجات االنسانية وهبذا ا

 لضبط اإلجتماعي".اىل الدولة منظمات إجتماعية عمادها اإلجتماعية إبتداء من األسرة إ
تعريف حمدد  العامل األمريكي صاحب الفضل يف بلورة Edward Ross""بينما إدوارد روس  -

فة هلا قوة دفاعية ال ملصطلح الضبط اإلجتماعي يعرفه أبنه: "سيطرة إجتماعية مقصودة وهاد
 يستهان هبا يف إحداث اإلستقرار يف اجملتمعات"

ريق خمتلف النظم ويعرفه أيضا أبنه: "ما ميارسه اجملتمع للمحافظة على نظامه وذلك عن ط
 ".والعالقات اإلجتماعية تلك النظم اليت يثري اخلروج عليها سخط اجلماعة

يف سلوك  الضبط اإلجتماعي أبنه: "أي عامل يتدخل  Emile Durkheim ويعرف دوركامي  -
ن الضبط ال يتعلق أعامال ذاتيا أو جرباي ومعىن ذلك اإلنسان يعترب عامال ضابطا وليس 

يه من اخلارج وإمنا هو ابلفرد ذاته فالفرد ال يفرض على نفسه أشياء معنية وليس مفروضا عل
 جزء من املوقف العام الذي يتم فيه الفعل".

لنسبة للمجتمع وينظر أما العالمة "ابن خلدون" فريى أن الضبط اإلجتماعي ظاهرة ملزمة اب -
ية اليت هي حباجة إىل من غليه نظرة نفسية فهو يراه الزما للحياة وهو نتاج للطبيعة اإلنسان

طريق القانون  يضبط سلوكها ويشري إىل أن ضبط النفس إما أن يكون خارجيا يتحقق عن
ياراي أييت عن طريق وإما داخليا يتحقق عن طريق الدين والشريعة وإما أن يكون ضيطا إخت

 الضمري.
فراد اجملتمع على بعضهم ه معجم املصطلحات الرتبوية النفسية: "الطرق اليت يؤثر هبا أوعرّف -

قوبة يف توجيه بعضا للحفاظ على النظام اإلجتماعي، وهناك ضبط سليب يعتمد على الع
 افز املادية واملعنوية.السلوك كما أن هناك الضبط اإلجيايب الذي يعتمد على اجلوائز واحلو 

هذا راجع إىل اختالف لتحديد مفهوم الضبط اإلجتماعي إختلف العلماء والباحثون و مما سبق جند أن 
 بط.ختصصاهتم وتوجهاهتم وإىل التطورات الفلسفية اليت ارتبطت لديهم بفكرة الض
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 :خصائص الضبط اإلجتماعي -2
 يلي:الصها فيما الضبط اإلجتماعي عملية إجتماعية نفسية تتميز بعدد من اخلصائص ميكن استخ 

 أن الضبط اإلجتماعي موجود يف كل اجملتمعات اإلنسانية. -
 أن الضبط اإلجتماعي يستهدف حتقيق النظام ومنع الفوضى. -
 تزايدت احلاجة إىل الضبط اإلجتماعي بتطور اجملتمعات. -
 قد يتضمن الضبط اإلجتماعي فرضا أو ضغطا على األفراد. -
 اعية والسياسية.تالف النظم اإلجتمختتلف أساليب الضبط اإلجتماعي وميكانيزماته ابخ -
 ة )كالعرف والتقاليد(.يتضمن الضبط اإلجتماعي أساليبا رمسية )كالقوانني( وأخرى غري رمسي -
يب سلبية )كالعقاب يتضمن الضبط اإلجتماعي أساليب إجيابية )التشجيع واملكافآت( وأسال -

 أو التهديد به(.
مع ويوضح الدور ك املرغوبة يف اجملتيعمل الضبط اإلجتماعي على حتديد معايري السلو  -

 املطلوب من كل فرد.
من التغريات كما  يقوم الضبط اإلجتماعي على إعادة التوازن إىل اجملتمع عند حدوث أي -

 يعمل على التكييف بني العناصر املختلفة.
 راحله.ميشكل الضبط اإلجتماعي خطوطا دفاعية لصد اإلحنراف يف أي مرحلة من  -
 ال مهما يف حتقيق فاعلية الضبط االجتماعي.تعد الرتبية عام -

 :أهمية الضبط االجتماعي -3
ال يوجد جمتمع يف حالة من  للضبط اإلجتماعي أمهية ابلغة يف حتقيق التوازن واإلستقرار يف اجملتمع إذ

تمع قيمه السائدة التوازن واإلستقرار دون أن تكون خلفه ضوابط تعمل على حتقيق ذلك، فلكل جم
 الثقافية وتتمثل أمهية الضبط اإلجتماعي يف العناصر التالية: وموراثته
األفراد بعضهم  تكمن أمهية الضبط اإلجتماعي يف أنه ضروري لتنظيم معامالت وعالقات -

 عة.البعض ووسيلة لتدعيم النظام والقضاء على الفوضى واجلنوح يف اجلما
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سيطرة على األفراد عن الزمة والتنبع أمهية الضبط اإلجتماعي أيضا من خالل فرض الرقابة ال -
التنظيم اإلجتماعي من  طريق التنشئة اإلجتماعية وتربية األطفال على تقبل ما يفرضه عليهم

 قيود وضوابط.
القيم والعادات واألعراف و تربز أمهية الضبط اإلجتماعي يف مراقبة من حياول العبث ابلقوانني  -

 والدين واألخالق اليت وضعها اجملتمع.
فئات اجملتمع كما  لتحكم عن طريق الضبط اإلجتماعي يف نوازع الصراع والظلم بنيميكن ا -

 كوانت البناء اإلجتماعي.مميكن عالج اإلحنرافات اإلجتماعية وإعادة اإلستقرار والتوازن إىل 
 آلابء إىل جيل األبناء.يعمل الضبط اإلجتماعي على نقل معايري وقيم ونظم اجملتمع من جيل ا -
يهيء وخيلق العناصر  تماعي هو األساس الفعال للنظام اإاجتماعي والعنصر الذيالضبط اإلج -

جتماعي ليس سوى نتاج الضرورية الالزمة لإلستقرار وحتقيق التماسك اإلجتماعي والنظام اإل
 طبيعي لفاعلية وسائل الضبط.

اصر الضرورية لق العنفالضبط إذن هو األساس الفّعال للنظام اإلجتماعي والعنصر الذي يهيء وخي
ية إجتماعية وقيم الالزمة لإلستقرار وحتقيق التماسك اإلجتماعي، ومن مث فالضبط ضرورة حتم

 جملتمعات.أخالقية وقواعد ومثل إجتماعية تؤدي دورا فعاال يف إحداث الرقابة على ا
 :أهداف الضبط اإلجتماعي -4

 م هذه األهداف مايلي:ها ومن بني أهيعترب الضبط اإلجتماعي عملية هلا أهدافها اليت تسمو لتحقيق
در اإلمكان لبقائها يعزز التماسك اإلجتماعي بني عالقات أفراد اجملتمع الواحد ويسعى ق -

 مستمرة.
 حيقق الضبط اإلجتماعي للمجتمعات التوازن واإلستقرار. -
 يساعد القوانني واألنظمة يف تطبيق الرقابة وفرضها على اجملتمعات. -
ى لتطبيق األنظمة والتخلص ألفراد واملعامالت فيما بينهم ويعد وسيلة مثلينظم العالقات بني ا -

 من الفوضى.
شعرون أفرادها بشعور العمل على حتقيق اإلمتثال ملعايري وقيم اجلماعة اإلجتماعية لكي ي -

 مجعي واحد جيمع بينهم كقاسم مشرتك.
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إلجتماعية من أجل دوام ا احملافظة على درجة عالية من التضامن اإلجتماعي بني أفرد اجلماعة -
 بقائها.

 إحرتام احلق العام واخلاص والنظام اإلجتماعي. -
 منع التجاوزات واخلروقات الفردية ومعاقبة مقرتفيها. -
 إقامة العدالة بني الناس. -
 ية.إرقاء السلوك اإلجتماعي لدرجة عالية من اإللتزام ابلقرارات اجلمع -
إجتماعيا مبعىن وضع  إىل تطبيع اإلنسان ليصبحيهدف الضبط اإلجتماعي أبساليبه املختلفة  -

عض امليول اإلجتماعية بأسس تكيف الشخصية بطريقة تكبح أاننية الفرد الغريزية ليحل حملها 
 مات.اليت تسمح له ابلتجاوب مع ما منليه احلياة من قواعد وقيود والتزا

داء دوره كامال يف حتقيق األمن اإلجتماعي يف اجملتمع حيث يتفرغ كل عضو من أعضائه آل -
 اجملتمع.

 :وسائل الضبط اإلجتماعي -5
فراد وتعمل كقوى يقصد بوسائل الضبط اإلجتماعي الطرق واملمارسات اليت تتحكم يف تصرفات األ 

 جتربهم على اخلضوع للمعايري اإلجتماعية.
م وسلوكياهتم معامالهت فكل جمتمع من اجملتمعات البشرية له وسائل ضبط تنظم حياة البشر وحتكم طرق

 لتحقيق الضبط اإلجتماعي وفيما يلي عرض ألهم الوسائل:
 :الدين -5-1

ديد سلوك األفراد واجلماعات يعترب الدين من أهم وأقوى الوسائل اإلجتماعية الفاعلة يف ضبط وتنظيم وحت
وظائف  ان ملا يؤديه منويف حفظ اجملتمع وضمان استقراره وهو من أهم النظم اإلجتماعية وأعظمها شأ

 متعددة يف حياة الفرد واجملتمع.
 حتقيق التضامن مثفوظيفة الدين هي أتكيد السمو األخالقي للمجتمع وسيطرته على األفراد ومن 

 اإلجتماعي.
فالدين مؤسسة هامة يف اجملتمع يقوم بعدة وظائف على املستوى الفردي واجلماعي، فهو يؤدي إىل 

لتغريات اإلجتماعية يف نظم اجملتمع ويقوم بدور فّعال يف تكامل استقرار اجملتمع ومتاسكه وال يسمح اب
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وتوافق شخصيات األفراد مع معايري وقيم اجملتمع الذي ينتمون إليه فهو األداة املهمة يف ضبط النوازع 
 الفردية وهذا ما يساعد اجملتمع يف حفظ كيانه وتوازنه.

قاب وال تقتصر الفكرة خالل فكرة الثواب والعويتستطيع الدين أن يقوم مبهمة الضبط اإلجتماعي من 
ذه احلقائق ملا جاء يف القرآن على احلياة الدنيا وإمنا متتد إىل احلياة األخرى فالدين االسالمي يؤكد ه

 الكرمي من آايت تؤكد لك.
لنظام ويف تعزيز اإلستقرار وا فالدين يعد من أهم النظم اإلجتماعية ملا يقوم به من وظائف يف حياة الناس
 وال توجد عاطفة أو شعور إنساين أقوى أتثريا من العاطفة والشعور الديين.

