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 مقدمة تمييدية:
لسعلػػػػػـةتعػػػػػدةدرلمػػػػػسةللػػػػػـةلسػػػػػلمسةسلمػػػػػلاؾةل لمػػػػػهل،ةلس رهػػػػػزةلسػػػػػر  سةلسػػػػػذ ة  ػػػػػتـة  ػػػػػ ة ة ذة  ػػػػػدؼة ػػػػػذلة

لسػػػػػػةة عر ػػػػػػسةاا ػػػػػػهسةاتممػػػػػػ رةلسمػػػػػػلاؾةكهه ػػػػػػسةلفػػػػػػههس ةاللاللػػػػػػ ة ة  ػػػػػػ ةلػػػػػػفةهفػػػػػػؼةلمػػػػػػرلرةلسػػػػػػلمسة
لسكفػػػػػػر سة ةالساىػػػػػػاؿةلسػػػػػػةةلسغػػػػػػالل فةلس عغػػػػػػداةالس ه  ػػػػػػسةلستػػػػػػ،ةت هػػػػػػـةمػػػػػػلاؾةل لمػػػػػػهفة ػػػػػػ،ةلسعػػػػػػهسـة ة
الت جػػػػػػػػسةس ػػػػػػػػذلةلك ت ػػػػػػػػهـةاتفػػػػػػػػعلةمػػػػػػػػلاؾةل لمػػػػػػػػهفةاتمهللػػػػػػػػ ةال لػػػػػػػػ ة ػػػػػػػػ ةلسه  ػػػػػػػػرة ػػػػػػػػفةلس جػػػػػػػػهك ة

ك   ػػػػػسةظ ػػػػػر ة  ػػػػػهد فةلممػػػػػ سةه  ػػػػػراةا تمرلػػػػػسة ة ظ ػػػػػرةللػػػػػـةلسػػػػػلمسةلسل ػػػػػاةلسػػػػػذ ة  ػػػػػتـةلكجت هل ػػػػػسةالس
كتطػػػػارةصىػػػػه صةل لمػػػػهفةلسلممػػػػ سةالسجمػػػػ  سةكػػػػدةلة ػػػػفة ر لػػػػسة ػػػػهةاكػػػػؿةلسػػػػاكداةا تػػػػةةل ه ػػػػسةلس  ػػػػهاة
 ةاظ ػػػػرةل  ػػػػهةللػػػػـةلسػػػػلمسةلسىػػػػلهل،ةلسػػػػذ ة  ػػػػتـةكه م ػػػػسةلصت ػػػػهرةلسعه ػػػػؿةلاةلس اظػػػػؼةلس لهمػػػػلة ػػػػ،ة

 ػػػػػػػرةهػػػػػػػذسؾةللػػػػػػػـةلسػػػػػػػلمسةلسفػػػػػػػالذةلسػػػػػػػذ ة  ػػػػػػػتـةكه م ػػػػػػػسةظ ػػػػػػػارةلك ػػػػػػػطرلكه ةلس هػػػػػػػهفةلس لهمػػػػػػػلة ةاظ
ةلسلمم سةالسملاؾةغ رةلسما ةسدىةل لمهفة 

اس ػػػػػهةهػػػػػهفةل لمػػػػػهفةهػػػػػه فةلجت ػػػػػهل،ة هتمػػػػػلةا تمهلػػػػػؿةا تػػػػػ  رةكهكفػػػػػصهصةلس   طػػػػػ فةكػػػػػ ةمػػػػػالةة ػػػػػ،ة
مسةلكمػػػػػراةالس درمػػػػػسةالسع ػػػػػؿةالس جت ػػػػػ ةكدرجػػػػػسةهك ػػػػػراةة ػػػػػ فة  ػػػػػدلفةجد ػػػػػدة صػػػػػرةظ ػػػػػرة ػػػػػ،ةللػػػػػـةلسػػػػػل

ـة جاكػػػػػػسةهك ػػػػػػراة غػػػػػػدا  ػػػػػػتـة ػػػػػػذلةلسعلػػػػػػـةكت ػػػػػػ فة  هد لػػػػػػ ةلسمػػػػػػهكغسةةا ػػػػػػاةللػػػػػػـةلسػػػػػػلمسةلكجت ػػػػػػهل،ة ة
ا   ػػػػسة ػػػػاؿةه ػػػػؼة هتمػػػػلةلكلمػػػػهفةا  ػػػػ ةالهدلتػػػػ ةكالمػػػػطسةلستلفػػػػ سةلكجت هل ػػػػس ة ة اةه ػػػػؼة  ت ػػػػؿة
ا ط ػػػػػ ةاػػػػػالل فةلسج هلػػػػػس ة ةاس ػػػػػهذلةتتفػػػػػهك ةتاج هتػػػػػ ةلسلممػػػػػ سة ػػػػػ ةج هلتػػػػػ ة ػػػػػ،ة ػػػػػلةلاةهػػػػػر ةج هلػػػػػسة

 ةاه ػػػػؼة غػػػػادةا ػػػػل رةفػػػػصصة ػػػػهةللػػػػةةلػػػػددةهك ػػػػرة ػػػػفةلك ػػػػرلدة ةاه ػػػػؼةتتلػػػػه سةلاةتتىػػػػرلعة صػػػػرىة
ةج هلهتلهة  ةكع  هةلسكعضة 

ة
 تاريخ ظيور عمم النفس االجتماعي 

ةلأل رةلسذ ةجعؿة ةلسلمسةلكجت هل،ةذل ةطهك ة لمم،ة  ةلسلمسةاللـ ةلكاسةةسلفاةةللـ ههل ةلسكدل س
ة ،ةتمم رةلسملاؾةل لمهل،ة)  ه  دة  ة ه تد ةدرلمسةلسملاؾة2003لألملالةلسملمم،ة كداةال  ه  )

ة ـ ةلألم  ، ةكهسعىر ة رارل ةال غر ؽ ةلس الهف ة  هرل  ةكدل ه  ة لذ ةلسغدـ ة لذ لسل  سةةلكجت هل،
ة  سةةلىرةلمتغ ؿةللـةلسلمسة ـةلسعغادةلست،ةتلت ة)لسعتـا ة(ة ة2008لألارك سةال 

ترج ةلف اةلسلظراةلسملمم سة ،ةللـةلسلمسةلكجت هل،ة سةة رلةةل  طافةالرمطاةلفةلسمتراةلس الهل سة:ة 1
  ةا فةلرلةة ذلفةلسم لما هفة:ةجا رةلسطك عسةلسكفر س

ةر   ةلسم لماؼ
طػػػافة ممػػػػرةمػػػػلاؾةل لمػػػػهفةللػػػػةة لػػػػ ةلتػػػػهرةتػػػػ   رةلس جت ػػػػ ة ة مػػػػلاؾةلسمػػػػردة عت ػػػػدة ػػػػ،ةتها لػػػػ ةل  ةل  طاف
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للػػػػةة عػػػػه  رةلسج هلػػػػسةااالل ل ػػػػهةلكجت هل ػػػػسة ة هػػػػهفةل  طػػػػافة عتغػػػػدة فة ػػػػ،ة غػػػػدارةلس لممػػػػػه ة
لستركا ػػػػػػسة)لكمػػػػػػراةالس درمػػػػػػسةالس لممػػػػػػسةلسد ل ػػػػػػس(ةت   ػػػػػػرةلسطك عػػػػػػسةلسكفػػػػػػر سة ػػػػػػ،ة  ةلتجػػػػػػه ة ةااػػػػػػدة

ةفةلفةلس كهدئةلست،ة فةص س هةلمتط  ة فةلهافة)لس د لسةلسمه لس(لللفةل  طاة
ا ػػػػرىة فةلسج هلػػػػسةلكاسػػػػةةلستػػػػ،ة لفػػػػ ة   ػػػػهةهػػػػػؿة ػػػػردة ػػػػ،ةلكمػػػػراة ةاتظ ػػػػرة ه ػػػػداةلسج هلػػػػسة ػػػػػ،ةةلرمطا

ةػاة لل ػػػهةتفػػػك ة هجػػػػه ةلسمػػػردة ةات   ػػػػ ة ػػػفةلكصطػػػهرةمػػػػالةةههلػػػ ة ػػػػذ ةلسج هلػػػسة مػػػراة اةار ػػػػس
ة د لس

ة
كعػػػػدةلسمتػػػػراةلسمػػػػهكغسةظ ػػػػر ة ر لػػػػسةجد ػػػػداةاغل ػػػػسة ػػػػفةلكرلةة ػػػػاؿةلسع اػػػػسةكػػػػ فةلسمتػػػػراةلكمػػػػ   سة:ة 2

لسمػػػػػػردةالسج هلػػػػػػسة ة ذةظ ػػػػػػر ةج ػػػػػػادةلسم مػػػػػػمسةالسعل ػػػػػػهةةلس مػػػػػػل فة ػػػػػػ،ةتممػػػػػػ رةلسمػػػػػػلاؾةلكجت ػػػػػػهل،ة
للػػػػػدةتمهلػػػػػؿةلك ػػػػػرلدة   ػػػػػهةك ل ػػػػػهةا ػػػػػ،ةتػػػػػه  رةلسج هلػػػػػسةللػػػػػةةمػػػػػلاؾةلسمػػػػػردة ةا ػػػػػفةلل ػػػػػهةة ػػػػػذ ةلسمتػػػػػراة

ة ةمهرلك،ة ةالكفةصلدافلس
ةر   ةلسم لماؼ
ا ػػػػرىةلسمػػػػهرلك،ة ػػػػ،ةلفةسػػػػدىةهػػػػؿة ػػػػردة مػػػػهسة طػػػػر ةسلمػػػػلاؾةلكجت ػػػػهل،ة ة هػػػػؿةال ػػػػدة ػػػػفةكلػػػػ،ةةلسمهرلك،

ةكاظ مػػػػ ةلاةدارة فػػػػك ةسػػػػ ة هجػػػػسة ع لػػػػسة ػػػػهس رك،ة ة غػػػػـا لسكفػػػػرة مطػػػػارةللػػػػةةللػػػػ ة  تػػػػهرة سػػػػةةاػػػػـا
ةك مػػػػػغه  ةلسعلػػػػػـةالسجلػػػػػد ة     ػػػػػ ة ػػػػػفةلسصطػػػػػرة ةااػػػػػدةت ػػػػػد ة طكعػػػػػ ةللػػػػػةةلكصػػػػػ ؽةالس علػػػػػـة غػػػػػـا

لسمػػػػهرلك،ةلػػػػفةلسغ ػػػػهداةامػػػػ ه ةلسػػػػزل ـةالستػػػػ،ة ػػػػفة    ػػػػهة)مػػػػ  سةلسجمػػػػـةالسػػػػذههةةالسم ػػػػـةالكلتػػػػدلؿة
ة ،ةطللةلس لذل (

ادـةلكفةصلدافةلرلةةه  راةال   هة فةلسج هلسةاصهىسةلكمراة ،ةلسام طةسلغؿةا ـةلس جت  ةا عه  ر ةةلكفةصلداف
ظه راةلسعىك سة)لستعىل(ةسلعف راة ة ذة تعىلةلسمردةسلعف راةلست،ة لت ،ةلسةةلسمردة ةاهذسؾةت ل ل ةس

 س  هةا م ل هةللةةكغ سةلسعفه رةلكصرىة ة  ة تزارة كة ل هة ةا  زاة ع هة ةا رت ؿة  ل هةلرت ل ة
ة ذ ةلسج هلسة 

ة
تغد  ةاج ه ةلسلظرةلسملمم سة ،ةللـةلسلمسةكعدةلسمترتهفةلسمهكغتهفة ،ةلىرةة  تراةلسل  سةلكارك سة:3

ةل لمهل سة  لمم،ة تغدـة دلةةكعىرةلسل  سةلكارك سة ةالسذ ة عدةلس  مزةلسر  سةستغدـةج   ةلسعلـا
ة السعل  سة ةا فة ف رةلل هةة ذلةلسعىرة)تا هسة اكزة ةاكزلراس(