 :القانون  -5-2
رورة إجتماعية الزمة يعد القانون من أقوى وسائل الضبط اإلجتماعي وأكثرهم دقة وتنظيما ألنه ض 

أن نتصور وجود  ن ال ميكنحلياة اجلماعة وتدعيم واستقرار النظم اإلجتماعية يف اجملتمع، فبدون قانو 
نية هي ضبط هذه نظام حيكم سلوك األفراد وحيدد عالقات بعضهم ببعض، فوظيفة القاعدة القانو 

شرطا أساسيا للحياة  العالقات وبث روح النظام والطمأنينة بينهم، ومنط العالقات املنظمة يعترب
وج عن النصوص اليت يتم ر اإلجتماعية يف اجملتمع وهو ملزم جلميع األفراد على السواء وال يسمح ابخل
ل من خيرج عليها بعقوابت تشريعها ألن الدولة تسن القوانني والتشريعات وتسهر على تنفيذها وتعاقب ك

 حمددة.
العالقة بني األفراد وهذه  فالقانون يعرب عن الرقابة املنظمة للجماعة وهو يتكون من عدة قواعد تنظيم

 الق عقابه من الدولة.القواعد تلزم األفراد ومن خيرج عليها ي
 :التربية -5-3

نا على األجيال اليت ليست لقد عرف دوركامي الرتبية أبهنا: " التأثري الذي متارسه األجيال األكرب س
رات اجلسمية والعقلية مؤهلة بعد للحياة اإلجتماعية وهتدف إىل أن توقظ وتنمي يف الطفل تلك القد

 يها.ل وتتطلبه منه البيئة اليت يعيش فواألخالقية اليت يتطلبها منه جمتمعه كك
قوم هبا املؤسسات الرمسية واليت أي أن الرتبية هي عملية نقل عناصر الثقافة أو احلضارة إىل الفرد واليت ت

 تعىن بعملية النقل هذه كاألسرة واملدرسة.
يف سلوك األفراد إن علماء النفس واإلجتماع يرون أن للرتبية وظيفة هامة ابعتبارها وسيلة ضابطة تؤثر 

وحتدد قواعد معامالهتم بعضهم مع البعض اآلخر كما أهنا تغرس فيهم قيم املبادئ العامة اليت يرتضيها 
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اجملتمع واليت تصلح عليها اجلماعة ابعتبارها مناذج يسرتشد هبا األفراد يف مواقفهم وأوجه نشاطهم 
 وحكمهم على التصرفات.

كبري يف حتقيق عملية الضبط   قق عملية الرتبية هي األسرة فلها دورفاملؤسسة اإلجتماعية األوىل اليت حت
له تفاعال إجيابيا مع  اإلجتماعي، فمن خالهلا يتعلم الفرد ضبط سلوكه ويتصرف ابلطريقة اليت تضمن

مع جمتمعه وكذا وجوده  اآلخرين، ومنه فعملية الضبط اإلجتماعي هي األساس الذي يضمن للفرد توافقه
 لغري.وتكيفه مع ا

 :العرف -5-4
 جو اجلماعة وتنعكس فيما يفينظر إىل العرف على أنه طائفة من األفكار واآلراء واملعتقدات اليت تنشأ 
ي ويضطر األفراد إىل اخلضوع يزاوله األفراد من أعمال وما يلجؤون إليه يف كثري من مظاهر سلوكهم اجلمع

رد قد اليستطيع أن يقدم وعقائدها ولذا فإن الف هلذه املعتقدات ألهنا تستمد قوهتا من فكر اجلماعة
 قد جرى العرف على ذلك.لدليال على اآلراء والتصرفات اليت يؤديها أو يطلبها من اآلخرين سوى قوله 

ات اليت متتاز ابرتقائها ويرى أغلب العلماء الذين اهتموا بدراسة العرف أنه اصطالح يطلق على العاد
 احملافظة على كيانه.و ضرورهتا لتحقيق الرفاهية واإلستقرار للمجتمع يف درجة إجبارها وإلزامها و 

عترب صلب العادات يويعترب العرف أداة مهمة وأسلواب من أساليب الضبط اإلجتماعي وأقواها حيث 
ة حىت يكاد أن حيل حمل اإلجتماعية السائدة يف اجملتمعات، وتزداد قوة العرف يف اجملتمعات البسيط

 ظمة الرمسية.القوانني واألن
ه إىل درجة اإللزام كما يعترب العرف أهم جزء من دستور األمة غري املكتوب حيث ترقى بعض أحكام

يدية والعقلية أما العادات مثل األنظمة والقوانني وهو خيتلف عن العادات يف أنه مرتبط ابلناحية العق
 فهي يف معظمها أفعال.

 :الرأي العام -5-5
وهو يعرب عن رأي  بط اإلجتماعي وإحدى دعاماته الرئيسية وأقوى مظاهرهوهو من أحد آليات الض 

يبديه الناس حيال عمل  أغلبية الناس سواء كان ابإلعجاب أم السخط أم اإلحرتام أم االمشئزاز الذي
فض بقصد التأثري يف من األعمال أو حادثة من احلوادث أو فكرة من األفكار سواء ابلقبول أو الر 

بط سلوك أفراد ضيتضمن حكما عاما يؤدي إىل استحسان الناس أو استهجاهنم بقصد السلوك، فهو 
 اجملتمع.
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اختالف أنواعها وتقدمها  ويكون الرأي العام فعاال وواحدا يف كل اجملتمعات اإلنسانية على الرغم من
عي على لضبط اإلجتمااوتطورها إال أن وسائلها ختتلف ابختالف أنواع اجملتمعات وميثل أحد وسائل 

 الفرد واألسرة واجلماعة واحلكومة.
 : نظريات الضبط اإلجتماعي -6

يه وتعددت تعريفاهتم إختلفت أفكار العلماء والباحثني حول مفهوم الضبط اإلجتماعي وما ينضوي إل
ت الضبط هلذا املصطلح وتبعا لذلك ظهرت عدة نظرايت وفيما يلي عرض موجز ألهم نظراي

 اإلجتماعي:
 :(Rossتطور وسائل الضبط اإلجتماعي )روس نظرية  -6-1

النفس اإلنسانية أربع  تقوم هذه النظرية على أساس الطبيعة اخلرية لالنسان إذ يعتقد روس أن داخل
د الفعل الفردي. تشكل غرائز هي: املشاركة أو التعاطف، القابلية لإلجتماع، اإلحساس ابلعدالة ور 

جملتمع بشكل ودي، وكلما اقوم على تبادل العالقات بني أفراد هذه الغرائز نظاما إجتماعيا لإلنسان ي
ضطر اجملتمع لوضع تطور اجملتمع ضعفت تلك الغرائز وظهرت سيطرة املصلحة الذاتية عليه وهنا ي

زداد حتضر اجملتمع اضوابط مصطنعة حتكم العالقات بني أفراده وتزداد تلك الضوابط وتتطور كلما 
ىل الضبط اإلجتماعي عاته، أي أن هناك جمموعة أسباب أوجدت احلاجة إوتعقدت أنظمته وتباينت مجا

 وتطور وسائله وهي:
 زايدة حجم السكان وظهور طوائف وعشائر جديدة.  -1
 ضعف الغرائز الطبيعية وظهور األاننية الفردية.  -2
 تمع الواحد.ظهور مجاعات متباينة ) إقتصاداي أو طبقيا أو ثقافيا...( يف اجمل  -3
 (:Sumnerالضوابط التلقائية )سمنر نظرية  -6-2

تنصب الفكرة األساسية لنظرية مسنر على أن الصفة الرئيسية للواقع اإلجتماعي تعرض نفسها بطريقة 
واضحة يف تنظيم السلوك عن طريق العادات الشعبية، إذ أهنا تعمل على ضبط التفاعل اإلجتماعي 

تابه "الطرائق الشعبية"  "إن الطرائق الشعبية عبارة وهي ليست من خلق اإلرادة اإلنسانية فهو يقول يف ك
عن عادات اجملتمع وأعرافه وطاملا أهنا متحفظة بفعاليتها فهي حتكم ابلضرورة السلوك اإلجتماعي وابلتايل 
تصبح ضرورية لنجاح األجيال املتعاقبة". فاألعراف عند مسنر هلا أمهية ابلغة فهي اليت حتكم النظم 
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ى أنه ال يوجد حد فاصل بني األعراف والقوانني والفرق بينهما يكمن يف اجلزاءات والقوانني وهو ير 
 حيث أن اجلزاءات القانونية أكثر عقالنية وتنظيما من اجلزاءات العرفية.

 :(cooleyنظرية الضبط الذاتي )كولي  -6-3

لرمز واألمناط لى اعينظر كويل للمجتمع على أساس أنه كل ال يتجزأ يعتمد يف تنظيمه اإلجتماعي 
لعملية املستمرة اليت تكمن واملستوايت اجلمعية والقيم واملثل، فهو يرى أن الضبط اإلجتماعي هو تلك ا

لذي يضبط وهو الذي ايف اخللق الذايت للمجتمع، أي أنه ضبط ذايت يقوم به اجملتمع فاجملتمع هو 
اعي والضبط اإلجتماعي لعقل اإلجتمينضبط يف نفس الوقت، وبناءا عليه فاألفراد ليسوا منعزلني عن ا

 عات اخلاصة.يفرض على الكل اإلجتماعي وبواسطته وهو يظهر يف اجملتمعات الشاملة واجلما
 (:Landisالنظرية البنائية الوظيفية )النديز  -6-4

يركز على مفهوم التوازن  يركز النديز على مكوانت البناء اإلجتماعي ودورها يف الضبط اإلجتماعي كما
نديز النظم اإلجتماعية الوظيفي بني النظم اإلجتماعية وعالقة هذه النظم ابلضبط اإلجتماعي ويصور ال

وية والنزعات على شكل خط متصل نظري ميثل أحد طرفيه التفكك اإلجتماعي الذي يتسم ابلفوض
د على السلطة تميز ابإلعتمايالفردية، بينما ميثل الطرف اآلخر التنظيم اإلجتماعي األكثر صرامة والذي 

 املطلقة وبينهما توجد منطقة تسامح واسعة.
 (:Gurvitchالنظرية الثقافية التكاملية )جيروفيتش  -6-5

 يركز جريوفيتش على ضرورة دراسة الضبط اإلجتماعي على أسس وشروط تتمثل يف:
ملبكرة وجودا يف املراحل اأن الضبط اإلجتماعي ليس نتيجة لتطور اجملتمع وتقدمه بل أنه كان م -1

 من اتريخ اجملتمعات اإلنسانية إذ يستحيل تصور جمتمع بال ضوابط.
 أن الضبط اإلجتماعي واقع إجتماعي وليس أداة للتقدم. -2
 عدم وجود صراع بني اجملتمع واألفراد. -3
ت ولذا فإن مؤسسات أن كل منط من أمناط اجملتمعات عبارة عن عامل صغري يتألف من مجاعا -4

 ابختالف اجلماعات واملؤسسات.الضبط اإلجتماعي ختتلف 
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ويذهب جريوفيتش إىل أن الضبط اإلجتماعي إما أن يكون ضبطا منظما أو ضبطا عن طريق املمارسات 
الثقافية والرموز كالعادات والتقاليد أو ضبطا تلقائيا من خالل القيم واألفكار واملثل أو ضبطا أكثر 

 تلقائية من خالل اخلربة اجلمعية املباشرة.
 نظرة العلماء إىل يفانت أهم النظرايت يف الضبط اإلجتماعي ويتضح مدى التباين واإلختالف تلك ك

ايب والسليب يف الضبط طبيعة الضبط اإلجتماعي، فقد اهتم "روس" ابلغرائز اإلنسانية ودورها اإلجي
لمجتمع، بينما يدة الضابطة لالذايت، يف حني ركز "مسنر" على األعراف والتقاليد واعتربها الوسيلة الوح

ن ضبط الفرد لذاته، أما مأبرز "كويل" دور املثل والقيم يف حتقيق الضبط الذايت فضبط اجلماعة ينبع 
وضع "جريوفيتش" شروطا "النديز" فقد اهتم ابلنظم اإلجتماعية ابعتبارها أدوات الضبط اإلجتماعي و 

 ينبغي أخذها بعني اإلعتبار عند دراسة الضبط اإلجتماعي. 
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 حاضرة الحادية عشرةالم
 جتماعيتجاه في علم النفس اإلمفهوم اإل 

 : اإلتجاه تعريف -1
جتاه صطالح اإلإ الفيلسوف اإلجنليزي من أسبق علماء النفس إىل استخدام   H. Spencerكان هربرت 

Attitude   ن اجلدل  يعتمد إىل إذ قال فيه ) أن وصولنا إىل أحكام صحيحة يف مسائل مثرية لكثري م
د ذلك استعمل هذا . بع(د كبري على اجتاهنا الذهين و حنن نصغي إىل هذا اجلدل أو نشارك فيه ح
من علماء النفس التجريبيني  عتمده العديدإوقد   املعىن صطالح مبعان خمتلفة قليال أو كثريا عن هذااإل

 أواخر القرن التاسع عشر.
لم النفس عهو من أبرز املفاهيم يف جتاهات أن مفهوم اإل G.W.Allportويرى جوردون ألبورت 

جتاه يعرف أبنه احلالة إلجتماعي األمريكي املعاصر وحسب تعريف الرابطة األمريكية النفسية فإن ااإل
 العقلية اليت توجه استجاابت الفرد.

سب اثبت نسبيا  حيدد شعور جتاه النفسي مبعناه العام : هو استعداد وجداين مكتوميكننا القول أبن اإل
 ملواضيع قد تكون :فرد و سلوكه إزاء مواضيع معينة من حيث تفضيلها أو عدم تفضيلها ، هذه اال
 أشياء: كامليل إىل كتاب معني أو النفور من طعام معني.-1
جتاهات حب أو كره ، إ أشخاص: فاجتاهاتنا حنو والدينا و أقاربنا و أصحابنا و رؤسائنا قد تكون-2

 هتمام أو ال مباالة، خضوع أو سيطرة.إياب، رتإإعجاب أو ازدراء، ثقة أو 
 مجاعة: كالتعصب لشعب معني أو طائفة أو ساللة معينة.-3
اعية كاجتاهنا حنو جتمإجتماعيا أو مشكلة إجتاه فكرة أو مبدأ أو نظاما و قد يكون موضوع اإل-4

افظة على القدمي، ويف و احملأحنو التجديد  حنو العدل أو الظلم ،،  الباطل الدين أو الوطن، حنو احلق أو
لفرد واعتقاده إزاء فكرة امكتسب اثبت نسبيا حيدد رأي  جتاه أبنه استعداد وجداينهذه احلال يعرف اإل

 جتاه.جتماعي وهذا هو املعىن اخلاص و األكثر شيوعا لإلإأو موضوع 
رضا عنها أو ها أو الجتاه النفسي كحب الذات أو احرتاموقد تكون )ذات( الفرد نفسه موضوعا لإل-5

 استصغارها أو إدانتها أو السخط عليها أو كرهها أو ضعف الثقة فيها ...
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من يستصغر و كره غريه   جتاهات هامة وذات أثر كبري يف شعور الفرد وسلوكه، فمن يكره نفسهوهذه اإل
لسوء مال إىل أن نفسي استصغر غريه، ومن يشك يف نفسه ساوره الشك يف الناس ومن يظن بنفسه ا

   ن ابلناس السوء.يظ
 تجاهات:مراحل تكوين اإل  -2
تصاال إتصال الفرد إجتاهات مرحلة إدراكية تنضوي على يف تكوين اإل المرحلة األولى: -2-1

جتاه يف نشأته األوىل حول جتماعية وهكذا قد يتبلور اإلمباشرا ببعض عناصر البيئة الطبيعية والبيئة اإل
عد املريح وحول نوع خاص من األفراد كاإلخوة واألصدقاء وحول نوع أشياء مادية كالدار اهلادئة واملق

 جتماعية كالبطولة والشرف.حمدد من اجلماعات كاألسرة ومجاعة الرفاق وحول بعض القيم اإل
وتتميز بنمو امليل حنو شيء ما فأي طعام قد يرضي اجلائع لكن الفرد : المرحلة الثانية -2-2

 من الطعام قد مييل إىل تناول طعامه يف مطعم خاص. الذي يفضل بعض األنواع اخلاصة
وهي الثبوت فامليل على اختالف أنواعه ودرجاته يستقر ويثبت على : المرحلة الثالثة -2-3

 جتاه. جتاه نفسي، فالثبوت إذن هو املرحلة األخرية يف تكوين اإلإشيء ما عندما يتطور إىل 
 كيف يكتسب الفرد اتجاهه؟ -3
 :جتماعية عن طريق اإليحاءنقدي للمعايير اإلقبول غير  -3-1

ر و املعتقدات والنظم جتاهاتنا إزاء اآلراء و األفكاإبدور كبري يف تكوين  suggestionيقوم اإلحياء 
جتاه معني أو أداء فعل إ جتماعية، ويقصد ابإلحياء التأثري دون إقناع منطقي ودون أمر أو احتضاناإل

شة أو نقد إن كان طفال أو إلحياء أي لتقبله إىل ما يوحى إليه دون مناقمعني، وتزداد قابلية الفرد ل
فوذ ... على هذا نجاهال أو منفعال أو مريضا، أو كان اإلحياء صادر من شخصيات ابرزة أو ذات 

سرته دون قصد منه و دون أجتاهات و املعتقدات الشائعة يف النحو يتشرب الطفل كثريا من اآلراء و اإل
قتصادي، حنو املباح أو إلجتماعي أو ايل، كاجتاهات األسرة حنو الدين والوطن و النظام اإلنقد أو حتل

و كره أخرى ... و هلذا أاحملظور، حنو النظام أو الفوضى، حنو املساملة أو العدوان، حنو حب مجاعة 
إزاء بعض األشخاص  أو السلبية جتاهات اإلجيابيةحنياز واإلفإننا حنمل معنا من عهد الطفولة كثريا من اإل

 أو اجلماعات أو اآلراء أو العادات.
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ء، فهناك املدرسة أو جتاهات عن طريق القابلية لإلحياإو ليست األسرة وحدها مصدر ما نكتسبه من 
صدقائنا و زمالئنا من آراء... الصحافة واإلذاعة والتلفزيون والدعاية واملطالعات اخلاصة وما نسمعه من أ

ارا أو كبارا عن طريق ون الفكرة من اجتاهاتنا و عواطفنا، فنحن مل نكتسبها صغعلى هذا النحو تتك
ار والقابلية لإلحياء... و التعقل والتفكري والتحليل بل بطريقة ال شعورية غري مقصودة عن طريق التكر 

ئة من بون...هذا فضال عن فجتاهات نتيجة تعليم مقصود يقوم به اآلابء واملر إهذا ال ينفي أننا نكتسب 
تحليل و يكون ذلك جتاهات نكتسبها وحنن كبار عن طريق القصد وعن طريق التفكري اهلادئ والاإل

نقاش يف بيوتنا أو جتماعية يدور عليها الإحني نريد أن حندد موقفنا من موضوع جديل أو مشكلة 
 جمتمعنا.

تشرهبا من األسرة واحمليط ن جتاهات والعواطف اليتويف هذا الصدد تؤكد مدرسة التحليل النفسي أمهية اإل
 جتاهاتنا حنو الناس وصالتنا العاطفية هبم وحنن كبار.إوحنن صغار يف 

جتماعية تصادية أو اإلقفالطفل الثائر على أب متعسف مستبد حيتمل أن يثور فيما بعد على النظم اإل
 تتكون جتاهات اليتاملقررة أو يثور على مهنة أبيه فال خيتارها لنفسه... مث إن اإل

مق أثرا واستعصاءا على داخل األسرة نتيجة الصراع بني الطفل ووالديه أو بينه وبني إخوته تكون أع
تكون إجتاهات سطحية  التغري من اإلجتاهات اليت نكتسبها عن طريق اجلرائد أو اإلذاعة .... فهذه

لة ذات أثر ابق يف و ذات شحنة إنفعالية ضعيفة نسبيا. وهكذا لو أن كل أب يعلم أن اجتاهات الطف
ىل حد كبري لبادر إىل غرس حياة إبنه كلها ويف خلقه وطرق معاملته للناس وأهنا تستعصى على التغيري إ

 ما جيب غرسه منها يف نفس طفله.
أما الوسيلة الثانية اليت يكتسب فيها الفرد اجتاهاته وآرائه فهي تعميم تعميم الخبرات:  -3-2

خبرباتنا املاضية ونعمل على ربطها حبياتنا احلاضرة، فالطفل مثال يدرب يف اخلربات فنحن دائما نستعني 
صغره على عدم الكذب أو عدم أخذ شيء ليس له أو عدم اإلعتماد على زميله يف نقل الواجبات 
املدرسية...والطفل ينفذ إرادة والديه يف هذه النواحي دون أن تكون لديه أي فكرة عن أسباب ذلك 

نه إذا خالف ذلك أصبح خائنا وغري أمني، ولكنه عندما يصل إىل درجة من النضج ودون أن يعلم أ
يدرك الفرق بني األعمال األخرى اليت يوصف فاعلها ابخليانة وحينما يتكون عنده هذا املبدأ أو ذلك 

 املعيار يستطيع أن يعممه يف حياته اخلاصة والعامة.
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ولتوضيح ذلك فهناك مثال جلندي  :المواقف ذات األثر الشديد في نفس الفرد -3-3
كان قبل إلتحاقه ابجليش قوي اإلميان مواظبا على فرائض الدين وقدر هلذا اجلندي أن يشرتك يف احلرب 
العاملية الثانية لكنه أصيب يف إحدى املعارك، فاستمر يف امليدان مثقال جبراحه الشديدة وأخذ يدعو هللا 

د جراحه وينقله يف أمان إىل املستشفى ولكنه أحلق قبل أن أن يبعث له من األطباء من يسعفه ويضم
متتد له يد اإلنقاذ بقنبلة إنفجرت على مقربة منه جنم عنها فقدان بصره وبرت إحدى ذراعيه، وعلى أثر 
هذه التجربة القاسية تغري إجتاه ذلك اجلندي املتدين بعد أن عاد إىل حياته الطبيعية فأصبح ملحدا، 

هذا التعديل يف اإلجتاه )التدين الشديد( إىل إجتاه آخر )اإلحلاد( راجعا إىل اخلربات وغالبا ما يكون 
 الشديدة اليت يتعرض هلا الفرد.

 تصنيف اإلتجاهات: -4
تنقسم اإلجتاهات تبعا لشدهتا إىل اجتاهات قوية وأخرى : اإلتجاهات القوية والضعيفة -4-1

هدف اإلجتاه موقفا حادا ال رفق فيه وال هوادة فالذي  ضعيفة ويبدو اإلجتاه القوي يف موقف الفرد من
يرى املنكر فيغضب ويثور وحياول حتطيمه بيده وبقوله وبتفكريه إمنا يفعل ذلك ألن اجتاها قواي حادا قد 
ملك عليه شعاب نفسه، أما الذي يقف من هدف اإلجتاه موقفا ضعيفا مستسلما إمنا يفعل ذلك ألنه 

 ما يشعر به غريه من األفراد.ال يشعر بشدة اإلجتاه ك
 حنو شيء ما تسمى إجتاهات اإلجتاهات اليت تنحو ابلفرد: إلتجاهات الموجبة والسالبةا -4-2

واإلجتاهات اليت جتنح ابلفرد بعيداعن شيء آخر فتسمى إجتاهات ، موجبة كاجتاهات احلب واإلحرتام
 سالبة كاجتاهات النفور والكره أو الرفض.