ةر   ةلسم لماؼ
 فةلكلمػػػػػهفةكطك عتػػػػػ ة لػػػػػهل،ةا  ػػػػػلةلممػػػػػ ةالػػػػػدالل،ةكطك عتػػػػػ ةة1651مػػػػػلسةةHobbs  ػػػػػرىة ػػػػػاكزةة اكز

الفةلس رل ػػػػػػزةس ػػػػػػهة  ػػػػػػرلةهك ػػػػػػرلة ػػػػػػ،ةمػػػػػػلاه ة ةاهػػػػػػ،ةلغلػػػػػػؿة ػػػػػػفةللهل ػػػػػػسةالدالل ػػػػػػسةلك ػػػػػػرلدة جػػػػػػلةلفة
 لظ ػػػػػػػافةت ػػػػػػػ ةج هلػػػػػػػسةال ػػػػػػػدة ةالفةتمػػػػػػػفة ػػػػػػػذ ةلسج هلػػػػػػػسةاػػػػػػػالل فةتمػػػػػػػ  ةس  ػػػػػػػرلدةلفة ع فػػػػػػػالة

ة ت هك فةا تعهال ف
(ةكعدة اكزة ةالسذ ةس ة مه  سةهك راة ،ةللـةلسلمسة1902-ة1824هةة ار زةكزلراسة) ،ة  فةجةكزلراس
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ة ةلهـ ة)مت ل هؿ( ةز  ل  ة   ة جلس ة اؿ ةلىدلر ةص ؿ ة ف ةاذسؾ ة  ةكدرلمسةة1806لكجت هل، ت تـ
 ةةلسج ه  رةالسطهك ةلسغا ،ةسلفعالةاصهىسةلس جهك ةلس تعلغسةكهسل سةالسعهدل ةلكجت هل سةالستغهس د

  رةكزلراسة   هةكعدةللةةلسعهسـة ال ة لمسةللـةلسلمسة ،ةكلهةة اؿة صتكرةلمم،ةتجر ك،ةاادة
ة ة  تـةكدرلمسةلسملاؾ

ة
ة

 تعريف عمم النفس االجتماعي :
كعدةظ ارةلس صتكرةلسلمم،ةللةة دةلهسـةلسلمسة ال ة ،ةلس هل هة ةكد  ةر لسةا م راةللـةلسلمسة

ـةلسلمسةلكجت هل،ة ةاادةلرؼةللـةلسلمسةلكجت هل،ةكهسظ ارة ةاهذسؾةكد  ة ع هةدرلمه ةلل
ةتعر مه ةه  راة ةا ل هة:

-Allport ,1985 فةكهس  ارةرةلسدرلمسةلسعل  سة اؿةه ؼة مهرةلسلهسةا فعرافةا ملهافة ت  ة:ةة 
ةلس  ل،ةلاةلسمعل،ةس صر فة 

DeLamater & Myers ,2008- لكجت هل،ةلسذ ة ت  فة:ةلسدرلمسةلس لظ سةسطك عسةالمكهلةلسملاؾة
ةلفهطةلسمردة ،ةاجادةلآلصر فة ةالستمهلؿة  ةلسلهسة ةالسع اسةك فةلك رلدةالسج هله ة 

ةسلغ هسة ةالسصه عس ةلسعل  س ةكهسطر غس ةلسلمسةلكجت هل،ة  تـ ةلستعر مه ة فةللـ اكذسؾةلمتلتجة فة ذ 
ةل ةت د ة  ف ةلست، ة ةالسملاه ه  ةالس فهلر ةلك ههر ةدرلمس ةلسمعل سةالستجر لة ، سم هاه ةلكجت هل س

ةلآلصر فة ة هاف ةك ةللد ه ة تة ةااالل ل ه ةلسج هلس ةس عه  ر ةلص   ةل ف ةلس  هؿ ةمك ؿ ةللة الس تص لس
ةا   هة ة ا ةلسص ر ةفرل ةلا ةلسهذل ة  ؿ ةلسد ل س ةج هلتله ةاالل ف ةلصهسؼ ةك ة ل ف ة  ة عله  ه ر ف

ة صرىة اة ،ة ههفةلع ة ،ة غه س ةلتالجد ةههسمراسةللد ه ةلكجت هل س ةك مردله  & Moscovici  ؿة   

Markova,2006)  ة) 

ة
 أىداف عمم النفس االجتماعي 

 ةا ذ ةة رهزةلل  هاةلسةةت غ غ هةلل هةةلسلمسة فةسعلـةلسلمسةلكجت هل،ةل دلؼةلر  سةاالمعسة معةة
ةلك دلؼة ،ةؾ

لس  هؿة هة  ـةلسملاؾةلكجت هل،ةا عر سةلمكهلة دا  ةالسعال ؿةلست،ةتل رة   ة ةللةةمك ؿة  1
ة هد  فةا لتز  فةكتعل  ه ة ة   رافة ،ةلجت هعة ع فة فة هالال لسذ ة جعؿةلسلهسةللد ه

ة ذلةلكجت هعة ةاس هذلة لمذافةلستعل  ه ةلست،ةادةتىدرة ل ة 
لستلكلةك هةم هافةلل  ةلسملاؾةلكجت هل،ةلمتلهدلةلسةة عر سةلسع اه ةلس اجاداةك فةلسظال رة  2

ك ذلةلس جهؿة ةللةةمك ؿةلس  هؿةللد هةلعرؼةلفةلستل  ذةلسذ ة  ت،ةةلكجت هل سةذل ةلسع اس
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ة مهلدلهة ةذسؾ ة هف ةسل جت   ةالكجت هل س ةلسصلغ س ةكهسغ ـ ةا لتز س ة ل كطس ةلجت هل س ةك  س  ف
كهستلكلةلسةةدرجسةلهس سة فة ذلةلستل  ذةم هافة ط عهةا هد هةللةةص ؼةلستل  ذةلسذ ة لف ة ،ة

 ك  سة مر سةلدالل سة 

طةلسملاؾةلكجت هل،ةالست هـة   ة فةلجؿةلساىاؿةلسةةلته جةىهداسةتمهلدلهةلس هـةللةة ك  3
لسلهسةالسم طراةللةةملاه ـة ة   ةلفة عر سةلسطرؽةلست،ةتلد ةلسةةللى هعةلسلهسةسلج هلسة
م مهلدلهةللةة كطةملاه ـةالسم طراةلل  ـة ،ة  ة ااؼةلجت هل،ةمالةةههفة ،ةلس درمسة

 (ة 2011ا)لسصتهتلسةالسلال مسة ة(Cherry,2010) شةلاةلس ىل ةلاةلسج

ة
 االىتمامات الرئيسة لعمم النفس االجتماعي

ا  ةلل هةةلسلمسةلكجت هل،ةلركعسةصطاطةر  مسة ،ةدرلمسةه م سة دا ةلسملاؾةلكجت هل،ة ةا ذ ة
ة ،ة:ةلك دلؼ

هك رةللةةل دةل رلدةله لتلهة ةه ؼة ل رة ردةال دة ،ةملاؾةا عتغدل ةلآلصرة ة غدة هافةسد لهةت   رةة1
ةت   رة ةلا ة ع لس ةللتصهلةاه  س ة  ؿ ة ع ف ةل ؿ ة دلة ة ، ةملاه هت ـ ةتاج   ةل ا ةلاركه له ةلا لاىد غله

    ةسرجهؿةلسد فةلسغدراةللةةة(Anderson,2003) فهلرلهةتجه ةج هلسة هةاهذسؾة ،ةت   رة عتغدلت ـة
ةلس ج داة ةهعدـةفرلةةلسل ـا ةت   رةل ههر ةلسلهسةل اةف،ةة اة عؿة ع فة   هةلذلةههفة  لؿةلاة  ـر

للةةمك ؿةلس  هؿةة(DeLamater & Myers ,2008) ةت   رةلسج هلسةللةةملاه ه ةا عتغدل ةلل ه  هة2
ؿةكاىم هةج هلسةم هم سةد ل سةتل رةللةةلس  ادةادةتتمؽةج هلسة هةكف فة عهدلاةطه مسة ع لسة  مرل  

ة ،ةلسعهسـةاتاج ةملاه ـةل اة عهدلاةا  هركسةلس مل  فة ة

 ةت   رلةلكل هةةللةةلفهطه ةلسج هلسةاكله  هة ة هسج هلسةاهكلسةألفةت  رةل ههر هةاا   هةتكعهةست   رة3
لدة ،ةج هلسة ع لسةل اةت   رةطر غسة  رلد هة ةللةةمك ؿةلس  هؿةادةتظ رة كهدرل ة رد سة فة  دةلك رة

تمه ر هةال ل هة  هة لد ةلسةةتطار هةالجه  هة اةلسعهسة ةا فةلأل  لسةلسمهللسةل اةت   رةلسج هلسة ـة
ة(Anderson,2003)لسم ممسةالسعل هةةالس مهر فةالسهتهلةلسكهرز فة

ج هلسةلرا سة اةد ل سةة ةت   رةج هلسةال داةللةةج هله ة صرىة ةللةةمك ؿةلس  هؿة فةادةتمرضة4
ةلسمادة ةللة ةل ر هه ة رضةلسك ضة ، ة  ؿ ةلألصرى ةلسج هله  ةللة ةا   لت ه ةاات ه ة ع لس ةداؿ ، 

 (DeLamater & Myers ,2008)الكم ا  فة

ة
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ة
 أىمية عمم النفس االجتماعي ومجاالت تطبيقو :

 ة م  ةلفة  دلؼةة ت  ة  هةمكؽة    سةدرلمسةللـةلسلمسةلكجت هل،ة ،ة جهك ةلس  هاةلس تلالس
للـةلسلمسةلجدة فة ذلةلس  دلفة  دؼةلسةةت م فة  هاةلسلهسةكىاراةل جهك سة ة  فةص ؿةللـةلسلمسة

ةلكجت هل،ة  هفة فة مهلدلهة ،ة:

ةلست،ة  هفة فةص س هة - ةكعضةلكمهس لةلستركا س ةاذسؾة فةص ؿةل جهد ة: ةلكجت هل س لستلف س
لكجت هل سةألكلهةةلسج هلسة ةاجعل ـة   لافةتغهس د هةاطكه ع هةتطك  ةالهمهلةلسغ ـةالس عه  رة

ة(1980الستىرؼةك هة اة رغالة   هة)لاضة 
ة فةلستاىؿةلسةة - ةلسلمسةلكجت هل،ة  هلله ةاالل فةللـ ة كالمطس ة:  ؿةلس فه  ةلكجت هل س

هستعىلةلس كهدئةلسع ج سةلسج هل سةلست،ةتمهلدلهةللةة ؿةلسعد دة فةلس فه  ةلكجت هل سةه
ةالسط ؽةالس رالةالسجر  سة 

ت م فةلسع اه ةك فةلك رلدة:ةاذسؾة فةص ؿةلستاىؿةلسةة كهدئةاطرل ؽةتع ؿةللةةتغهرلة -
اتجهذلةلكلهةةلسج هلسةلسال داة ة  ؿةتطا رةلس فهلرةلك جهك سةك فة كلهةة ذ لةلسد فةلسال دة ة

اةلسج هله ةلسعل مسة ،ةلس جت  ة اةلاةتطا رة فهلرةلسلمارةالدـةلستم  ؿةألكلهةةلسج هلسةل 
 تفج  ةلستعهافةك فةلس لك فة ،ةلكلد سةلسر ه  سة 

ةطرل ؽة - ةلسة ةلستاىؿ ةص ؿ ة ف ةاذسؾ ة: ةلس تلالس ةلسج هله ةالس غه ه  ةك ف ةلسع اه  ت م ف
ة ،ة ههفة ة عه ةا ع لال ة فة  تلمال ةالسغا  س ة ،ةلسعرؽةالسد فةالسل س ةلسج هله ةلس صتلمس تفج 