اإلجتاهات العلنية هي اليت ال جيد الفرد حرجا من إظهارها : لعلنية والسريةاإلتجاهات ا -4-3
والتحدث عنها أمام الناس، أما اإلجتاهات السرية فهي اليت حياول الفرد أن خيفيها عن الناس وحيتفظ 

 هبا يف قرارة نفسه بل وينكرها أحياان حني يساله اآلخرين عنها.
اإلجتاهات املشرتكة بني عدد من الناس تسمى إجتاهات  :اإلتجاهات الجماعية والفردية -4-4

مجاعية واإلجتاهات اليت متيز فردا عن آخر تسمى فردية ومثال ذلك إعجاب الناس ابألبطال يعترب إجتاه 
 مجاعي بينما إعجاب الشخص بصديق له يعد إجتاه فردي.
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ب على النواحي الذاتية فاإلجتاهات النوعية هي اليت تنص :اإلتجاهات النوعية والعامة -4-5
ومبا ختتص موضوعاهتا ابجلوانب اخلاصة كاخلوف من حيوان معني، أما اإلجتاهات العامة فهي اليت 

كسمة  traitتنصب على الكليات ومبا كانت موضوعاهتا عامة شاملة ويف هذه احلالة يسمى اإلجتاه مسة 
...أو كسمة الغش حني تبدو يف سلوك احملافظة على احرتام الكبار أو كسمة التعصب ضد ما هو أجنيب

الفرد يف املدرسة ويف املنزل ويف معاملة الناس. ويالحظ أن اإلجتاهات العامة أكثر ثبوات واستقرارا من 
 اإلجتاهات النوعية.

 تتلخص وظيفة اإلجتاهات يف أهنا: وظيفة اإلتجاهات: -5
 .تضفي على إدراك الفرد ونشاطه اليومي معىن وداللة ومغزى-أ 

 تساعد الفرد يف حماولته حتقيق أهدافه.-ب
ولته للوصول إىل هدفه، تعمل اإلجتاهات على ختفيف حدة التوتر النفسي الذي يعانيه الفرد يف حما-ج

خالل تنظيمها للدوافع  فهي تعني الفرد إذا يف تكيفه للمواقف املختلفة اليت يتفاعل معها وذلك من
 ئة احمليطة ابلفرد.فسية تنظيما تكامليا متسقا يساير البيوالوجدانيات واإلدراك والعوامل الن

هما يف حني يؤكد آخرون وجيدر بنا أن نفرق بني اإلجتاهات والعواطف فبعض علماء النفس ال يفرق بين
لعقلية اليت توجه استجاابت أمهية اإلجتاهات ويبهتون العواطف، إال أن الثابت أن اإلجتاه هو احلالة ا

لشخصية. وخالصة القول طفة فهي صفة نفسية اثبتة مكتسبة هلا أثر كبري يف تكوين االفرد، أما العا
شحنتيهما اإلنفعالية  هي ابإلتفاق على أن اإلجتاهات والعواطف تتشابه يف جتمعها حول شيء ما ويف

 ويف توجيههما العام للسلوك ويف أثر البيئة واجملتمع يف تكوينهما.
 :ض المفاهيم األخرى العالقة بين اإلتجاهات وبع -6
عية األخرى كمفهوم الرأي، قد حيدث أحياان اخللط بني مفهوم اإلجتاه وبعض املفاهيم النفسية اإلجتما 

 امليل، املعتقد، املشاعر وغريها.
براز خصوصياته وانفراده كبعد إلوفيما يلي حماولة للتمييز بني اإلجتاه وبعض املفاهيم األخرى املرتبط به 

 املفاهيم األخرى. نفسي عن بقية
 :اإلتجاه والميل -أ

امليل أو اإلهتمام إجتاه نفسي لكنه إجتاه موجب بطبيعة احلال فنحن منيل إىل شخص أو إىل مهنة أو 
هواية أو كتاب معني وكل من امليل واإلجتاه مصطبغ بصبغة وجدانية تكون سارة يف حالة امليل لكنها 
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، ومييل كثري من الكتاب احملدثني إىل قصر موضوعات امليول قد تكون سارة أو منفرة يف حالة اإلجتاه
على األشخاص واألشياء اخلاصة النوعية كامليل إىل صديق أو مهنة أو نشاط رايضي أو إجتماعي معني 
يف حني يستخدمون إصطالح اإلجتاه حينما تكون املوضوعات أوسع وأمشل  كاإلجتاهات حنو اجلماعات 

و األفكار العامة أو املشكالت اإلجتماعية، مث إن امليل يكون يف العادة أو الشعوب أو املؤسسات أ
أكثر فعالية يف دفعنا إىل النشاط والعمل من اإلجتاه، فالذي مييل إىل قراءة جملة معينة أو تصوير مناظر 

بري معينة فإنه يبحث ويفتش عنها يف حني أن إجتاهاتنا قد جتعلنا ننتظر حىت حيني الوقت املالئم للتع
عنها، غري أن هذا ال يعين أن امليول أشد قوة من اإلجتاهات فاجتاهاتنا هلا من القوة على توجيه أفعالنا 

 وتفكريان ومشاعران مثلما هي امليول ورمبا أكثر منها.
 :اإلتجاه والمشاعر -ب

متثل إرتباطا وضوعات اليت يقصد مبفهوم املشاعر ردود الفعل الوجدانية واالنفعالية املرتبطة أبحد امل
نوعا من الثقل الذي يعطي  إنفعاليا للفرد وتشكل املشاعر أساس التقومي اإلنفعايل وابلتايل فهي متثل

لبعض يرى أهنا متثل جوهر الإلجتاهات نوعا من اإلستمرار والدافعية، وهي متثل أحد مكوانهتا وإن كان 
ي أن الشخص مييل إىل موضوع هلذا املكون أ اإلجتاه وأن اجلوانب املعرفية والسلوكية ما هي إال إضافات

ع معلومات تؤيد هذه املشاعر معني أو حيبه أو حيمل له مشاعر إجيابية يف البداية، وبعد ذلك حياول جتمي
 اإلجيابية وقد يسلك سلوكا يتفق مع مشاعره أيضا.

 :اإلتجاه والقيمة -ج
اخلاص )اإلجتاه(حيث تعكس و العام )القيمة( ميكن القول أن الفرق بني القيم واإلجتاهات هو الفرق بني 

زمن وتؤدي القيم بذلك إىل تنظيم القيم عمليات اإلنتقاء والتقومي املنسق لسلوك األفراد لفرتة طويلة من ال
مود " أن القيمة مفهوم اإلجتاهات ألن هذه األخرية تدور وتتمركز حول هذه القيم، ويرى عمر ماهر حم

صدره من أحكام متعلقة يان العامة لألمور انجتة عن إقتناعه املطلق مبا عقلي ينعكس يف نظرة اإلنس
 أبفضلية سلوكيات معينة دون غريها.

وضوع اإلجتاه فيما يتعارض فالقيم تكون ابملوافقة أو املعارضة ملوضوع اإلجتاه حيث تكون املعارضة مل
 مع القيم السائدة وتكون املوافقة عليه ألنه يساير القيم.

عموم فالقيم هي عبارة عن إختيار يقوم به اإلنسان يف ميادين احلياة اليت تضم إجتاهاته األساسية وعلى ال
وميوله العميقة واألشياء اليت حتظى منه ابإلحرتام والتقديس وعملية اإلختيار ال تتم من فراغ إمنا يقوم 
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ما يتضمنه هذا الوسط من نظم الفرد هبذه العملية متأثرا ابألساس الثقايف للمجتمع الذي يتفاعل فيه و 
وتقاليد وعادات إجتماعية وأمناط سلوكية مت التوافق عليها يف سياق اتريخ اجلماعة حىت أصبحت جزاءا 

 من الرتاث الثقايف واحلضاري.
ميكن تقسيم طرق قياس اإلجتاهات النفسية بصفة عامة  :طرق قياس اإلتجاهات النفسية -7

 إىل:
 لتعبري اللفظي.الطرق اليت تعتمد على ا-أ

 الطرق اليت تعتمد على مالحظة السلوك احلركي.-ب
 الطرق اليت تعتمد على قياس التعبريات اإلنفعالية.-ج

إلستفتاءات واحلصول والنوع األول من أساليب القياس هو أكثر الطرق تقدما نظرا العتماده على ا
 على اإلجاابت لعدد كبري من األفراد يف وقت قصري.

روف خمتلفة ومن أمثلة ظالسلوك احلركي فتتطلب وقتا طويال وتستلزم تكرار املالحظة يف أما مالحظة 
رر ألحد النوادي أو لتأدية ذلك احلكم على اإلجتاه النفسي للفرد عن طريق مالحظتنا له يف ذهابه املتك

كتبات ع معني من املفرائض الدين وذهابه للمسجد ابنتظام أو مالحظتنا للشخص الذي يرتدد على نو 
عند قراءته للصحف  أو الذي يقرأ نوعا معينا من الكتب أو مالحظتنا للجزء الذي يهتم به الشخص

 دائما ...وهكذا.
خص اإلنفعالية على جمموعة أما قياس التغريات اإلنفعالية يف املواقف املختلفة فهي أن ندرس ردود الش

 راد  وعة كبرية من األفمن املؤثرات وال تصلح لقياس اإلجتاهات النفسية عند جمم
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 المحاضرة الثانية عشرة
 استراتيجيات التبليغ والتواصل من المنظور النفسي اإلجتماعي

اين واإلجتماعي ذلك إن االنسان إجتماعي بطبعه وجمبول بفطرته على التواصل مع حميطه اإلنس
اليا من التفاعل اإلجيايب عب قدرا أن التواصل عملية أساسية بني البشر، وألن السعادة واإلستقرار يتطل

 ستمر.مع اآلخر والتفاعل البّناء مع احلياة كل ذلك يقتضي التواصل اإلجتماعي امل
 :مفهوم التواصل -1

ذلك فهو يعترب الوسيلة اليت ليعترب التواصل عملية إجتماعية تلعب دورا هاما وفعاال يف حياة اإلنسانية 
عة أو منظمة أن تنشأ وتستمر وتغري حياته اإلجتماعية وال ميكن جلما يستعملها اإلنسان لتنظيم واستقرار

 تقوية العالقات دون إتصال جيري بني أعضائها، ومنه فالتواصل عملية تفاعل إجتماعي يهدف إىل
ؤدي إىل التفاهم والتعاطف تاإلجتماعية يف اجملتمع عن طريق تبادل املعلومات واألفكار واملشاعر اليت 

ثري من منطقة إىل أتأن مفهوم التواصل يشري إىل نقل إنطباع أو  H.C Warrenويرى وارن  أو التباغض،
و العكس أو فرد إىل آخر، أخرى دون نقل فعلي ملادة ما أو إىل نقل إنطباعات من البيئة إىل الكائن أ

بني أطراف دل املعلومات ويف سياق آخر يرى الباحثون أن التواصل مبعناه العام يقوم على نقل أو تبا
 مؤثرة ومتأثرة على حنو يقصد به ويرتتب عليه تغيري يف املواقف أو السلوك.

حل املشرتكة ومنها حتقيق إذن التواصل هو عملية إجتماعية تتصل بعالقة الفرد ابآلخرين لتبادل املصا
 مستوى من التواصل داخل اجملتمع.

لشعور واإلجتاهات قي احلقائق واآلراء واالتواصل أبنه نقل وتل Leland Brownويعرف ليالند براون 
اصل هو آداء واإلحساس وطرق اآلراء واالفكار بواسطة رموز من شخص إىل آخر وأن هدف التو 

 العمل املقصود مع خلق شعور واحساس أبمهية اآلداء.
ه واجتاهاته ة إليه فيغري معلوماتفالتواصل عملية ديناميكية حيث أن الفرد يتأثر ابلرسائل اإلتصالية الواصل

جتاهاته وسلوكتهم مما ميكنه وسلوكه، وابملقابل يؤثر هو كذلك يف الناس هبدف التأثري على معلوماهتم وا
 من تغيري نفسه وسلوكه ابلتكيف مع األوضاع اإلجتماعية املختلفة.
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 :أهمية التواصل -2
واصلون مع بعضهم إجتماعيا س يتالتواصل هو مؤشر على احلركة والديناميكية يف احلياة فحينما نرى النا-

حيث أن اجملتمع الذي ال  فهذا يعين أن هذا اجملتمع يعج ابحلياة واحلركة الديناميكية، والعكس صحيح
 يتواصل أفراده مع بعضهم إجتماعيا يتسم ابخلمول والسكون والسلبية.