ة  ة ف ةك فةال د ةاتغهرلةاج ه ةلسلظر ةتفج   ة  ؿ ة  ةل لمهل س ةاصد س ةالسر ه  س ةلستطار جؿ
 (Dovidio et ,al ,2006) لألد هفةالسغا  ه ةلس صتلمسة

ةتفك ةة - ة ف ة  هف لمهل س ةال  ةد  غرلط س ةا هدل  ةلصت هر ةه م س ة ، ة مهلدله ة ذ ة: ةلسغ هدا لصت هر
  هجه ة  رلد هة اتع ؿةللةةصد سةلسج هلسةات غ ؽةل دل  هةال هس هةاط ا هت هة 

لسدله سةالكل ـة:ة ذة مهلدلهة ،ة عر سةه ؼة  هفةلمتع هؿةلكل ـةالسدله سةس ل رة ،ةت   رة -
ةلسلهسة ةه ؼة اج ة رلة ة ا ة  ةلكجت هل س ةكعضةلك دل ةالسظال ر ةكف ف ةلسلمم س اتاج هت ـ

لكل ـةلسلهسةل اةفرلةةملعسةلاةك هلسة ع لسةلاةتاج  ةلسلهسةكلتصهلةه هفةم هم،ة ع فة
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ةسل غهتل فة - ةلس علا س ةلسراح ة ،ةدلـ ةلسلمسةلكجت هل، ةللـ ةلمتع هؿ ة   هف ة: لسغال ةلس مل س
لسعداة ةاهذسؾة ،ةل عهؼةراحةلسعداة فةص ؿةك ةلسفه عه ةالسدله سةاتعهال ـة عهة ،ةد رة

 (ة 2011لس  ر سة)لسصتهتلسةالسلال مسة ة

لكلتهرة:ة  فةص ؿةللـةلسلمسةلكجت هل،ة  هفة  ـةلسع اه ةلسلمم سةالكلمهل سةك فةلسعه ل فة -
لمم،ةلكجت هل،ةالس اظم فة ،ةلسع ؿة ةاك فةلسعه ل فةارلمهةةل ل ـة ة   هفةس صىه ،ةلس

لفة  ؿة فه  ةلسعه ل فة ةالفة ر  ة فةل ههل سةتعهال ـةاتلظ   ـة ،ةا داة تآسمسة ةالفة
ةلسج هلسة ةتغاد ةا هدل ةهملا ةكهصت هر ة غـا ةالف ة  ةالسمل  ةلسك هلس ة ،ةترا ج ةلكل ـ  متع ؿ

 (ة 1984لسع هس سةل اةتطا رةلس  هرل ةالكلتهرةات م ل ة)ز رلف 

 
 عمم النفس االجتماعي: مناىج البحث في

لسطر غػػػػػػسةلسعل  ػػػػػػس ةا غػػػػػػاؿة ػػػػػػهؾةللػػػػػػةةة جػػػػػػلةلفة عت ػػػػػػدلفة  ةللػػػػػػـة تاىػػػػػػؿةلسػػػػػػةة ػػػػػػؿةسل فػػػػػػه  ة
(ة ػػػػػػ،ةهتهكػػػػػػ ةللػػػػػػـةلسػػػػػػلمسةلستجر كػػػػػػ،)لفةلسعلػػػػػػـة ػػػػػػاةتطك ػػػػػػؽةلسطر غػػػػػػسةلسعل  ػػػػػػسةللػػػػػػةة1969ها جػػػػػػهف)

ةلسطر غػػػػػػػػسةلسعل  ػػػػػػػػػسةللػػػػػػػػةةا ػػػػػػػػ ة ج الػػػػػػػػػسة ػػػػػػػػفةلسمر ػػػػػػػػػ ه ةلس فػػػػػػػػه  ةسػػػػػػػػ  هفة ل ػػػػػػػػػه(ة  ةاتغػػػػػػػػـا
لسعل  ػػػػسةلس  كتػػػػسة ج الػػػػسة ػػػػفةلسلظر ػػػػه ةةهػػػػ،ة تاىػػػػؿةلسػػػػةةسظػػػػه راةلستػػػػ،ة  ػػػػتـةك ػػػػهةلسعػػػػهسـكصىػػػػاصةل

لستػػػػػػ،ة ػػػػػػتـةلس ىػػػػػػاؿةلل  ػػػػػػهة ىػػػػػػ لسةلسلتػػػػػػه جةالسىػػػػػػهداسةكالمػػػػػػطسةطرل ػػػػػػؽةاامػػػػػػه ؿةلل  ػػػػػػسة ةاتفػػػػػػهؿة
ؽةلسك ػػػػػػػ ة ػػػػػػػ،ةللػػػػػػػـةلسػػػػػػػلمسةل ػػػػػػػ(ةا ػػػػػػػفةطرة55 ص1972لسظػػػػػػػال رة)جػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػذ ة علا ػػػػػػػه ةتممػػػػػػػرة

ةلكجت هل،ة ،ة هة هت،:
ةدرلمسةلس هسسة:ة ة1

 ػػػػ،ةدرلمػػػػسةا ػػػػداة  ػػػػؿةلكمػػػػراةلاةلسغر ػػػػسةلاةلسغك لػػػػسةلاةلس ىػػػػل ةدرلمػػػػسة مىػػػػلسةطر غػػػػسةلل  ػػػػسة لظ ػػػػسة
 متم  ػػػػػػػسةسلهفػػػػػػػؼةلػػػػػػػفةجاللك ػػػػػػػهةلس تعػػػػػػػدداةالساىػػػػػػػاؿةلسػػػػػػػةةتع   ػػػػػػػه ةتلطكػػػػػػػؽةللػػػػػػػةةغ ر ػػػػػػػهة ػػػػػػػفة

ةا عػػػػػػرؼة ػػػػػػل جةدرلمػػػػػػسةلس هسػػػػػػسةكهلػػػػػػ ةلس ػػػػػػل جةلسػػػػػػذ ة تجػػػػػػ ةلسػػػػػػةةج ػػػػػػ ةلسك هلػػػػػػه ةلسا ػػػػػػدل ةلس تفػػػػػػهك س 
لسعل  ػػػػسةلس تعلغػػػػسةكػػػػه ةا ػػػػداةمػػػػالةةههلػػػػ ة ػػػػردلةلاة لممػػػػسةلاةلظه ػػػػهةلجت هل ػػػػهةلاة جت عػػػػهة  ل ػػػػهةلاة
ةللػػػػػةةلسدرلمػػػػػسةلس ع غػػػػػسةلكػػػػػرة ر لػػػػػسة ع لػػػػػسة ػػػػػفةتػػػػػهر  ةلسا ػػػػػداةلاةدرلمػػػػػسة  جت عػػػػػهةله ػػػػػهةا ػػػػػاة غػػػػػـا
ج  ػػػػػ ةلس رل ػػػػػؿةلستػػػػػ،ة ػػػػػر ةك ػػػػػهةس ػػػػػرضةلساىػػػػػاؿةلسػػػػػةةتع   ػػػػػه ةلل  ػػػػػسة تعلغػػػػػسةكهسا ػػػػػداةلس درامػػػػػسة

لس هسػػػػػسةسلعهس ػػػػػسةا  ػػػػػهؿةذسػػػػػؾةدرلمػػػػػسةة(49-47 ص1992هة ػػػػػفةلسا ػػػػػدل ةلس تفػػػػػهك س )لسعط س اك  ر ػػػػػ
تعػػػهرضة  (Arapesh)  غه ػػػسةاك لػػػسةلألرلكػػػ شللػػػةة ج الػػػسة ػػػفةلسغكه ػػػؿة ة اجػػػد ة فة هرجر ػػػ ة  ػػػدة

   ػػػػػػ فةلكمػػػػػػراةلألدالرةلس مرا ػػػػػػسةللػػػػػػةةلسجلمػػػػػػ فة ػػػػػػ،ةلس غه ػػػػػػسةلس رك ػػػػػػس ة مػػػػػػ،ة ػػػػػػذ ةلسغك لػػػػػػسةلسلمػػػػػػهةة
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ةلسرجػػػػػػهؿة ػػػػػػدرلهةفػػػػػػلافةاة لسع ػػػػػػؿةا ػػػػػػزرلفةا تعػػػػػػهافةتعهالػػػػػػهةا  غػػػػػػهة ػػػػػػ ةكع ػػػػػػ فةلسػػػػػػكعض ةك ل ػػػػػػهة غػػػػػػـا
 كهسل ػػػػػػػ ةالستىػػػػػػػا رةا تز لػػػػػػػافةا  ر ػػػػػػػراف ةه ػػػػػػػهةك ظػػػػػػػ ةللػػػػػػػةة فةذهػػػػػػػارةاك لػػػػػػػسة اغػػػػػػػدا ادا

(Omogodgo) ة  ػػػػػـة ػػػػػفة غا ػػػػػافةكالجكػػػػػه ةةذهػػػػػارةلل مػػػػػافة    لػػػػػافةا مػػػػػ طرافةللػػػػػةةلسلمػػػػػهة 
ة(ة 2012الكمراة) اسادة لسع ؿةا  ه سةلسغك لسة

 

ةلس ل جةلستجر ك،:ة ة2
ةلسدا غس عدة اللت هدلهة لس ل جةلستجر ك،ة اةلس ل جةلسذ ة اىؿةللـةلسلمسةلكجت هل،ة سةة رتكسةلسعلـا

ةا ا ال س ةداس ةلسملاؾةل لمهل،ةكفهؿة ه ر ةلم ـ ةجعلله ة فلل   ة  ل  ةسذل  دؽة له جةلسك  ةألل ةة 
لسم طراةللةةلسعال ؿةلس ل راةللةةلسظه راةلسملاه سة فةص س ة ا متط  ةلسكه   ة ارلة سةةلس ا ال سة

ة ة   لس درامس ةللـا ف ة ، ةلستجر ك، ةلسك   ةلكجت هل،ة  دلؼ ةك فة لسلمس ة ع لس ةل اس لمتلتهر
ةللةةلألصرىةالس ت  رل ةلالهف  ج الت فة فةلسعال ؿةتم ةةلس ت  رل ةالمتلتهرة دى :ت   رة  دل ه

 ة

ةة-  ةلسذ  ةلس ت  ر ة ا ة متغؿ: ةك ه ت  ر ة ت  ر ةاك ةس  ةلستهكعس ةلألصرى ةلس ت  رل  ة ،  . ل ر

ة   هة-ل ة ل ر ةاك ةلس متغلس ةكهس ت  رل  ة ت  ر ةك ل  ة ت  ز ةلسذ  ةلس ت  ر ةا ا ةتهك :  . ت  ر

ةلسدال    ة  ؿ ة ل ه ةلستصلص ةلسكه   ةاللة ةلستهك  ةلس ت  ر ة ، ةتل ر ةاد ةدص لس ة ت  رل   ا لهؾ

ةلسجل ةلسذههة ة متا ه  ةلألل هر ة .سالكتجه ه  ة سة ةلسكه  اف ة ،ةةلمتع هؿا لج  ة ج الس ة ف  ه ر
للةةة)لستجر ك سةالس ج السةلس هكطسة)لألمهسةلسذ ةتتـةلس غهرلسةك  لسدرلمه ةلكجت هل سة ل هةلس ج الس

ةك  ةت   ر ةلسكه   ف ةل د ةلستجهرلة هاؿ ةل دى ة ، ةلس  هؿ ةلسعل مس  فه داةمك ؿ ةةلك  ـ ملاؾةللة
 ج السة فةلألطمهؿةس فه داة  لـةللؼ ة   هةتعرضة ةت فةل د  هةتجر ك سلكطمهؿةاتـةلصت هرة ج ال
 ة ـة تعرضةهةكؿة هةةس ـةاىسةلفةل دةلكطمهؿة ،ةلس درمسلل مة  لـ  ةةا ج السة هكطسةسـةتفه د

ةس ااؼ ةلس ج الت ف ة ، ة لألطمهؿ ة ل ـ  ةهؿ ةسدى ةلسعدالل، ةلسملاؾ ةا هس ة    ة تـ ةاجد ةلصتكهر ااد
   فةلكطمهؿةلسذ فة ه،ةس ـةلسغىسةلستجر ك سةلفةلكطمهؿةلسذ فةفه دالةلسملـةههلالة ه رةللمهة ،لسدرلمسة

ذسػػػػػؾةلسلػػػػػاعة ػػػػػفةلسك ػػػػػا ةلسػػػػػذ ة  هػػػػػفةكالمػػػػػطت ة عر ػػػػػسة ػػػػػهة ذلة ا ػػػػػا:   ػػػػػل جةلسك ػػػػػ ةلكرتكػػػػػهط،. 3
سػػػػذلة غتىػػػػرة هػػػػهفة لػػػػهؾة  ػػػػسةل اػػػػسةكػػػػ فة ت  ػػػػر فة اة ه ػػػػرة ةا ػػػػفة ػػػػـة عر ػػػػسةدرجػػػػسةتلػػػػؾةلسع اػػػػسة 

لػػػػةة عر ػػػػسةاجػػػػادةلسع اػػػػسة ػػػػفةلػػػػد  هةا ػػػػ،ة ػػػػهؿةاجاد ػػػػهة  ػػػػؿة ػػػػ،ةطرد ػػػػسة ـةلهمػػػػ سة ةمػػػػهسكسة ـةل
 لػػػهؾةل اػػػسةل جهك ػػػسةةلفة Winter Bottomدرلمػػػسةالتػػػرةكاتػػػـاةللػػػةةمػػػك ؿةلس  ػػػهؿةاجػػػد   اجكػػػسة 

سػػػػػدىةس  ةةاةللػػػػػةةلكمػػػػػتغ ؿةات  ػػػػػؿةلس مػػػػػلةةامػػػػػ سةلك  ػػػػػه ةلس رتمعػػػػػه ة ػػػػػ،ةلس هجػػػػػ ةس لجػػػػػهزةةكػػػػػ ف
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طمػػػػػػػػػػهس فةللػػػػػػػػػػةةلكلجػػػػػػػػػػهزةكهس غهرلػػػػػػػػػػ ةكهك  ػػػػػػػػػػه ةلةـتػػػػػػػػػػدلجػػػػػػػػػػدةلفة ػػػػػػػػػػذ ةلك  ػػػػػػػػػػه ة ة ذةزةلطمػػػػػػػػػػهس فة
 لس لصم ه ة ،ةلس هجسةةس لجهز ة

 
ةةةلس ل جةلستهر ص،: ة4
 علػػػػػ،ةلساىػػػػػاؿةلسػػػػػةةلس كػػػػػهدئةالسغػػػػػالل فةلسعه ػػػػػسةلػػػػػفةطر ػػػػػؽةلسك ػػػػػ ة ػػػػػ،ةل ػػػػػدل ةلستػػػػػهر  ةلس ه ػػػػػ سةاة

لكجت هل ػػػػػػسةلستػػػػػػ،ةفػػػػػػهل ةلس ه ػػػػػػر ة  ػػػػػػتـةات ل ػػػػػػؿةلس غػػػػػػه ؽةلس تعلغػػػػػػسةكهس فػػػػػػه  ةلكلمػػػػػػهل سةالسغػػػػػػاىة
ت د ػػػػدةلسظػػػػراؼةلستػػػػ،ةل هطػػػػ ةكج هلػػػػسة ػػػػفةلسج هلػػػػه ةلاةظػػػػه راة ػػػػفةلسظػػػػال رة لػػػػذةلفػػػػهت هةس عر ػػػػسة
طك عت ػػػػػػػهةا هتص ػػػػػػػ ةسػػػػػػػ ة ػػػػػػػفةاػػػػػػػالل ف ة  ة ػػػػػػػتـةتعغػػػػػػػلةلستطػػػػػػػارةلستػػػػػػػهر ص،ةكلػػػػػػػهداةكلػػػػػػػهةةلسع ل ػػػػػػػه ة

تػػػػػػػ،ةفػػػػػػػهل ةلس ه ػػػػػػػرةلكجت هل ػػػػػػػسةاركػػػػػػػطةلس ه ػػػػػػػرةكهس ه ػػػػػػػ،ةا  ػػػػػػػـةلسغػػػػػػػاىةلكجت هل ػػػػػػػسةلكاسػػػػػػػةةلس
س ػػػػػػػػرضةلساىػػػػػػػػاؿةلسػػػػػػػػةةا ػػػػػػػػ ة كػػػػػػػػهدئةااػػػػػػػػالل فةله ػػػػػػػػسة تعلغػػػػػػػػسةكهسمػػػػػػػػلاؾةلكلمػػػػػػػػهل،ةس فػػػػػػػػصهصة

ا  ػػػػػػػػػػهؿةلس ػػػػػػػػػػل جةلستػػػػػػػػػػهر ص،ةدرلمػػػػػػػػػػسةة(49 ص1992السج هلػػػػػػػػػػه ةالسػػػػػػػػػػلظـةلكجت هل ػػػػػػػػػػس ة)لسعط ػػػػػػػػػػس 
ةا،ةك فةلسك ضةالسمادة ،ةل ر ههة لمكهلةلستعىلةلسعرة

 

 

 ت الكبرى في عمم النفس االجتماعيالنظريا
 : ية بافموفنظر .1
ةس كد ة تـلسملاؾةل لمهل،ة  فةIvan Pavlov  رىةلهسـةلسلمسةلسرام،ةل مهفةكه لاؼة . لكاترلفة ا غه

  ههرلهةألفة تـةلست هـةكفراطةلس  هاةلكجت هل سة ة عفةطر ؽة ذ ةلسع ل سةكىاراةلجت هل سةاةة لسفرط،
ا مه   لهةاتىارلتلهةاا  لهةالهدلتلهةا ل هطةملاهلهةاهؿةجالللةلفهطهتلهةلسلمم سةالكجت هل سة ،ةلتهرة

لسع اسةتتـةلكفرلطةلسفرط،ةللد هةةا ظ ر(ة1993)اطمسة سع ل سةتفر طةلجت هل سةتركا سةكع داةلس دىة
ة ةلست،ةت د ةك فة لك  ةلسفرط س ة)رغلةلسالسد فة ،ةة ؿ) فرط،ةغ ر ةهل ه ةهل ه ةم  س( ةلسطمؿ ااؿ

ةةلطعه  ةلاةتلظ م ( ةلسه ـةه  لةلسالسد ف)ةفرط،  ة لك  ةةة( فة ذل ك فة ذ فةاترلفةكلةالت جس 
 ،ةة ةةااس هة راة صرىلدـةة لجـةلل فةلسهل ه ةلسم  سةاغ لةلسالسد فةك ل ةةعددة فةلس رل لس لك  فةس

هؿةلسطمؿةلاةتلظ ؼةلمم ة  ةلكتمه سةلسالسد فة هفةذسؾة لد ةلسةةتهرلرة  فةللد هة تـةلكاترلفةك فةل
لسغ ـةالس عه  رةلكجت هل سةسلج هلسةةج   ةاك ذ ةلسطر غسة رىةكه لاؼةلف ذ ةلكمتجهكسةكىاراة مت راة ة

ة(ة 1990)لسع رة ةلسطر غسكالمطسة ذ ة تـةتعل  هة

ة ةلظر سةكهلدارلة ،ةلستعلـةلكجت هل،ة:ة2
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ـةلسلمسةلسكر ةكهلدارلة فةلسملاؾةلكجت هل،ة هتملةلفةطر ؽة فه داةلس تعلـةملاؾةل اذرة رىةلهس
(ة ذة فة عظـةة2000 ع فة ةالهتمهلة ذ ةلكمتجهكسةكلهةةللةةلسلته جةلس ت غغسة ل هة)ة   ةة ة

   ظسةلسملاؾةلكجت هل،ة تعلـة فةص ؿةلس   ظسةالستغل دة ة   ة تعلـةلك رلدةلسملاؾةلكجت هل،ةك
ل هذرةاة   لسة فةلسملاؾة ة  فة غد  هة  رلدةلألمراةالألىداهةةالس عل  فة ،ةلس درمسة اةلس   ط فة

(ة2001ة كك  سةلسمردة ةه هة فة لهؾة ىهدرةغ رة كهفراة تـةلستعلـة فةص س هةههستلمز افة  ً ة)ةلسعغهدة
ةلظر سةلستعلـةلكجت هل،ةللةة   سة كعهدةر  م سة هتملة فةص س ةلسملاؾةغ رةلس غكاؿة ةاة  ةاةتغـا

  ،ة:
ةكهسملاؾ ة ة فه داةلسمردةل اذرة ع فةة ة ا اة غـا

ةل ةتغ  ـةلته جة ذلةلسملاؾةكاىم ةملاؾة لطكؽة  ة عه  رةلس جت  ةلاةغ رة رغالةلجت هل هة
ة ،ةلسذلهراة ةتصز فة ذلةلسملاؾلة ة
ةك هرة ة راة/ةة ة)ة كاةااةةتهرلرة ذلةلسملاؾة ،ةلس الاؼةلكجت هل،ةلست،ةتتطللة فةلسمردةلفة غـا

(ةللةةمك ؿةلس  هؿة تعلـةلسطمؿة عه  رةلكمراةللد هة رىةالسد  ةالصات ة غا افةكهسملاؾة  ؿة ة1996
ةلسطمؿةكتغ  ـةلته جة ذلةلسملاؾةك ة)لستر  لةكهس  اؼ(ة ل ةملاؾة غكاؿة فةاج سةلظرةلكمراة ة ة  غـا

ةكتصز ل ة ،ةذلهرت ة ةا فة ـة ع دة ذلةلسملاؾة  ةلستر  لةهل هةجهةة  اؼةلسةةلسك  ة )ة ا د ة  غـا
ة(ة 2007ة اةلس  هل،ة

 . نظرية كيرت ليفين : 3
ت  ةللالفةة1947لظر ت ة ،ة غهسسةلفر ةلهـةةKurt Lewinادـةلهسـةلسلمسةلكجت هل،ةه ر ةس م فة

ةلسطر غسةلست،ة تىرؼة   هةلك رلدةالسج هلسةة ةةgroup dynamics رهه ةلسج هلسة  ةا ىؼة   ه
اادةا  ةسا فة دا ةلسظال رةلكجت هل سةك فةة)(Crano,2000اه ؼة متج كافةسلظراؼةلس ت  راة

ةBاتعل،ة ذ ةلس عهدسسةلفةلسملاؾةلكجت هل،ةةةB = ƒ(P, E)ل رلدةلسج هلسةكى  سةتمهلل سة ةا ،ة
  ةلسعال ؿةلسك   سةسلج هلسةلس تهالسة فةةPلسصىه صةلسفصى سةسع اةلسج هلسةتتمهلؿة  د ةللد هة

 ةاكذسؾة هفةسم ـةملاؾةلسج هلسةكة  هفة    ةلفةطر ؽة  ـةملاؾة ردةال دةةEلكل هةةلكصر فةة
ة ةكعضةألف ة   ةلكل هة ةج    ةكتمهلؿ ةكؿ ةا داة غط ة هالاف ةكع  ـ ة   ةلكل هة ة تمهلؿ للد ه

لجت هل سةال داة فترؾة   هةلكل هةةكهس عه  رةالسغ ـةالس عتغدل ةلمم هة ة  هة غدـةسلهة ذلة  ـة فترؾة
Dion) أل ههرةلك رلدةا فهلر ـةال دل  ـةلكجت هل سة ةا فة ـة  ـةلسملاؾةلكجت هل،ةههؿةسلج هلسة

ة(2000,
 : Cognative Congruityالتطابق المعرفي نظرية االتساق و . 4

ة ةة1955 ،ةلهـ ةلامجاد ةةOsgoodلفر ةلكتمهؽةلس عر ،ةك فةةTannebaumاتهللكهـا ك  ة اؿ
لسلهسةات   رةلكتجه ه ة ةا رىة ذلةلسعهس هفة فةكعضةلسلهسةم   رافةلتجه هت ـةللد هة ت  ةلل هةكة



11 

 