كار وذلك جيعله فيساعد التواصل على تقوية شخصية الفرد إذ جتعله يتقن فن احلديث ويرتب األ-
 قادرا على إنشاء عالقات مع من حوله.

نسان بطبعه حيب اإلجتماع التواصل هو حتقيق للرغبات اإلنسانية الفطرية يف اإلجتماع مع الناس فاإل-
 مع أخيه اإلنسان ألن هذا األمر يشبع رغباته الفطرية.

دي إىل الشعور ابلراحة وهذا يؤ  يساهم التواصل والتعامل مع الغري يف صنع عالقات جيدة مع اآلخرين-
 النفسية.

ول على املعلومات من يساعد على التعرف واإلنفتاح على كافة الثقافات والعادات إضافة إىل احلص-
 الغري.

 :أهداف التواصل -3
 من األهداف األساسية للتواصل ما يلي:

عليها من الطرف  صولتبادل املعلومات املختلفة وذلك من خالل تقدميها من الطرف املرسل واحل-
 املستقبل.

 املساعدة يف األحباث العلمية املختلفة.-
 التغيري اإلجيايب للسلوك العام وتغيري املبادئ، أو القناعات أو القيم.-
 ية العمل.تقدمي النصائح واإلرشادات ابإلضافة إىل إعطاء التوجيهات اليت تزيد فعال-
 تشخيص املشاكل وحلها ابلطرق املناسبة.-
 لتعبري واإلفصاح عن كل ما جيول يف النفس من مشاعر وأفكار. ا-
 تسهيل عملية إختاذ القرارات املختلفة.-
 حتسني عملية الفهم واإلستيعاب.-
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 :كيفية حصول عملية التواصل -4
 هي:و قسم علماء النفس اإلجتماعيني عمليات التواصل يف اإلنسان إىل مخس عمليات 

 ويتم على مستواها إستقبال املعلومات.اإلحساس ومجع املعلومات -1
 ربة واملفهوم بكلمات.إختزان املعلومات ويتم على مستوى الذاكرة والتذكر عملية إرتباط بني اخل-2
نا ليتقرر ما إذا كانت تتعارض تفسري املعلومات ويتم تقييم املعلومات يف ضوء اإلطار املرجعي الجتاهات-3

 أو تنسجم مع موقفنا.
اء أفكار معينة والتذكر حيث تتوقف القدرة على اإلتصال على القدرة على استدع االستدعاء-4

 وحتويلها إىل سلوك ظاهر.
غباتنا وهويتنا من خالل عملية التحويل هي مرحلة ظاهرة للعيان أمام الناس ليتعرف اآلخرون على ر -5

 تعبريان وخاضعة لنقدهم.
تفاوتة وتتحدد الدرجة ة التواصل تتم على درجات مومن جهتهم يرى الباحثون يف هذا اجملال أن عملي

 اليت يتم هبا على ثالث أسس:
 أنواع العمليات القائمة بتحقيق التواصل )لغة األلفاظ أو لغة اإلشارة(.-1
 خصائص املناطق املتواصلة.-2
 احلدود الفاصلة بني تلك املناطق.-3

ل داخل أي نظام يق التكيف املتبادوبناءا على ذلك ميكن القول أبن التواصل شرط أساسي لتحق
أن عملية التواصل  ويستدل على حتقيق هذا التكيف حبدوث اإلتزان داخل النظام، ويالحظ مما سبق

م بنيوي وظيفي ومن ترتكز على عنصرين هامني مها اإلنسان كمرسل ومستقبل وما يتميز به من تنظي
 صل مع اآلخرين.حقق يف األخري التواخصائص معرفية ونفسية والرسالة وما حتمله من خصائص لت

 :أنواع التواصل -5
لثقايف واملعريف بني أفراد اجملتمع التواصل اإلجتماعي هو مدى التأثر ابآلخرين والتأثري عليهم وهو التبادل ا
 الواحد أو مع جمتمع آخر، وللتواصل اإلجتماعي أنواع عدة نذكر منها:

 :التواصل اللفظي -أ
إلجتماعي التواصل اللفظي وهو استخدام اللغة كنظام من التفاعل بني األشخاص من أنواع التواصل ا

 تواصل مجاعي. والفردي عبارة عن أو اجلماعات والتواصل اللفظي على نوعني: تواصل فردي وتواصل
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بني فرد وآخر حملاورته أو إيصال فكرة ووسيلة ذلك األلفاظ، وقد قامت عالقة الناس يف أصل اخللقة 
﴿ اَي أَيُـَّها النَّاُس إِّانَّ واصل والتعارف فيما بينهم وأصل التواصل يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل  على الت

 َقاُكْم إِّنَّ اَّللََّ َعلِّيٌم َخَلْقَناُكْم مِّْن ذََكر  َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََبائَِّل لِّتَـَعاَرُفوا إِّنَّ َأْكَرَمُكْم عِّْنَد اَّللَِّّ أَتْـ 
ه مهمة تبليغ رسالة . وقد جسد الرسول )ص( مفهوم التواصل وأبعاده، فقد محل على عاتقبِّرٌي ﴾خََ 

لتواصل اللفظي اجلماعي اربه إىل الناس كافة فسريته غنية بصور تواصله مع الناس، أما ابلنسبة إىل 
قها جبهد فردي ه حتقيفالفرد يتواصل مع غريه لتحقيق أهدافه وطموحاته املنشودة واليت ال ميكن ل

تماعي، وكلما كانت عالقة والعالقات اإاجتماعية بني الناس تعرب عن مدى ارتباط اإلنسان مبحيطه اإلج
 اإلنسان مبجتمعه وثيقة كلما كان أكثر اندفاعا لإلنتاج.

 :التواصل الكتابي -ب
التواصل الفقال وخيتلف بري يف حيتاج التواصل مع الناس إىل مهارات معينة فاملهارة يف الكتابة هلا دور ك

ل اللفظي، أما التواصل التواصل اللفظي عن التواصل الكتايب ألن لكل شخص أسلواب متميزا يف التواص
دث غالبا وجها لوجه الكتايب فيختلف األسلوب يف احلديث والتعبري والوصف ألن التواصل اللفظي حي

كتايب، فالكتابة أكثر رمسية ر يف التواصل الوتلعب فيه حركة الوجه واألطراف دورا فعاال وهذا ال يتواف
 املهارة يف عرض املكتوب.و من التواصل ابلكالم حيث أهنا تعتمد على األسلوب املتبع يف اسخدام اللغة 

الرسالة ومراجعتها قبل  والتواصل الكتايب سواءا فرداي أو مجاعيا يتميز بوجود فرصة الختيار كلمات
تاج إىل إتقان مهارة لة واحتماالت سوء فهمها، فاإلنسان الناجح حيإرساهلا وبذلك يقل غموض الرسا

تابة اخلطاابت، التقارير، كاإلتصال الكتايب ألن نسبة كبرية من أعماله تعتمد على أعمال كتابية مثل:  
 والتعامل مع الربيد اإللكرتوين .... إخل

ع وكان البد من أن حيمل اد واجملتمومبا أن التواصل الكتايب له أمهية كبرية وأتثري عظيم على األفر 
 مواصفات معينة متمثلة فيما يلي:

 أن تكون الكتابة واضحة وخمتصرة وتتضمن كلمات بسيطة وسهلة.-
 أن تكون منطقية حىت تؤثر يف املتلقي.-
 أن تكون مرتبة ومتناسقة.-
 أن تكون صادقة وموضوعية.-
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 :التواصل اإللكتروني -جـ
ملعلومات واإلجتاهات عرب املية التفاعل الالزمة لتبادل اخلربات، األفكار، التواصل اإللكرتوين هو ع

واقع الفيسبوك، التويرت، مشبكة اإلنرتنت من خالل املواقع والتطبيقات العملية لشبكة اإلنرتنت مثل: 
اجتاهاهتم اد للتعبري عن آرائهم و اليوتيوب، الربيد اإللكرتوين، التصفح عرب الشبكة...مما تعطي جماال لألفر 

آلخرين وأفكارهم فيتبادلون ابكل حرية ودميقراطية وميكن القول أن التواصل اإللكرتوين يؤثر على أدوار 
رتبط الناس بوسائل اإلعالم املعلومات وهذا ما ساعد على القضاء على مركزية وسائل اإلعالم، فلم يعد ي

 .من خالل اجلغرافية فقط وإمنا من خالل اهتماماهتم املشرتكة
د من الناس وهو ما جيعلها فالتواصل اإللكرتوين يف هذا الوقت حيضى بكثري من الثقة واإلهتمام عند عد

 من الوسائل الفعالة نظرا الرتياحهم النفسي يف التعامل معها.
 :عملية التواصل وآثارها النفسية على الفرد والمجتمع -6

ع وابلتايل التماسك والرتابط اإلنسانية يف اجملتم يعمل اإلتصال أو التواصل على تطوير وتقوية العالقات
ور األساسي الذي يدور حوله والتواصل بني األفراد واجلماعات واملؤسسات اإلجتماعية. ويعترب الفرد احمل

ط أساسي لتحقيق التكيف وبواسطته كل ما يتم يف اجملتمع اإلنساين من عمليات إتصالية، فالتواصل شر 
 اخل اجملتمع.ماعة ويستدل على حتقيق هذا التكيف حبدوث اإلتزان دالنفسي للفرد داخل اجل

لإلنسان وابلتايل تعديل سلوكه  وتعلب عملية التواصل بني األفراد داخل اجملتمع على تغيري البناء املعريف
قات العامة ضمن سيكولوجية تبعا حملتوى اإلتصال مبا فيه من تغيري اإلجتاه، الدعاية، اإلعالن، العال

للتأثريات املختلفة  ددها معطيات خمتلفة يرجع جزء كبري منها إىل شخصية الفرد ومدى استجابتهحت
وكه فيما بعد، وهنا تكمن ومدى القدرة على التأثري على بناءه املعريف وابلتايل إحداث أتثري على سل

رة األمناط وتنوعها مع ة مع كثأمهية النظر يف أمناط اإلتصال املختلفة وآاثرها النفسية واإلجتماعية خاص
امليل إىل اإلستعمال  ظهور التكنولوجيات احلديثة من جهة وميل اإلنسان إىل كل ما هو جديد وخاصة

ن جهة أخرى ومع ما قد ينتج ماملفرط هلذه التكنولوجيات بغرض حتقيق الرفاهية والراحة النفسية واملتعة 
 عنه من تغيري يف السلوك.  
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 عشرةالمحاضرة الثالثة 
 الخطاب من منظور علم النفس اإلجتماعي والشريعة اإلسالمية

من أبعاد ومضامني  يعد اخلطاب من املواضيع اليت جتلب اهتمام الكتاب واملفكرين ملا حيمل
ن املوضوعات اهلامة لدى فكرية هلا صلة ابلواقع اإلجتماعي واإلقتصادي والسياسي املعاش وهو أيضا م

الدينية وذلك ملا حيمله من نسانية ومن وسائل اهليمنة اإلجتماعية والسياسية و الباحثني يف العلوم اإل
 وظائف خمتلفة تؤدي أدوارها داخل اجملتمع.

 :الخطاب من منظور نفسي اجتماعي  -1
لنظرية يف حقول معرفية يعترب موضوع اخلطاب من املوضوعات اليت أنتجت حوهلا العديد من التصورات ا

ا إجتماعيا وثقافيا ال ميكن نفس وعلم االجتماع وذلك إنطالقا من إعتبار اللغة منتوجخمتلفة مثل علم ال
 فهمه بعيدا عن السياق الذي ينتج فيه.