 رتزةة مزةلل هةةلسلمسةلكجت هل،ةةلكصر فةاصهىستلمجـة  ةلكغلك سةألكلهةةج هلت ـة ةا ذلةلسع ؿة
لفةلسلهسة معافة  جهدةلظر سة ،ةلسملاؾةلكجت هل،ة ةا رىة ه درةةFritz Heder,1958  ه درة

ةلفة ةاجدال ةلذل  سةةل جهدةل اه ة تالزلسةا تلهغ سة ،ةملاه هت ـة  ةلكصر فة ةالل ـة لزلجافةلمم ه
 هلت ـة ةاماؼة كغةة ذلةلكلزلهرة مت رلةلسةة فةتت غؽة هسسة فةملاه ـةكة تمؽة  ة عه  رةلكلهةةج

ة(ة 1993لستالزفة)ك كر ةاك كر ة 
 فهلر ـةتجه ة د ةلاة ااؼة ع فةسذلة غىدةكهكتمهؽةلس عر ،ةلفةتتجهلسةاتتفهك ةل ههرةلسج هلسةاةة
الكلهةةج هلت ة ماؼة د ةص ؼةك فةلسمردةلذلةلفة تمغالة ،ةلسر  ةالس ع هرةلكجت هل،ة ة ،ة  فةاة 

ةلسمردةكهستاترةالدـةلكتمهؽةافعارةاا ةأللهداة   د ةلاعة فةلدـةلكتمهؽةالكتزلفة ةام فعرة ذل
 ة  هة فهؿةذسؾة  طهةةلستالزفة  ةفعارةكهل ة جلةللةةلسمردةلفة تمؽةا تفهك ة ،ةملاؾة  ةلسج هلس

ةا مه ةلكجت هل س ةا عه  ر ه ةلسج هلس ةا ـ ةلهتمهل ة ، ةلسمرد ةلكجت هل،للة ةملاه ـ ة ةة را ) هم ف
 (ة 1981

 : Cognitive Dissonance. نظرية التنافر المعرفي  5
لظر سةجد داةات  ؿة1956از  ل ةلهـةةLeon Festingerهل،ةس افة متلجرةادـةلهسـةلسلمسةلكجت 

 ة تمؽة متلجرة  ة ه درة فةكعضةاالل فةلظر سةلكتمهؽةلس عر ،ةتدلةةكهسلهفزةلاةلستله رةلس عر ،ة
ةالس عتغدل ة ةالسغ ـ ةلك ههر ة ، ةلستفهك  ة   ةلس عر ، ةلكتمهؽ ةل ا ةت مز ـ ةدلصل س ة هجس ةلسلهس سدى

ة ةلاةة(Aronson,1991)السرغكه  ةله س ة الاؼ ة ، ةلسمرد ةلمم  ة جد ةللد ه ةلسمرد ةلف ة متجر  اجد
ةال ت  ةل ههر ة ف ة   ل  ة ه ة   ةتتمؽ ةلل ه ة تاا  ة ل هةتمهل  ةلجت هل س ة مهج  ة ـ هجه ةارغكه ةا ف

تتعهرضة ع ة ةتظ رةسد  ة هسسة فةلستله رةلس عر ،ة  هةتصلؽةسد  ةفعارلةكعدـةلسرل سةالكمتغرلرةتد ع ة
ل اةصمضة ذلةلستاترة ةا ذلةلستاترةكة لت ،ة كة فة ل ،ةلسمردة هسسةلسلمارةلس عر ،ة ةا تـةذسؾةللد هة

 دا ةتال ؽةك فةةكهأل رىهت ةه،ةتلمجـة  ةلس ااؼةلكجت هل،ةلاة   رةلسمردة فةا ـةا عتغدلت ةاتااع
ة ة(Gazzaniga,2006)ملاؾةلسفصصةالكلهةةلس جت  ةكدرجسةهك راة

 

 : Attribution. نظرية العزو  6
 هاؿة   هةلفة ممرةه ؼة درؾةلسلهسةةلظر سةFritz Heider رتزة  درةطارة ،ةكدل سةلسغرفةلسعفر فة

 هة ةلست،ةتغ ةس ـة فةص ؿةلدلاةلس اةكع  ـةلسكعضة ةاه ؼة ممرافةلمكهلةملاه ـةاملاؾةلآلصر فة
 ةالسعزاةلكهراةلفة ج السة فةلك ههرةلست،ةت هاؿة فةتىؼةه ؼةةAttributionةهسعزالطلؽةلل  ةك

ا متدؿة فةملاؾةلآلصر فةللةةلكمكهلةلس ملاسسةة ممرةلسمردةلك دل ةلست،ة رل هة ،ة  هت ةلس ا  سة 
لل ة ةاادةتاىؿة  درةلسةةلال فة فةلسعزاة ةا  هةلسعزاةلسصهرج،ةلسذ ة عل،ة فة ممرةلسمردةمكلة
ملاه ةلاةلك دل ةلست،ة تعرضةس هةكمكلةااىةصهرج سةههس ظةلاةلسغدرة ةالسعزاةلسدلصل،ةلسذ ة ممرة
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 ةارغـةالسغدراة هة تعرضةس ة فةل دل ةلسةةااىةدلصل سةههسج دة فةص س ة عزاةلسمردةمكلةملاه ةلاة
ةة)(Fiske & Taylor, 1991  هةاد  ة  درة فة مه  ـة ،ةلظر ت ة كة ل ةسـة طار هةه  رل

ة رهزةلس كط ةLocus of control:   هةكعدةطارةجاس هفةراترةلظر سة ه درة ،ةلسعزاة ةلكرة م ـا
لسمردة ،ةتمم ر ةس  دل ةلست،ةتغ ةس ةمالةةههل ةل جهك سةلاةملك سة ةةالسذ ة عل،ةلس ملاس سةلست،ة  ع ه

ةاتاىؿةلسةةل ط فة فةلسفصى سة ،ة رهزةلس كطة:
 ملاؿةلفة هة  د ةس ةة :ةلسذ ة عتغدة   ةلسفصصةللةInternal Controlلس كطةلسدلصل،ة -

ةك ة فةملاؾة ةلته ج فة  ال دل ة اة هة غـا
 اة هةةلته ج:ةلسذ ة عتغدة   ةلسمردة فة هة  د ةس ة فةةExternal Controlلس كطةلسدلصل،ة -

ةلاة ةلس   س ةىعاكس ةلا ةلس ظ ة  ؿ ةتم طرةلل   ةلسةةلال ؿةصهرج س ةملاؾة رد  ة ف ةك   غـا
  (ة2000م طراةلكصر فة)اطه ،ةااطه ،ة 

ة
ة

 مفاىيم مركزية في عمم النفس االجتماعي
ة:التجاىات النفسية واالجتماعيةا

لكػػػػهراةتعك ػػػػرةة ػػػػ، ةسمػػػػلاؾةلكلمػػػػهفة ػػػػ،ةلسك  ػػػػس ةه ةلس   ػػػػسلس  ػػػػددل ةالس اج ػػػػ عػػػػدةلكتجػػػػه ة  ػػػػدة
ا ػػػػػذلةة. )(Wood,2000لسمػػػػػردةلػػػػػفةلمت مػػػػػهل ةلاةلمػػػػػت هة ةل ػػػػػاةفػػػػػصصةلا هػػػػػهفةلاةفػػػػػ،ةةلاج هلػػػػػسة

 ػػػػػ ةلاة ػػػػػدةلستػػػػػ،ة عكػػػػػرة   ػػػػػهةلسلػػػػػهسةةلاةلسمػػػػػلك،ةلك جػػػػػهك،ةلكمت مػػػػػهفةلاةلكمػػػػػت هةة ػػػػػاةلستغ ػػػػػ ـ
لسمػػػػػردةتجػػػػػه ةلكفػػػػػ هةةلاةلس ػػػػػالد ةلاةلكفػػػػػصهصةلكصػػػػػر فة ػػػػػ،ة فػػػػػهلرةةا  ا ػػػػػاله ة ع لػػػػػسة ة

همػػػػػػػتعدلدة اةت  ػػػػػػػلةلغلػػػػػػػ،ةكةا ػػػػػػػزادةلكتجػػػػػػػه ةلسمػػػػػػػرد(ة214 ص1998) كػػػػػػػاةجػػػػػػػهدا ةةلاةلكلفػػػػػػػطس
لاةلستىػػػػػرؼةكطر غػػػػػسة ع لػػػػػسةتتلهمػػػػػلة ػػػػػ ةتغ   ػػػػػ ةس تجػػػػػه ةلىػػػػػك،ة اةلممػػػػػ،ة ػػػػػتعلـةس مػػػػػتجهكسة

ةاكذسؾة عرؼةلكتجه ةك ل ة:ة(1984ز رلف )
(Zimbardo etal, 1999)- ه ػػػهة عػػػرؼةكهلػػػ ةاج ػػػسةلسلظػػػرةلك جهك ػػػسةلاةلسمػػػلك سةلسعه ػػػسةة

ةل اةفصصةلاة ههفةلاةف ئة هذؿ
(Zelley&Elaine,2005)-هة ،ةلسك  س ةف،ةتغ  ـةلسمردةل اةتم  ؿةلاةلدـةتم  ؿةة  

 
ةأىمية دراسة االتجاىات:

لس ػػػػػػهس،ةالستلكػػػػػػلةلسمػػػػػػردةالسج هلػػػػػػسةمػػػػػػلاؾةلسلممػػػػػػ سةللىػػػػػػرلةلمهمػػػػػػ هة ػػػػػػ،ةتممػػػػػػ رةلكتجه ػػػػػػه ةتعػػػػػػدة
مػػػػػػػػلاؾةةتمػػػػػػػػهلدلهةللػػػػػػػػةةتااػػػػػػػػ  هكتجه ػػػػػػػػه ة(ة192 ص1998كهسمػػػػػػػػلاؾةلس مػػػػػػػػتغكل، )لكاةجػػػػػػػػهدا 

ت ػػػػػػػهرسةاةة(Eyesnck,1998) ػػػػػػػفةلدرلهلػػػػػػػهةال ل هتلػػػػػػػهةلسمػػػػػػػلاه سةلهك ػػػػػػػرةةلجػػػػػػػزة ةاتفػػػػػػػهؿةةلك ػػػػػػػرلد
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 ةةدارلةهك ػػػػػرلة ػػػػػ،ةتاج ػػػػػ ةلسمػػػػػلاؾةلكجت ػػػػػهل،ةسلمػػػػػردة ػػػػػ،ةه  ػػػػػرة ػػػػػفة الاػػػػػؼةلس  ػػػػػهاةلكجت هل ػػػػػس
ةاطر ػػػػػػؽةل ػػػػػػدةدال ػػػػػػ ةلسمػػػػػػلاؾةلكلمػػػػػػهل،ةل ػػػػػػاةلكفػػػػػػ هةةالس ا ػػػػػػاله ةلكجت هل ػػػػػػس تعػػػػػػدةاهػػػػػػذسؾة

ة(174 ص1977)   ،ةالسغطهف ة(2010لسملاؾةالك ههر )   د لفةرةك ست 
ة

ةمكونات االتجاه:
لفةس تجػػػػػه ة ػػػػػ  ة هالػػػػػه ةر  مػػػػػ سة)لس هػػػػػافةة(Gletman et.al)ةاز ػػػػػ ل  ػػػػرىةجلت ػػػػػهفة

مػػػػػلاه،(ةا ػػػػػفةدافةل ػػػػػدة ػػػػػذ ةلس هالػػػػػه ةكة تهػػػػػافةلس عر ػػػػػ، ةلس هػػػػػافةلكلمعػػػػػهس، ةلس هػػػػػافةلس
لكتجػػػػػػه  ة  ػػػػػػ ةلفةهػػػػػػؿة هػػػػػػافة ػػػػػػرار ةسل هالػػػػػػه ةلكصػػػػػػرىة  ػػػػػػ،ة هالػػػػػػه ة تمهللػػػػػػسة   ػػػػػػهة

ةا ،ةه هة ل،:كىدلرةلكتجه ةالس هـةللةةلكف هةةكهستم  ؿةلاةلدـةلستم  ؿ ةةك ل ه
 Cognitive Component  لس هافةلس عر ،ة)لسعغل،ةلاةلسمهر ( -1
ا فػػػػػػػ ؿة ػػػػػػػذلةلس هػػػػػػػافة ج ػػػػػػػاعةلسصكػػػػػػػرل ةالس عػػػػػػػهرؼةالكلتغػػػػػػػهدل ةالستىػػػػػػػارل ةلسمػػػػػػػهكغسةلستػػػػػػػ،ةة

هال ػػػػػهةلسمػػػػػردةلػػػػػفةفػػػػػ ئةلاة ا ػػػػػاعةلاةفػػػػػصصة ػػػػػهةللػػػػػةةمػػػػػك ؿةلس  ػػػػػهؿةللػػػػػ ةسػػػػػد ؾة عتغػػػػػدل ة
ال هػػػػػػهرةلػػػػػػفةىػػػػػػد غؾ ةلذةاػػػػػػدةتهػػػػػػافةل هػػػػػػهرؾةللػػػػػػ ةكهلػػػػػػ ةفػػػػػػصصةلطػػػػػػاؼةار ػػػػػػ ـةا  ػػػػػػ ؾ ة

(Gletman et. al, 1999)ةة 
 Affective Component لمعهس،ةلالساجدلل،(لس هافةلسعهطم،ة)لك -2

ا غىػػػػػدةكػػػػػ ةج  ػػػػػ ة فػػػػػهلرةلستم ػػػػػ ؿةلاةلػػػػػدـةلستم ػػػػػ ؿ ةالس ػػػػػلةالسهرل  ػػػػػسةلستػػػػػ،ة اج  ػػػػػهةلسمػػػػػردة
  هلػػػ ةللػػػد هةتت ػػػد ة ػػػ ةىػػػد غؾةمػػػاؼةتفػػػعرةكهسرل ػػػسةا فػػػهلرةلسػػػادةل ػػػا  ةةل ػػػاةذسػػػؾةلسفػػػ،

(Gletman & etal, 1999)تػػػ،ة اج  ػػػهة تىػػػؿة ػػػذلةلس هػػػافةك فػػػهلرةلس ػػػلةالسهرل  ػػػسةلسةا
لسمػػػػردةل ػػػػاة ا ػػػػاعةلكتجػػػػه ة ػػػػهذلةل ػػػػلة ا ػػػػالهةلتجػػػػ ةلس ػػػػ ةالذلةلمػػػػرة ػػػػفة ا ػػػػاعةلكتعػػػػدةللػػػػ  ة
  ةلفةلس هػػػػػافةلكلمعػػػػػهس،ةس تجػػػػػه ة ػػػػػػاةدرجػػػػػسةتغكػػػػػؿةلسفػػػػػصصةس ا ػػػػػػاعة ػػػػػهةلاةلمػػػػػار ة ػػػػػفة ػػػػػػذلة

ة(ةة195 ص2009لس ا اع )رك   
 Behavioral Tendebcy Component )لس  ؿةسلمعؿ(ةلس هافةلسملاه، -3

 ػػػػذلةلس هػػػػافةج  ػػػػ ةلك عػػػػهؿةالستىػػػػر ه ةلستػػػػ،ةت  ػػػػؿةلسػػػػةةلىػػػػدلر هةل ػػػػاةىػػػػد غؾة ػػػػ  ة ت ػػػػ فة
للػػػػػػؾةت ػػػػػػهاؿةلفةتاللػػػػػػدةىػػػػػػػد غؾة ػػػػػػ،ةلسػػػػػػذ هلةلسػػػػػػػةةلسمػػػػػػ ل هةلاةلسلػػػػػػهد ة تػػػػػػػةة ػػػػػػهة هلػػػػػػ ةسػػػػػػػؾة

  ػػػ ةت  ػػػؿةلكتجه ػػػه ة اج ػػػه ةسمػػػلاؾةلسمػػػردة  ػػػ،ةة(Gletman & etal, 1999)لسمرىػػػس 
ا ػػػػػاعة ػػػػػهةلالسػػػػػةةلستىػػػػػرؼةللػػػػػةةل ػػػػػاةل ػػػػػهةتد عػػػػػ ةلسػػػػػةةلستىػػػػػرؼةللػػػػػةةل ػػػػػاةل جػػػػػهك،ةل ػػػػػاة 

مػػػػلك، ة ػػػػهسمردةلسػػػػذ ة   ػػػػؿةلتجه ػػػػهةد ل ػػػػهةل جهك ػػػػهة مػػػػتج لةكػػػػهدلةةلسىػػػػ اةال تػػػػهةةلسزهػػػػهاةالستعه ػػػػؿة
 ػػػػػ ةلسلػػػػػهسةكهس مػػػػػلةةه ػػػػػهة ػػػػػه رةكػػػػػهس عراؼةا ل ػػػػػةةلػػػػػفةلس لهػػػػػر ةل ػػػػػهةلذلةهػػػػػهفة   ػػػػػؿةلتجه ػػػػػهة
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مػػػػػػػػػػػلك هةل ػػػػػػػػػػػاة ا ػػػػػػػػػػػاعة ػػػػػػػػػػػهة مػػػػػػػػػػػ لزعةلسػػػػػػػػػػػةةلكمػػػػػػػػػػػتجهكسةللػػػػػػػػػػػةةل ػػػػػػػػػػػاةمػػػػػػػػػػػلك،ةتجػػػػػػػػػػػه ة ػػػػػػػػػػػذلة
ة(ةة63 ص2007 ا اع )م  س لس
 

ةخصائص االتجاىات النفسية واالجتماعية:
سػػػػػدىةلسلػػػػػػهسةل ػػػػػاةلكفػػػػػػ هةةالس ال ػػػػػ  ةلس اجػػػػػػاداةلكتجه ػػػػػػه ةلفة  هػػػػػفةلفةتصتلػػػػػػؼةلاةتتلػػػػػهاضة

 ةا ػػػػػػفةة ػػػػػػ،ةتغػػػػػػ   ـةلك جػػػػػػهك،ةالسمػػػػػػلك،ةسلفػػػػػػ،ا علػػػػػػ،ةذسػػػػػػؾةلفةلك ػػػػػػرلدة صتلمػػػػػػافة ة ػػػػػػ،ةلسك  ػػػػػػسة
 ت  ػػػػػػرةل  ػػػػػػهةك ػػػػػػرارةلسػػػػػػز فةاذسػػػػػػؾةتكعػػػػػػهةسهكػػػػػػرةلسمػػػػػػفةلس  هػػػػػػفةس تجػػػػػػه ةلسػػػػػػذ ة تكلػػػػػػه ةلسمػػػػػػردةلفة

الصػػػػػػػػػػػػػػت ؼةلسغػػػػػػػػػػػػػػ ـةالسعػػػػػػػػػػػػػػهدل ةالصػػػػػػػػػػػػػػت ؼةلكفػػػػػػػػػػػػػػصهصةالس ال ػػػػػػػػػػػػػػ  ةلستػػػػػػػػػػػػػػ،ة عجػػػػػػػػػػػػػػلةك ػػػػػػػػػػػػػػهة
ة ةة(Zimbardo&etal,1999)لسفصص

ة  هفةلفةت ددةصىه صةلكتجه ه ةكهكت،:اة
 ا ػػػػػاعةةل ػػػػػالستاجػػػػػ :ة  ػػػػػ ة ػػػػػد  ةلكتجػػػػػه ةلسمػػػػػردةك ػػػػػهةسد ػػػػػ ة ػػػػػفة فػػػػػهلرةلاةللمعػػػػػهك ة -1

  اجكسةلاةمهسكس ةلاةا  سة ع لس
لػػػػػػدـةلستم ػػػػػػ ؿةةلسػػػػػػةلستم ػػػػػػ ؿةتتػػػػػػرلاحةفػػػػػػداةلكتجه ػػػػػػه ةكػػػػػػ فة ػػػػػػدررة  تػػػػػػدة ػػػػػػفةلسفػػػػػػدا:ة -2

  ةاهل هةزلد ةفداةلكتجه ةزلد ة فهلرةلستم  ؿةلاةلدـةلستم  ؿ ةف،لس
لكمػػػػػتعدلدةالست  ػػػػػل:ةلفةتكلػػػػػ،ةلسمػػػػػردةكتجػػػػػه ة ػػػػػػهة جعلػػػػػ ة مػػػػػتعدلةل ػػػػػاةلسغ ػػػػػهـةكع ػػػػػؿة ػػػػػػهة -3

 مالةةههفةل جهك هةلاةملك ه 
 لس رالس:ة   ةلفةس تجه ةلسغهكل سةست   ر ةلاةتعد ل ةل اةل دةلس ال     -4
لسفػػػػػ اس س:ةلفةلتجػػػػػه ةلسمػػػػػردةكهستم ػػػػػ ؿةلاةلػػػػػدـةلستم ػػػػػ ؿةلسػػػػػةةفػػػػػ ئة ػػػػػهة  هػػػػػفةلفة ع ػػػػػـة -5

لسػػػػػػةةلكفػػػػػػ هةةلس فػػػػػػهك سة هػػػػػػر ةلسطهسػػػػػػلةسل ػػػػػػدرسة  هػػػػػػفةلفة ع ػػػػػػـةلسػػػػػػةةدرسةلس ػػػػػػدرسةلة
 السةةلس درمسةههؿ 

عغػػػػػدة ػػػػفةلك هػػػػهرةالس فػػػػهلرةلستػػػػػ،ةتاجػػػػ ةات مػػػػزةلسمػػػػردةل ػػػػػاةلستعغ ػػػػد:ةلفةلكتجػػػػه ةكلػػػػهةة  -6
 (523 ص2000لسغ هـةكتىرؼة ه )ل ـ 

 
 :   ومراحل اكتسابياتكوين االتجاىات النفسية كيفية 

ل تهههػػػػ ة ػػػػرل ة تعػػػػدداةك ا ػػػػاعةةلت جػػػػسةلال ػػػػؿةلد ػػػػداة ة غػػػػدة تهػػػػافة ػػػػف تهػػػػافةلكتجػػػػه ةسػػػػدىةلسمػػػػردة
ةتتهػػػػػػػػػػػػافةلت جػػػػػػػػػػػػسةل تهههػػػػػػػػػػػػ ةك ػػػػػػػػػػػػذلةلسمػػػػػػػػػػػػردةلكتجػػػػػػػػػػػػه ة هتجػػػػػػػػػػػػه ةلسمػػػػػػػػػػػػردةكىػػػػػػػػػػػػدلات ةل ػػػػػػػػػػػػاة ػػػػػػػػػػػػردة ػػػػػػػػػػػػه

لت جػػػػػسةتػػػػػ   رةلكمػػػػػراة ةلاتاجػػػػػ ةلس جت ػػػػػ ةل ػػػػػاةتم ػػػػػ ؿةفةلكتجػػػػػه ةتهػػػػػاة ة ا(ة29 ص1980)لػػػػػاض 
مػػػػهكغسةلػػػػفةصكػػػػرل ةلسمػػػػردةكةفػػػػ،ةة عػػػػ فةلاةل هػػػػهرة ع لػػػػسة ةسػػػػذلة ػػػػهفةلكتجػػػػه ة لفػػػػ ةللػػػػدة ػػػػرارةلسمػػػػرد
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عػػػػػػػؿةتجاةة لس ا ػػػػػػاعة ػػػػػػذلة فػػػػػػهلرةل ػػػػػػاةلستهػػػػػػا فةكة ػػػػػػذ ةلسصكػػػػػػرل  تع ػػػػػػؿة ةلس ا ػػػػػػاعةلاةلس ااػػػػػػؼة
ة(ةة63 ص2007 )م  س لست،ة  ع هغ  سةلسةا ؽلسمردة متج لةملكهةلاةل جهكهة