ن الباحثني السوسيولوجيني إن اإلهتمام مبوضوع اللغة واخلطاب كظواهر إجتماعية أاثر إنشغال العديد م
د اإلشارة إىل موضوع اللغة ة او جمتمع معني إال وجتوالنفسانيني فال تكاد جتد دراسة أو حبثا حول مجاع

جتماعيا ووسيلة إلستدخال واخلطاب وهذا اإلهتمام الذي ركز فيه املفكرين على اللغة بوصفها منتوجا إ
حثني يف العلوم اإلجتماعية الثقافة ومبحاولة دراسة اخلطاب بوصفه ظاهرة إجتماعية دفع العديد من البا

ذاهتا بل كمنتوج أنتج ستمر لتجاوز دراسة اخلطاب بوصفه بنية لغوية مستقلة بإىل اإلجتهاد بشكل م
ند حتليل اإلختالف يف سياق حماط مبعان إجتماعية وثقافية خاصة ينبغي أخذها بعني اإلعتبار. ع

ضع خطاابهتم ملنطق السياق اللغوي فكثري من الباحثني يرون أبنه خالل التفاعل اليومي بني األفراد خت
ردات اليت تتشكل منها ينتجونه فيه ، فاألفراد يعملون بشكل دائم على انتقاء القواعد واملف الذي

يار بعض املعاين اليت خطاابهتم فحسب الوضعية اليت يتخذوهنا يف سياق معني هو ما يدفعهم إىل اخت
الذي يتحدثون مع السياق و يعتقدون أهنا تتالءم أكثر من غريها مع وضعياهتم اإلجتماعية واإلقتصادية 

ون فيه حسب بعض املفكرين فيه وأن أكثر ما يدفع األفراد إىل األخذ بعني اإلعتبار السياق الذي يوجد
 يه خطاابهتم.هي املخاطر اليت هتددهم إذا مل يراعوا وضعياهتم يف السياق الذي ينتجون ف
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بيان أن العالقات ت وللتأكيد على أمهية السياق عند دراسة اخلطاب فقد عمل السوسيولوجيني على
وذلك من منطلق اإلفرتاض أن  اخلطابية والتواصلية بني االفراد ما هي إال انعكاس لعالقاهتم اإلجتماعية

عززون طرحهم هذا بتقدمي السياق يؤثر يف اختيار األفراد خلطاهبم وعلى كيفية قوهلم هلذا اخلطاب وي
خطاابهتم مبجرد تغيري السياق ا األفراد من لغتهم و جمموعة من الوضعيات اليت توضح الكيفية اليت يغري هب

اب يتألف من مجل ويقولون يف هذا الصدد أن اإلنسان الراشد عندما يتحدث اىل طفل يستخدم خطا
ايل ميكن القول أنه حسب ومفردات بسيطة نسبيا ابملقارنة مع اليت يستخدمها مع من هم يف سنه. وابلت

ي والصريف بل من املوقع ن اللغة ال تستمد قوهتا من سياقها النحو الدراسات النفسية واإلجتماعية فإ
ن الكفاءات وامللكات اللغوية اإلجتماعي الذي يشغله املتكلم داخل اجملتمع وأن أفراد اجملنمع ال ميتلكو 

واإلقتصادي ومنه  نفسها مع توضيح أن التفوق اللغوي لبعض الفئات يرجع إىل تفوقهم اإلجتماعي
ائه للقواعد اإلجتماعية فإن اخلطاب يوصف كظاهرة إجتماعية خيضع من حيث بنفحسب البحوث 

 تمع معني.نفسها اليت تقوم عليها الظواهر اإلجتماعية اليت تشكل الوجود اإلجتماعي جمل

 :الشريعة اإلسالمية الخطاب من منظور -2
عليه  هللا صلى حممد لرسولا فإن تعاىل هللا إىل الدعوة وسائل أهم أحد اإلسالمي الديين اخلطاب يعترب
اليت  الناس قلوب يقضأ بليغا اإلسالمي فخطابه ومبادئه، وقيمه اإلسالم لدين األول الداعية وسلم

لَّيتِّ َمْوعِّظَةِّ احلََْسَنةِّ ۖ َوجَ حلِّْكَمةِّ َوالْ ادُْع إِّىَلٰ َسبِّيلِّ َربَِّّك ابِّ "  تعاىل قوله يف واحلقد ابجلهل امتألت ادِّهْلُْم ابِّ
َْن َضلَّ َعْن َسبِّيلِّ  ْلُمْهَتدِّيَن ﴿هَِّي َأْحَسُن ۚ إِّنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم مبِّ النحل  سورة )"  ﴾١٢٥هِّ ۖ َوُهَو أَْعَلُم ابِّ

 (.125اآلية

 :مفهوم الخطاب اإلسالمي -1
ي القرآن الكرمي اخلطاب الديين أو اإلسالمي هو خطاب يستند إىل مصادر التشريع اإلسالمي وه

سالمي عقيدة وشريعة والسنة النبوية ومصادر التشريع اإلسالمية األخرى وهو يسعى لنشر الدين اإل
ة وبذل كل اجلهود يف سبيل اايت تعليم الناس كل ماهو انفع هلم يف الدنيا واآلخر وأخالقا ومعامالت لغ

 ة والسالم وهذه بعض تعريفاته:خدمة هذا الدين إمتثاال ألمر هللا سبحانه وتعاىل وأمر الرسول عليه الصال
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قضااي  وقف اإلسالم منعرفه الشيخ يوسف القرضاوي أبنه " البيان الذي يوجه ابسم اإلسالم لشرح م-
 ملية".احلياة واإلنسان والعامل فردية أو إجتماعية، روحية أو مادية، نظرية أو ع

نه" طريقة التعبري اليت تبني عرفه جملس الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي أب-
 حقائق اإلسالم وشرائعه يف شىت جماالت احلياة العامة واخلاصة".

السنة وأي من سائر و نه" اخلطاب الذي يستند ملرجعية إسالمية من أصول القرآن وعرف كذلك على أ-
عوية رمسية أو أفرادا دالفروع اإلسالمية األخرى سواء أكان منتج اخلطاب مجاعة إسالمية او مؤسسة 

عية حلياة السياسية واإلجتماامتفرقني مجعهم اإلستناد للدين وأصوله مرجعية لرؤاهم وأطروحاهتم وإلدارة 
 والثقافية اليت حييوهنا ..".

 :اإلسالمي الديني الخطاب أهمية -2
يف  واملسامهة واإلنفعاالتأ املشاعر وحتريك اإلسالم إىل الدعوة يف اإلسالمي اخلطاب دور أمهية تتجلى

 يف: األمهية هذه زوترب  اإلجنازات من مزيد إىل الناس وتدفع اإلنتاج تعزز إجيابية ثقافة بناء

ه الصحيحة وعرض بصورت اإلسالم رسم يتم خالله فمن وغريهم املسلمني بني التواصل لةوسي أنه-
 تصورات املنهج اإلسالمي للقضااي الراهنة. 

يتم توجيه  خالله فمن للمسلمني العقلي التكوين أو الذهنية البنية تشكيل يف الرئيسي العامل هو- 
 حضارهتم. ستئنافوا املسلمني حال وإصالح اجملتمعات وتغيري األفراد

 اخلطاب الديين هو أداة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.-

 له دور فاعل يف التبشري ابإلسالم وهداية البشرية.-

 يعمل على ترسيخ القيم األخالقية والسلوكية بني أفراد اجملتمع.-

 مي.إلسالااخلطاب اإلسالمي أداة إتصال معريف وحضاري له دور فعال يف بناء اجملتمع -
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 :خصائص الخطاب اإلسالمي -3
فرد بشكل واضح يتميز اخلطاب اإلسالمي عن غريه من اخلطاابت األخرى بعدة خصائص بل أنه يت

 مبعامله اخلاصة ومن أمهها:

اختالف ألسنتهم قال و خطاب عاملي جاء للبشرية مجعاء بغض النظر عن أعرافهم وأجناسهم وألواهنم -
ريًا َوَنذِّ تعاىل:"  (. فاخلطاب اإلسالمي 28")سورة سبأ اآلية  ﴾٢٨﴿يرًا َوَما أَْرَسْلَناَك إِّالَّ َكافًَّة لِّلنَّاسِّ َبشِّ

 خطاب يدعو إىل التعايش السلمي العاملي واحرتام الغري واحرتام حقه ورأيه.

نفسه وخالقه وغريه بخطاب مشويل فهو شامل لكل معاين احلياة املتصلة يف تنظيم عالقة اإلنسان -
ْبلُِّكْم َلَعلَُّكْم بَُّكُم الَّذِّي َخَلَقُكْم َوالَّذِّيَن مِّْن قَـ اَي أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا رَ وجاء خطااب عقائداي يف قوله تعاىل:" 

ُ َوَأنِّ احْ (، وجاء سياسيا يف قوله" 21")سورة البقرة اآلية ﴾٢١تـَتـَُّقوَن ﴿ َا أَنـَْزَل اَّللَّ نَـُهْم مبِّ اَل تـَتَّبِّْع وَ ُكْم بـَيـْ
ُ إِّلَْيَك ۖ  َما أَنـَْزلَ  أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفتُِّنوَك َعْن بـَْعضِّ   يف قوله ( واقتصاداي49")سورة املائدة االيةاَّللَّ

( كما جاء إجتماعيا يعاجل مشاكل األسرة 275اليةاسورة البقرة )"َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّاَب ۚ تعاىل" 
َشةً َوَساءَ َسبِّياًل ﴿َواَل تـَْقَربُوا الزِّاَن ۖ إِّنَُّه َكاَن فَاواجملتمع يف قوله تعاىل"   (.32")سورة االسراء االية ﴾٣٢حِّ

لقلب قيدة التوحيد اليت متأل اعحيقق الطمأنينة والسعادة واإلستقرار يف احلياة اإلنسانية فهو يقوم على -
ليت يؤدي عدم إشباعها طمأنينة وتنهى عن العبث يف األرض والفساد كما أنه حيقق احلاجة النفسية ا

 (.28")سورة الرعد اآلية﴾٢٨ اْلُقُلوُب ﴿َأاَل بِّذِّْكرِّ اَّللَِّّ َتْطَمئِّنُّ إىل اضطراب حياة اإلنسان لقوله تعاىل" 

خطاب ميد  فهو خطاب مؤثر ألنه خياطب عقل اإلنسان وفطرته السليمة وحيرك مشاعره وعواطفه-
َا اْلُمؤْ املسلم ابلطاقة الروحية اليت جتعل منه قواي قال تعاىل"  لَ إِّمنَّ ُنوَن الَّذِّيَن إَِّذا ذُكَِّر اَّللَُّ َوجِّ ْت قـُُلوهُبُْم مِّ

 (. 02")سورة األنفال اآلية ﴾٢يـَتَـوَكَُّلوَن ﴿هبِِّّّْم َوإَِّذا تُلَِّيْت َعَلْيهِّْم آاَيتُُه زَاَدهْتُْم إِّميَااًن َوَعَلٰى رَ 

األحكام الشرعية واليت  خطاب اثبت ال يتغري بتغري األزمنة واألمكنة واملقصود ابخلطاب الثابت هو-
إذا عاجلت قضية ما تبقى أتخذ نفس احلكم وقد أعطى لكل مسالة حكما خاصا هبا كما أنه الدين 
الوحيد الذي أعطى كل احلوادث سواء ماضية أو حاضرة أحكاما شرعية تبىن على القرآن أو السنة أو 

 القياس واإلمجاع.
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 المحاضرة الرابعة عشرة
 نفسي واإلجتماعيالقيادة من الجانب ال

اهتم واستمرت األحباث تعترب القيادة من أهم املواضيع اليت تناوهلا العلماء على اختالف ختصص
يني ابعتبارها حمورا أساسيا والدراسات يف هذا اجملال حىت يومنا هذا، فاهتم هبا علماء النفس اإلجتماع

تماعية تنبثق من وجود الفرد رها ظاهرة إجمن حماور ديناميات اجلماعة واهتم هبا علماء اإلجتماع ابعتبا
إلتصال ابعتبارها أسلواب اداخل اجلماعة وعامال من عوامل متاسك اجلماعة وتضامنها وركز عليها علماء 

لصدد ملعرفة أهم من أساليب اإلتصال الناجح يف اجلماعة وركز السيكولوجيني جهودهم يف هذا ا
 السمات اليت متيز القادة عن غريهم.