السعال ػػػػؿةتفػػػػترؾة ػػػػ،ةل ػػػػدل ةلكتجه ػػػػه ةاتل  ت ػػػػهة ػػػػ،ةلسمػػػػردةا ػػػػفةةلس لممػػػػه ا لهسػػػػؾة ج الػػػػسة ػػػػفة
امػػػػػه رةلكل ػػػػػهةةلكصػػػػػرىة ػػػػػ،ةةلكمػػػػػراةلستػػػػػ،ةتع ػػػػػؿةللػػػػػةةتهػػػػػا فةلكتجه ػػػػػه ة ػػػػػ،ةلسالسػػػػػدلفة ػػػػػهلكرزة

لاةمػػػػػػػلك سةسػػػػػػػدىة  ػػػػػػػ ة ػػػػػػػل رةلس عل ػػػػػػػ فةالس ػػػػػػػرك فة ػػػػػػػ،ةزرعةلتجه ػػػػػػػه ةل جهك ػػػػػػػسةةلس درمػػػػػػػس ةاةةلكمػػػػػػػرا
لسصكػػػػػراةلكلمعهس ػػػػػسةلسلهتجػػػػػسةلػػػػػفة ااػػػػػؼة عػػػػػ ف:ةتلعػػػػػلةلسصكػػػػػراةدارلة ه ػػػػػهة ػػػػػ،ةطلكػػػػػت ـة ػػػػػ،ةلس درمػػػػػسة ة

تهػػػػا فةلكتجػػػػه ةمػػػػلكهةال جهكػػػػهةاللػػػػةةمػػػػك ؿةلس  ػػػػهؿة ػػػػهفةلسع ػػػػؿةلسػػػػذ ة تكػػػػ ةكتعز ػػػػزة ػػػػلد ةلسػػػػةةتهػػػػا فة
 غه ػػػػسة ةةكعغػػػػهلةلسػػػةةتهػػػػا فةلتجػػػػه ةمػػػلك،ةسد ػػػػ رد ة ػػػػ،ة ػػػػ فة ػػػلد ةلسع ػػػػؿةلسػػػػذ ة تكػػػ ةل جػػػهك،ةسػػػػدىةلسمػػػ

لس جت ػػػػػػ ة:ة  ػػػػػػ ةسهػػػػػػؿةج هلػػػػػػسةتم ػػػػػػ   ة ع لػػػػػػسةل ػػػػػػاةفػػػػػػ،ةة عػػػػػػ فة ػػػػػػ،ةلسك  ػػػػػػسةلاةل ػػػػػػاةج هلػػػػػػسة
لصػػػػرىة  ػػػػؿة ػػػػلةلس لػػػػداسةسلكغػػػػرة ةا ػػػػ،ةلسااػػػػ ةلممػػػػ ةسػػػػد  هةلمػػػػارة ػػػػفةلفػػػػ هةةا ال ػػػػ  ة ع لػػػػسة  ػػػػؿة

ةف ت ر ـةلهؿةلسصلز رةسدىةلس مل  
ةتها فةلكتجه ةكته  رةلسعال ؿةلسمهكغسةلكرة   ة رل ؿة ،: ةاللةةلسع ـا

لس ر لػػػػػػسةلكدرله ػػػػػػسةلس عر  ػػػػػػس:ة  ػػػػػػ ة ت ػػػػػػ فةلكتجػػػػػػه ةللىػػػػػػرلةلغل ػػػػػػهة عر  ػػػػػػهة عكػػػػػػرةلػػػػػػفة عػػػػػػهرؼة  
لس ر لػػػػػسة ػػػػػدرؾةلسمػػػػػردةلس   ػػػػػرل ةلستػػػػػ،ةت ػػػػػ طةكػػػػػ ةا تعػػػػػرؼةة مػػػػػ،ة ػػػػػذ (ة1984ا عتغػػػػػدل ةلسمرد )ز ػػػػػرلف 

لل  ػػػػػػه ةا ػػػػػػفة ػػػػػػـةتتهػػػػػػافةسد ػػػػػػ ةلسصكػػػػػػرل ةالس علا ػػػػػػه ةلستػػػػػػ،ةتىػػػػػػك ةلطػػػػػػهرلة عر  ػػػػػػهةس ػػػػػػذ ةلس   ػػػػػػرل ة
السعلهىػػػػر ةسػػػػذلة هػػػػافةلكتجػػػػه ة ػػػػ،ة ػػػػذ ةلس ر لػػػػسةلكػػػػهراةلػػػػفة علا ػػػػه ةال هػػػػهرةتت ػػػػ فة عر ػػػػسةلسمػػػػردة

 (360 ص1998ك  )لكدةلسر  ف 
 عػػػػػ ف:ة  ػػػػػ ة ت ػػػػػ فةلكتجػػػػػه ةللىػػػػػرلةللمعهس ػػػػػهة عكػػػػػرةلػػػػػفة  ػػػػػؿةةةؿةل ػػػػػاةفػػػػػ، ر لػػػػػسةل ػػػػػاةلس  ػػػػػل 

لستم ػػػػػ ؿة فػػػػػهلرةةسػػػػػدىةلسمػػػػػردلس ر لػػػػػسةتل ػػػػػاةةا ػػػػػ،ة ػػػػػذ (ة1984لسمػػػػػردة سػػػػػةة ا ػػػػػاعةلكتجػػػػػه  )ز رلف 
لستمهلػػػػؿة ػػػػ ة ةاكتهػػػػرلرةلسػػػػذ ةتػػػػـةلستعػػػػرؼةلل ػػػػ ة ػػػػ،ةلس ر لػػػػسةلسمػػػػهكغسةةةل ػػػػاةلسفػػػػ،لاةلػػػػدـةلستم ػػػػ ؿة

لسمػػػػػػهكغسة تهػػػػػػافةسػػػػػػدىةلسمػػػػػػردة  ػػػػػػؿةل جػػػػػػهك،ةل ػػػػػػا ةلاةلمػػػػػػارة لػػػػػػ ةةلاةلس ا ػػػػػػاعةالسصكػػػػػػرا ػػػػػػذلةلسفػػػػػػ،ةة
للت ػػػػػػهدلةللػػػػػػةةل هػػػػػػهر ةا فػػػػػػهلر ةس لتغػػػػػػؿةلسػػػػػػةة ر لػػػػػػسةتهػػػػػػا فةةةلفػػػػػػ،سلسمػػػػػػردةا  ػػػػػػسةةمػػػػػػ عط،ةاكهستػػػػػػهس،
ةلكتجه  

 ر لػػػػػسةلس كػػػػػا ةالكمػػػػػتغرلر) ر لسةتهػػػػػا فةلكتجػػػػػه (:ة ػػػػػ،ة ػػػػػذ ةلس ر لػػػػػسة غػػػػػررةلسمػػػػػردةا ىػػػػػدرة ه ػػػػػهةر 
اعةلكتجػػػػػه ة كعػػػػدةلىػػػػػدلرةلس هػػػػػـةمػػػػالةةهػػػػػهفةكهك جػػػػػهلةلاةلسمػػػػػللةصهىػػػػهةكهسلمػػػػػكسةسع اتػػػػػ ة ػػػػ ة ا ػػػػػ

 ( 360 ص1998  ك ةلتجه ةلسمردةا ظ رةسلاجادة)لكدةلسر  ف 
 

ةثبات االتجاه والقابمية لمتغير:
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تتىػػػػػؼةلكتجه ػػػػػه ةلسلممػػػػػ سةكهس كػػػػػه ةلسػػػػػدل ـةلمػػػػػك هةسػػػػػدىةلك ػػػػػرلد ةا ظ ػػػػػرةلس كػػػػػه ة ػػػػػفةصػػػػػ ؿةلتمػػػػػهؽة
لكتجػػػػه ة ػػػػهسمردةلسػػػػذ ة ظ ػػػػرةتم ػػػػ  ةس ا ػػػػاعة ػػػػهة  ػػػػؿةهرل  ػػػػسةمػػػػلاؾةلسمػػػػردة ػػػػ،ةتعه لػػػػ ة ػػػػ ة ا ػػػػاعة

لسعػػػػػرلةسداسػػػػػسةلمػػػػػرل  ؿة ظ ػػػػػرةلسمػػػػػلاؾةلممػػػػػ ة تػػػػػةةكعػػػػػدة ػػػػػرارة تػػػػػراة ػػػػػفةلسػػػػػز فةاكػػػػػهصت ؼةاتعػػػػػددة
لس الاػػػػػؼ ةااػػػػػدة تعػػػػػززة كػػػػػه ةلكتجػػػػػه ةا غها تػػػػػ ةسلت  ػػػػػرةللػػػػػةة ػػػػػدىةتعػػػػػرضةلسمػػػػػردةسلصكػػػػػرل ةلسمػػػػػلك سة

تجػػػػػه ة  فػػػػػه داةلسعػػػػػرلةس لتػػػػػدلةل ةلسعل مػػػػػسةلستػػػػػ،ةالسمػػػػػ  سةلستػػػػػ،ة صكر ػػػػػهةلاة جرك ػػػػػهة ػػػػػفة ا ػػػػػاعةلك
  هرمػػػػػػػػػ هةلكمػػػػػػػػػرل  ل فةل ػػػػػػػػػاةلسملمػػػػػػػػػط ل فة ز ػػػػػػػػػدة ػػػػػػػػػفةفػػػػػػػػػداةا كػػػػػػػػػه ةلكتجػػػػػػػػػه ةلسمػػػػػػػػػلك،ةل ا ـ)لكػػػػػػػػػدة

ة( 131 ص1989لسلس 
اللػػػػػةةلسػػػػػرغـة ػػػػػفة كػػػػػه ةلكتجه ػػػػػه ةلسلممػػػػػ سةسػػػػػدىةلك ػػػػػرلدة ػػػػػهاؿةلل ػػػػػهةةلسػػػػػلمسةلكجت ػػػػػهل،ةل جػػػػػهدة

 ةلك ػػػػػػػػػػػرلدةاتعػػػػػػػػػػػد ل هةل ػػػػػػػػػػػاةت   ػػػػػػػػػػػرةلتجه ػػػػػػػػػػػهامػػػػػػػػػػػه ؿةال ل ػػػػػػػػػػػه ةلممػػػػػػػػػػػ سة  هػػػػػػػػػػػفة ػػػػػػػػػػػفةص س ػػػػػػػػػػػهة
ةةة(1989 )ك كر  لس ال   

ة ،:الستغل ه ةست   رةلكتجه ه ةةا فةلسامه ؿ
ةلسمػػػػػردةكت   ػػػػػرةلتجػػػػػه ةلكصػػػػػر فة 1 تهل ػػػػػؾةلسغػػػػػدـة ػػػػػ،ةلسكػػػػػهل:ة غىػػػػػدةكتهل ػػػػػؾةلسغػػػػػدـة ػػػػػ،ةلسكػػػػػهلةلفة غػػػػػـا

 كىاراةتدر ج سةلسةةلفة   رةلتجه  ـةكهسهه ؿ 
 ػػػػػػؿة ػػػػػػ،ةجعػػػػػػؿةلكفػػػػػػصهصةلسػػػػػػذ فة ػػػػػػرلدةت   ػػػػػػرةلتجػػػػػػه  ـة  هرمػػػػػػسةدارةتهل ػػػػػػؾةسعػػػػػػلةلكدالر:ةا ت  2

  ػػػػػػع ة ػػػػػػ،ة  ػػػػػػؿة   ػػػػػػرة ػػػػػػفةل هػػػػػػهر ةالرل ػػػػػػ ةللػػػػػػةةمػػػػػػك ؿةلس  ػػػػػػهؿةجعػػػػػػؿةلسمػػػػػػردةلس ػػػػػػدصفة   ػػػػػػؿةدارة
لس ىػػػػػػػهلةكهسمػػػػػػػرطهفةل ػػػػػػػهـةل لػػػػػػػ ة فػػػػػػػه دةرداة عل ػػػػػػػـةتجػػػػػػػه ة ر ػػػػػػػ ةا ػػػػػػػفة ػػػػػػػـة فػػػػػػػه داةلس ىػػػػػػػهللة