 :يف القيادةتعر   -1
ملصطلحني يستخدمان ابلتبادل ايف البداية البد من التمييز بني القيادة والقائد فعلى الرغم من أن هذين 

 إال أهنما يشريان إىل نواحي خمتلفة يف اجلماعة.
ة أو إىل الشخص الذي يشغل فالقيادة تشري للعملية يف حني أن القائد يشري إىل مركز داخل بناء اجلماع

ن القيادة هي عملية أإىل  stogdillركز، وفيما يلي بعض التعريفات عن القيادة: يذهب ستوجدل ذلك امل
وماسارك  Tannenbaum التأثري يف أنشطة اجلماعة إلعداد اهلدف واحلصول عليه، أما كل من اتننبوم

Massarik  اإلتصال  جه عملياتفيذهبان إىل أن القيادة هي عملية التأثري بني األشخاص وهي اليت تو
فيعتربان أن  Julianوجوليان  Hollanderمن أجل احلصول على هدف أو أهداف خاصة، أما هوالندر 

شخاص الذين القيادة متثل عالقة مؤثرة بني شخصني وعادة ما يكون أكثر من شخصني وهم األ
فيقول  Fiedlerيدلر يعتمدون على بعضهم البعض للحصول على أهداف معينة يف موقف اجلماعة، أما ف

ه أعضاء اجلماعة من عمل وجيمع بأبن القيادة تعين أفعاال معينة يزاوهلا القائد من توجيه وآتزر ملا يقوم 
ري موجهة حنو احلصول على بني هذه التعاريف املتعددة عن القيادة إتفاقها على أن القيادة عملية أتث

 اهلدف.
قوم به فرد أثناء تفاعله مع غريه من أفراد ومن تعاريف القيادة كذلك فإهنا دور إجتماعي رئيسي ي

اجلماعة وال بد ملن يقوم هبذا الدور من إمتالك القوة والتأثري على اآلخرين لتوجيه سلوكهم حنو حتقيق 
أهداف اجلماعة، والقيادة أيضا سلوك يقوم به القائد للمساعدة يف بلوغ أهداف اجلماعة وميكن أن 
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ك جمموعة من الناس ابجتاه هدف حمدد وخمطط وذلك بتحفيزهم على نقول أبن القيادة هي عملية حتري
 العمل.
 :تعريف القائد  -2

 أما ابلنسبة لتعريف القائد فتوجد مخس تعاريف ما زالت تستخدم لآلن:
هذا التعريف على  األول منها يعرف القائد أبنه الشخص الذي ميثل مركز سلوك اجلماعة ويؤكد-أ

اخل اجلماعة، لكن ذكر لقائد وقيامه بدرجة عالية من عملية اإلتصال دالتفاف أعضاء اجلماعة حول ا
كنه ال يكون هو الشخص لأنه توجد الكثري من املواقف اليت يكون فرد ما فيها مركز إنتباه اجلماعة 

مركز انتباههم يف املوقف  الذي يعرفه الباحثون أبنه القائد فالشخص املخمور يتجمع حوله الناس ويكون
 يعترب قائد. لكنه ال

جلماعة حنو أهدافها ويوافق واجملموعة الثانية هي اليت ترى أن القائد هو الشخص القادر على قيادة ا-ب
يد أهداف اجلماعة،  الكثريون على هذا التعريف إال أن آخرون وجدوه تعريفا غري كاف لصعوبة حتد

جلماعة بعيدا عن أهدافها اين قادوا كما رأوا أن مثل هذا التعريف قد ال يدخل يف اعتباره األشخاص الذ
 مثل هتلر.

ة وكان اإلعرتاض كذلك واجملموعة الثالثة هي اليت تعرف القائد أبنه الشخص الذي حددته اجلماع-جـ
بشيء عن خصائص  على هذا التعريف ألنه يشري فقط للشخص الذي حيتل دور القيادة لكنه مل يشر

 القيادة.
ى تركيب اجلماعة أي ائد على أنه الشخص الذي له أتثري ملحوظ علواجملموعة الرابعة تعرف الق -د

 ة.الشخص الذي حيدث تغيريا يف تركيبها و حيدث تغيريات يف مستوى آداء اجلماع
ماعة والقائد من أما التعريف اخلامس فريى أن القائد هو ذلك الشخص الذي يهتم بسلوك اجل -هـ

ادرا على التأثري يف الدعم من أعضاء مجاعته ويكون ق الناحية السيكولوجية هو الشخص الذي يتلقى
قائد هو الشخص سلوكهم دون تدخل من سلطة خارجية ولذلك يفضل التعريف الذي يذهب إىل أن ال

 الذي يبذل أتثريا إجيابيا أكرب على أعضاء اجلماعة.
 :خصائص القائد *
 :ميكن معرفة القائد الناجح من خالل الصفات اليت يتصف هبا وهي 

 الدقة والتنظيم: فكل أعمال القائد منظمة )وقته وأوراقه وأهدافه(. -
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نتظر األحداث بل يصناعة احلدث والقدرة على اختاذ القرار املهم: فالقائد الناجح ال  -
 يصنعها.

م مبهارة ويوجههم لتحقيق التأثري يف اآلخرين: فالقائد الناجح يؤثر يف اآلخرين ويتواصل معه -
 األهداف املطلوبة.

روح احلماسة لدى  التحفيز: فالقائد الناجح يعتمد التحفيز عنصرا أساسيا يف عمله لبث -
 العاملني معه.

عمل وال يرتك جماال التخطيط: فالقائد الناجح هو الذي يضع اخلطط الصحيحة واملدروسة لل -
 للصدفة يف عمله وطريق جناحه.

ة على التواصل مع ائد القدر الذكاء اإلجتماعي: وهو املهارة اإلجتماعية اليت تعطي الق -
 اآلخرين وإيصال ما لديه من أفكار.

ومسريته حنو النجاح فال يقدم  اإللتزام اخللقي: يراعي القائد الناجح املبادئ والقيم أثناء عمله -
 سرعة النجاح الدنيوي على قيمه وأخالقه.

 :أهمية القيادة  -3
افها املشرتكة فمن خالل ا حنو حتقيق أهدللقيادة دور كبري يف جناح اجلماعات البشرية واملضي قدم

ة للقيادة بعدة نقاط تربز القيادة تستطيع اجلماعات إجناز وحتقيق أهدافها وميكن إمجال هذه األمهي
 من خالهلا مكانة القيادة وأمهيتها كاآليت:

تناسق يضمن عمل هي حلقة وصل تتدفق بقوة املنصب واملكانة لتوجيه الطاقات أبسلوب م -
 على خطط املؤسسة وتصوراهتا. العاملني

 ياسات.هي البوتقة اليت تنصهر داخلها كافة املفاهيم واإلسرتاتيجيات والس -
 ل من السلبيات.تساعد القيادة من خالل القائد على تدعيم السلوك اإلجيايب والتقلي -
 مواكبة املتغريات احمليطة وتوظيفها خلدمة املؤسسة. -
 مة.تسهل للمؤسسة حتقيق األهداف املرسو  -
 اء.السيطرة على مشكالت العمل وحلها وحسم اخلالفات والرتجيح بني اآلر  -
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ألفراد يتخذون من القائد اتنمية وتدريب ورعاية األفراد ابعتبارهم أهم مورد للمؤسسة كما أن  -
 قدوة هلم.

 :وجهات النظر في دراسة القيادة  -4
 فيما يلي أهم وجهات النظر يف دراسة القيادة:

 :لرجل العظيموجهة نظر ا -4-1
تحقق عن طريق أفراد ذوي تهي من أوىل النظرايت يف القيادة وتفرتض أن التغريات يف احلياة جبوانبها 

ن" الذي يقدم عددا  مواهب وقدرات غري عادية ومن أشد دعاة هذه النظرية العامل "فرانسيس جالتو 
ستطيع تغيري ما بقومه إذا كان يالقائد كبريا من البياانت اإلحصائية والوراثية تؤيد نظريته واليت ترى أن 

وال يستطيعون تقبله  لديهم إستعداد لذلك وال يستطيع إذا ما أراد اإلتيان بشيء ال هتضمه رعيته
 ماعية.والتفسري املرجعي يف ذلك ليس يف تغري القائد وإمنا يف تغري الظروف اإلجت

 :وجهة نظر السمات -4-2
ي اجلسمية والعقلية أو القيادة ببحث مميزات القادة من النواح لقد إهتمت البحوث األوىل يف دراسة

ل الشخصية يف البحوث اليت نشرت عن العوام 1948عام  stogdillمسات الشخصية، وقد استعرض 
دور احلضانة واجلماعات و املتعلقة ابلقادة وقد مشلت هذه الدراسات مجاعة خمتلفة من أطفال املدارس 

ضخم حجًما وأصح بدانًّ ..إخل فوجد يف بعضها أن القادة هم أطول طواًل وأالدينية ومجاعات العمال.
ة أكثر ثقة أبنفسهم من وأحسن مظهرًا وأذكى من ابقي األفراد وكذلك ميكن أن نتوقع أبن يكون القاد
ة واملثابرة وأعلى طموحا غريهم، أكثر انغماسا يف النشاط اإلجتماعي وأقوى عزمية وقدرة على املبادر 

 ر سيطرة وأكثر مرحا وأحسن توافقا من غريهم وهذه بعض النماذج:وأكث
ص الذي تكون عنده من الطبيعي أن تكون هذه السمة موجودة يف الفرد ألن الشخ :الثقة ابلنفس-أ

وه ويلتفون حول آرائه حنثقة كبرية يف النفس يشعر اآلخرون بقوته وبصعوبة زعزعته لذلك فهم يهرعون 
 وأفكاره....

اح القائد على ضرورة اتفقت تقريبا كل الدراسات اخلاصة ببحث سر جن :ة البدنية والعصبيةالطاق-ب
ى مما يتوفر يف غريهم من أن تتوفر فيه قوة دافعة مع نشاط مطلق للجسم والعقل وذلك بنسبة أكرب وأعل

ة يف القائد جتعله لقوة الناشطاالناس، فنشاط الزعيم يولد يف أتباعه نشاط زائد وشعور أكثر ابلقوة وتوفر 
 يعمل رفقة أتباعه من أجل حتقيق أهدافهم املشرتكة.
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 الذكاء، الثقافة،....إخل: السمات املعرفية-جـ
 فن التعامل، كسب اآلخرين، حسن اإلتصال،...إخل: السمات اإلجتماعية-د
 كالنضج اإلنفعايل، ضبط النفس...إخل: السمات اإلنفعالية-هـ

 :وجهة النظر الموقفية -4-3
ثري العوامل اليت تذهب لقد أدى عدم إتفاق النتائج يف وجهة نظر السمات ببعض الباحثني إىل حبث أت

وجهة النظر  Bogardus Emory 1931إىل أن القيادة تعتمد على املوقف، ولقد أيد إميوري بوجاردس 
قف وغري متسق ض املوااملوقفية فقال خيتلف السلوك على حسب املوقف، فالفرد قد يكون متسقا يف بع

ب املوقف، رأى أن خصائص الفرد قد تتغري حس Murphy 1941يف مواقف أخرى، كذلك فإن مرييف 
ن السمات واليت مفالفرد املسيطر قد يصبح خجوال إذا وضع يف موقف غري مالئم، كذلك فإن مسة 

 خر.ترتبط إرتباطا موجبا ابلقيادة يف موقف قد ترتبط إرتباطا سالبا يف موقف آ
الشخص الذي لديه قدرة ب أن تكون لدى القائد اخلصائص املتصلة ابملواقف اليت جيد نفسه فيها فوجي

ذا العمل من أي شخص هعالية يف عمل ما فإن فرصته تكون أكرب يف أن يصبح قائدا فعاال على مجاعة 
 آخر ال ميتلك هذه القدرة ابلنسبة لذلك العمل.

تب اخلدمات اإلسرتاتيجية احلرب العاملية الثانية من خالل مكولقد تدعمت وجهة النظر املوقفية خالل 
( ولقد عهد CIAورمزها ) Central Intelligence Agencyوالذي يسمى اآلن وكالة املخابرات املركزية 

رض العدو، ولقد كانت الطريقة ألوكالة املخابرات املركزية بتدريب األفراد الذين يقومون مبهمات سرية يف 
لذين يتم اختيارهم هلذه امتها الوكالة هي الطريقة املوقفية حيث كانت جترى على األفراد اليت استخد

 ا.املهمات حيث يتم وضعهم يف مشكالت موقفية يتم فيها مالحظة أسلوهبم يف حله
 :وجهة النظر التفاعلية -4-4

ئد يشارك اجلماعة القا ترتكز هذه النظرية يف أساسها على أن القيادة عملية تفاعل إجتماعي حيث أن
أ عندما تتكون اجلماعة قيمها ومعايريها وأهدافها ومشكالهتا وسلوكها اإلجتماعي فالقيادة هنا تنش

 ري ومكانة األعضاء.خالل عمليات التفاعل اإلجتماعي وظهور أدوار أعضاء اجلماعة وتكوين املعاي
دراكه لآلخرين واإلدراك خرين له وإوتعطي هذه النظرية أمهية كبرية إلدراك القائد لنفسه وإدراك اآل

 املشرتك بني كل من القائد واألتباع واملوقف.
 الرئيسية التالية: وتدور هذه النظرية حول مسألة التكامل والتفاعل واألولوايت بني املتغريات
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 القائد شخصيته ونشاطه يف اجلماعة.-أ
 األتباع اجتاهاهتم وحاجاهتم ومشكالهتم.-ب
 لتفاعل بني أفرادها.امن حيث العالقة بني أفرادها وخصائصها وأهدافها وعملية اجلماعة نفسها -جـ
 املواقف كما حتددها العوامل املادية وطبيعة العمل وظروفه.-د

 :وجهة النظر الوظيفية -4-5
جلماعية لتحقيق أهداف اتنظر هذه النظرية للقيادة على أهنا وظيفة تنظيمية حتقق القيام ايلوظائف 

القيادية داخل اجلماعة، أي  وأغراضها وتركز هذه النظرية على كيفية توزيع األدوار أو الوظائفاجلماعة 
 هل تنحصر القيادة يف شخصية القائد لوحده أم يساعده أفراد آخرون.

للجماعة وتنفيذ آراء  ووفقا إلجتاه هذه النظرية فإن وظائف القائد ترتكز يف رسم أو وضع السياسة
درا على فض املشاحنات واخلربة الفنية واإلدارية وأن يكون منوذجا يقتدى به قا ومعتقدات اجلماعة

 والصراعات بني أفراد اجلماعة من خالل الثواب والعقاب.
اعد اجلماعة لتحقيق أهدافها ويف جممل القول فالقيادة هنا تتمثل يف القيام ابلوظائف اجلماعية اليت تس

 نظيمية.وينظر إىل القيادة على أهنا وظيفة ت
 :أنماط القيادة -5

له مع اآلخرين حىت يستطيع  ويقصد ابلنمط القيادي هو السلوك املتكرر املعتمد من قبل القائد عند تعام
ادة ولقد أسفرت العديد كسب تعاوهنم وإقناعهم بتحقيق األهداف والذي يشكل منطا مييزه عن بقية الق

ثني إىل وجود منط حمدد وقد أشار الكثري من الباحمن الدراسات عن أصناف متعددة من أمناط القيادة 
من أهم وأبرز األمناط لكل إنسان وقد عملوا على اخرتاع القياسات اليت حتدد ومتيز تلك األمناط و 

 مايلي:
 :القيادة الديمقراطية -5-1

تفوق ذا النمط من جناح و إهتم الباحثون هبذا النمط من القيادة إهتماما كبريا وذلك ملا يتمتع به ه
ه وهذه املشاركة تساعد يف فالقائد الدميقراطي يشارك السلطة مع اجلماعة وأيخذ رأيهم يف معظم قرارات

 رفع معنوايت األفراد وتزيد من والئهم وانتمائهم والتزامهم.
وبشكل عام ميكن القول أبن القيادة الدميقراطية تعتمد على ثالث مرتكزات أساسية تتمثل يف العالقات 

ية السليمة بني القائد ومرؤوسيه وكذا املشاركة يف صنع القرار فضال عن تفويض السلطة اإلنسان
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للمرؤوسني القادرين حبكم كفاءاهتم وخرباهتم على ممارستها مما يتيح للقائد اإلضطالع ابملهام القيادية 
مل يف العالقات اهلامة. وحىت يتمكن القائد من حتقيق عالقات طيبة يف هذا النمط القيادي فعليه أن يع

 اإلنسانية بني القائد ومرؤوسيه على عدة جوانب أمهها:
 سيادة روح الفريق بني املتعاملني. -
 حساسية القائد إزاء املشاعر اإلنسانية ملرؤوسيه. -
 عناية القائد بتفهم مشاكل املرؤوسني ومعاجلتها. -
 تلبية احلاجات اإلنسانية للمرؤوسني. -

د للمرؤوسني ملناقشة املشاكل اركة مرؤوسيه يف صنع القرار أي دعوة القائويف هذا النمط يقوم القائد مبش
ي يساعد يف إختاذ القرار اليت تواجهها املنظمة للوصول إىل أفضل احللول املمكنة هلا وهو الشيء الذ

ألهنم أسهموا أبفكارهم يف  الرشيد وخيلق الثقة بني أفراد اجملموعة ويسهم يف قبول القائد دون معارضة
وض القائد جزءا من سلطاته صنع القرار وكانوا يف صورة أسباب إختاذ القرار وظروفه، ويف هذا النمط يف
حملددة بكفاءة ، فالتفويض هو إىل مرؤوسيه الذين لديهم القدرة على حتمل املسؤولية والقيام ابلواجبات ا
 قة وكفاءة.ام بدنقل لبعض صالحيات القائد إىل املرؤوسني القادرين على إجناز تلك امله

 القيادة الديكتاتورية )األوتوقراطية(: -5-2

ملطلقة يف يد القائد يتصف هذا النمط من القيادة ابلتسلط والظلم وذلك من خالل إجتماع السلطة ا
هو الذي يفرض على و اإلستبدادي أو الديكتاتوري، فهو الذي يضع سياسة اجملموعة ويرسم أهدافها 

نهم وهو وحده احلاكم ن أعمال، كما أنه حيدد نوع العالقات اليت تقوم بياألعضاء ما يقومون به م
 ومصدر الثواب والعقاب ويرتكز هذا النوع من القيادة على املبادئ التالية:

 قة واحلاكمة أبمرها.تركيز السلطة يف يد شخص أو هيئة عليا تعترب نفسها  صاحبة السيادة املطل-
يف ذكاء احملكومني  ؤون املختلفة وتوجه كل األمور وهي ال تثقهذه الشخصية املستبدة تدير الش-

 واستعداداهتم وقدراهتم على اإلسهام يف تدبري شؤون اجملموعة.
ىل األفراد على أهنم آالت إتقوم السلطة احلاكمة بعمل ما تريد دون أي إعتبار لرأي احملكومني وتنظر -

 يتجهون إليه.حتركها كما تشاء دون أن يعرف هؤالء اهلدف الذي 
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يتبع احلاكم اإلستبدادي نظاما صارما خينق احلرايت ألنه يعتقد أبن النظام واحلرية نقيضان ال يلتقيان -
 فالنظام ال يكون إال إذا انعدمت احلرية وعلى ذلك فواجب األفراد الطاعة العمياء دون إبداء الرأي.

 القيادة الفوضوية )المتساهلة(: -5-3
مارسة نشاطهم وإصدار ملالقيادة إبعطاء القائد أكرب قدر من احلرية ملرؤوسيه  يتميز هذا النمط من

ائد يتجه أكثر إىل تفويض القرارات واتباع االجراءات اليت يروهنا مالئمة إلجناز العمل، كما أن الق
 حمددة ألن ذلك يعطي السلطة على أوسع نطاق ملرؤوسيه ومييل إىل إسناد الواجبات بطريقة عامة غري

لذي يتبع منط القيادة املتساهلة املرؤوسني احلرية يف ممارسة أعماهلم وفرصة اإلعتماد على النفس فالقائد ا
اإلتصال به لتوضيح اآلراء  يرى أن أسلوب احلرية يف اإلدارة لن يكون جمداي إال إذا سهل ملرؤوسيه سبل

 واألفكار اليت يلتبس عليهم أمرها.
 :الفرق بين القيادة والرئاسة-

 هناك فروق بني القيادة والرائسة وميكن تلخيصها فيما يلي:
ف اجلماعة بينما الرائسة القيادة هي إعرتاف تلقائي من جانب األفراد مبسامهة الشخص يف حتقيق أهدا-

 تقوم نتيجة نظام.
 ملصاحل الرئيس. يف القيادة حتدد اجلماعة اهلدف بينما يتم إختيار اهلدف يف الرائسة طبقا-
الرائسة من خارج  السلطة يف القيادة مستمدة من داخل اجلماعة يف حني تستمد السلطة يف تكون-

 اجلماعة.
ليلة والعمل املشرتك ضئيل قالقيادة تتضمن قوة املشاعر والعمل املشرتك يف حني أن املشاعر املشرتكة -

 يف الرائسة لتحقيق اهلدف.
لتحقيق مصاحل اجلماعة بينما يف حالة الرائسة  القيادة فيها تقارب إجتماعي كبري يستخدم كوسيلة-

يظهر التباعد اإلجتماعي الكبري بني الرئيس واجلماعة.



 
 

 

 خاتمة
كن حصرها يف بعض األعمال وجممل القول أن علم النفس اإلجتماعي يعترب من العلوم الواسعة اليت ال مي
راء موضوعاته وتعددها نظرا لث دون أخرى وال ميكن حصر اهتماماته يف بعض األوراق أو املراجع وهذا

 وتشعبها ألهنا تدرس اإلنسان الذي يعترب وحدة صعبة القياس.

ية اإلجتماعية اليت تؤهله إىل وعند دراسة الطالب هلذه املواضيع وإتقاهنا يتمكن من معرفة الثقافة النفس
ية. ويف هناية كتابة اغوجممارسة البحث النفسي اإلجتماعي والذي يعترب من أهداف هذه املطبوعة البيد

ضحنا فيها خمتلف املعلومات هذه اجملموعة من احملاضرات املهمة يف مقياس علم النفس اإلجتماعي اليت أو 
ية اإلجتماعية اليت يستفيد الضرورية أنمل أن نكون بذلك قد حققنا حاجة الطالب إىل هذه املعرفة النفس

 منها يف إطار تكوينه األكادميي اجلامعي.
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