ة ،ةت   رةل ههر  الس تهللةلست،ةم تعرضةس هة اةاله لت ةلك رةلسذ ةمه ـة
لمػػػػػػت  هرةلسصػػػػػػاؼةالسفػػػػػػعاركهسذلل:ة ػػػػػػرىةلػػػػػػددة ػػػػػػفةلل ػػػػػػهةةلسػػػػػػلمسةلكجت ػػػػػػهل،ةلفةسلتصا ػػػػػػؼةل ػػػػػػرلة 3

ل جهك ػػػهة ػػػػ،ةت   ػػػػرةلسمػػػػلاؾة ه ػػػػهرة فػػػػهلرةلسصػػػػاؼةالسغلػػػػؽةالستػػػػاترةاػػػػدةتز ػػػػدة ػػػػفة رىػػػػسةت   ػػػػرةلسمػػػػلاؾة
لػػػػرضة ػػػػ،ةلكتجػػػػه ةلس طلػػػػالةللػػػػةةمػػػػك ؿةلس  ػػػػهؿةلفةل ػػػػؿةدله ػػػػسةلػػػػفة صػػػػهطرةلستػػػػدص فة ػػػػفةصػػػػ ؿة

فػػػػػػػصصة ػػػػػػػدصفةلىػػػػػػػهلةك ػػػػػػػرضةلسمػػػػػػػرطهفةاه ػػػػػػػؼةلفة ػػػػػػػذلةلس ػػػػػػػرضة غ ػػػػػػػ،ةلل ػػػػػػػ ةكهستػػػػػػػدر ج ةلاة
لػػػػرضة هسػػػػ ةل ػػػػرلاة د لػػػػسةتلجػػػػلةطمػػػػ ة فػػػػا هةلاةغ ر ػػػػهة ػػػػفةلس ػػػػهك ة ػػػػفةلس  هػػػػفةلفة   ػػػػرة ػػػػفة

ةلتجه ةلسمرد 
لمػػػػػػػػهس لةلسدله ػػػػػػػػس:ةتعػػػػػػػػدةلمػػػػػػػػهس لةلسدله ػػػػػػػػسةل ػػػػػػػػدةلسجمػػػػػػػػارةلس   ػػػػػػػػسة ػػػػػػػػفةلكتىػػػػػػػػهؿةكهسج ػػػػػػػػه  ر ة 4

 ػػػػػراة ػػػػػ،ةلك  ػػػػػهةةل ػػػػػاةت   ػػػػػرةلرلةةلسلػػػػػهسةلاةتكلػػػػػ،ةلتجه ػػػػػه ةجد ػػػػػدا ةاهل ػػػػػهةهػػػػػهفة ل لػػػػػ ـةاػػػػػدراةهك
ةكػػػػهكل فةلاةلسدله ػػػػسة  كاكػػػػهةا   ػػػػهةلاة ىػػػػدرة غػػػػسةهػػػػهفةلكلػػػػ فةلهج ػػػػهة ػػػػ،ة لسفػػػػصصةلسػػػػذ ة غػػػػـا

ة(136 ص1981ت   رةلكتجه  ) هم ف 
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ه ةلسمػػػػػػردةت   ػػػػػػرةلسج هلػػػػػػسةلستػػػػػػ،ة لت ػػػػػػ،ة س  ػػػػػػهةلسمػػػػػػرد:ة  ػػػػػػ ةلفةسلج هلػػػػػػسةل ػػػػػػرة ػػػػػػ،ةت د ػػػػػػدةلتجه ػػػػػػ 5
الفػػػػػػاة هةا ػػػػػػفةلسطك عػػػػػػ،ةلفةتت  ػػػػػػرةلتجه هتػػػػػػ ةكت   ػػػػػػرةللت ػػػػػػهة ة ػػػػػػفةج هلػػػػػػسةلسػػػػػػةةج هلػػػػػػسةلصػػػػػػرىةلاة
كهلتغهسػػػػػ ةلسػػػػػةة ج الػػػػػسةلصػػػػػرىة ت   ػػػػػرةلسلػػػػػهد ةلاةلس  لػػػػػسةلاةلس لممػػػػػسةلكجت هل ػػػػػسةلستػػػػػ،ة لت ػػػػػ،ةلس  ػػػػػهة

ةلسمردة لد ةك فؾةلسةةت   رةلتجه هت ةاتعد ل ه 
ذ ةلسطر غػػػػػػسةله ػػػػػػرةطػػػػػػرؽةت   ػػػػػػرةلكتجػػػػػػه ةللتفػػػػػػهرلةاتلعػػػػػػلةلستعر ػػػػػػؼةك ا ػػػػػػاعةلكتجػػػػػػه :ةتعتكػػػػػػرة ػػػػػػ 6

امػػػػػػػه ؿةلكتىػػػػػػػػهؿةالكلػػػػػػػػ ـةدارلةكػػػػػػػػهرزلة ػػػػػػػػ،ةت   ػػػػػػػرةلكتجه ػػػػػػػػه ةلػػػػػػػػفةطر ػػػػػػػػؽةلستعر ػػػػػػػػؼةك ا ػػػػػػػػاعة
لكتجػػػػػػػه  ةاسهػػػػػػػفةلغطػػػػػػػسةلس ػػػػػػػعؼة   ػػػػػػػهةلفة جػػػػػػػردةلس عر ػػػػػػػسةكهس ا ػػػػػػػاعةكة علػػػػػػػ،ةكهس ػػػػػػػراراةت   ػػػػػػػرة

 (71-70 ص2007م  س )ةلعرؼة  هرةلستدص فةاكةلغل ةلل ةلكتجه ة غد
 

ة:قياس االتجاىات
لمػػػػػتطهعةلل ػػػػػػهةةلسػػػػػػلمسةلكجت ػػػػػهل،ة ػػػػػػفةت د ػػػػػػدة عتغػػػػػػدل ةا فػػػػػهلرةلك ػػػػػػرلدةل ػػػػػػاةلكفػػػػػػ هةة
الس ال ػػػػ  ة ػػػػ،ةلسك  ػػػػسة ػػػػفةصػػػػ ؿةا همػػػػ هةكالمػػػػطسة ج الػػػػسة ػػػػفةلكمػػػػتك هله ةالس غػػػػه  سةلسلممػػػػ س ةلذة

س  ػػػػػددة ػػػػػفةتغػػػػػدـة ػػػػػفةصػػػػػ ؿة ػػػػػذ ةلس غػػػػػه  سة ج الػػػػػسة ػػػػػفةلسعكػػػػػهرل ةالسج ػػػػػؿةتمػػػػػ ةة غػػػػػرل ةلاةكلػػػػػادة
ص س ػػػػهةلك ػػػػرلدةدرجػػػػسةتم ػػػػ ل ـةلاةلػػػػدـةتم ػػػػ ل ـةل ػػػػاةلس ا ػػػػاعةلس ػػػػرلدةا همػػػػ  ةا لػػػػهؾةلػػػػداةطػػػػرؽة
سغ ػػػػػػػهسةلكتجه ػػػػػػػه ةلسلممػػػػػػػ سةك ػػػػػػػدؼة  ػػػػػػػـةمػػػػػػػلاؾةلك ػػػػػػػرلدةالستلكػػػػػػػلةك ػػػػػػػذلةلسمػػػػػػػلاؾةا ػػػػػػػفة ػػػػػػػـة ػػػػػػػكط ة

ة(ةا فةطرؽةا هسةلكتجه ه ة ،ة هة هت،:32 ص1980اتاج    )لاض 
ة زداجس(:طر غسة رمتافة)لس غهرله ةلس 1
ةكتم ػػػػػػ ؿةة1927 اؿة ػػػػػػفةلمػػػػػػتصدـة ػػػػػػذ ةلسطر غػػػػػػسة ػػػػػػاةلسعػػػػػػهسـة رمػػػػػػتافةة اتت  ػػػػػػؿة ػػػػػػ،ةلفةلسمػػػػػػردة غػػػػػػـا

لتجػػػػػه ةلاةللتغػػػػػهدةلصػػػػػرة ػػػػػ،ةلس ا ػػػػػاعةلسػػػػػذ ةلغ مػػػػػ  ةللػػػػػةةمػػػػػك ؿةلس  ػػػػػهؿةلذلةهلػػػػػهةلر ػػػػػدةت د ػػػػػدةلتجػػػػػه ة
ةكع ل  ػػػػسةلسمػػػػردةل ػػػػاةفػػػػعالة ع لػػػػسة ػػػػ  ة) ىػػػػر ةرامػػػػ ه ةتره ػػػػه ةل طهس ػػػػه(ة هللػػػػهةلعر ػػػػ هةلل ػػػػ ةس غػػػػـا

تم ػػػػػػ ؿةل ػػػػػػد  هةللػػػػػػةةلكصػػػػػػر ةاتمػػػػػػت رة ػػػػػػذ ةلسع ل ػػػػػػسةكغػػػػػػدرةلػػػػػػددةلسفػػػػػػعالةلستػػػػػػ،ةلر ػػػػػػدةلس مه ػػػػػػلسة
(ةا فػػػػػػػت ؿة ػػػػػػػذلةلس غ ػػػػػػػهسةللػػػػػػػةةلػػػػػػػددة ػػػػػػػفةلسعكػػػػػػػهرل ةتىػػػػػػػؼةلكتجػػػػػػػه ة124ك ل ػػػػػػػه )   ، ل   ص

 (197 ص2009ل اة ا اعة ع فة فةلاىةةلك جهك سةلسةةلاىةةلسملك س )رك   
ةطر غسةس هر :ة 2

 ػػػػػػ،ةدرلمػػػػػػت ةل ػػػػػػاةلكمػػػػػػتع هرةالسزلػػػػػػارةة1932ةة ػػػػػػدةلسعػػػػػػهسـةس هػػػػػػر ةلػػػػػػهـةظ ػػػػػػر ة ػػػػػػذ ةلسطر غػػػػػػسةللػػػػػػ
ا   ػػػػهة عكػػػػرةلسمػػػػردةلػػػػفةدرجػػػػسة  لػػػػ ة ػػػػفةصػػػػ ؿة ج الػػػػسة ػػػػفةلسمغػػػػرل ةلستػػػػ،ةتتعلػػػػؽةكهس ا ػػػػاعةلس ػػػػرلدة
ةلسكه ػػػػػ ةكتػػػػػػدر جةلمػػػػػتجهكسةهػػػػػؿة غػػػػػػراة ػػػػػفة ػػػػػذ ةلسمغػػػػػرل ةللػػػػػػةة تػػػػػدررة مػػػػػ ةةلسكػػػػػػدل ؿة ا همػػػػػ  ةا غػػػػػـا

  ةكدل ؿةللةةمك ؿةلس  هؿ: ترلاحة هةك فة   سةلسةةص سةلاةمك
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ةلسمغرا:ة فةلسالجلةلفةتصتهرةلسمتهاةزاج ه 
ةلسكدل ؿ:ة ال ؽ ة  ه د ةكلال ؽ

اتا ػػػػ ة ػػػػ،ة ػػػػذ ةلسطر غػػػػسةسهػػػػؿةكػػػػد ؿةدرجػػػػسةسلػػػػت هفة ػػػػفةص س ػػػػهة مػػػػهلةدرجػػػػسةلسمػػػػردةالتجه ػػػػ ةللػػػػةة
ة(124(ة)   ، ل   ص224 ص2003 ا اعةلس غ هس )  ه  د 

تتػػػػ  ةسلػػػػهةلصت ػػػػهرةهال ػػػػهةا  ػػػػهة تغػػػػدـة ت ػػػػ ة ػػػػفةلفةطر غػػػػسةس هػػػػر ةتت  ػػػػزةللػػػػةةطر غػػػػسة رمػػػػتافة ػػػػ،ة
لػػػػددةلهكػػػػرة ػػػػػفةلسعكػػػػهرل ةلستػػػػػ،ةتػػػػرتكطةلرتكهطػػػػػهةلهس ػػػػهة ػػػػػ ةلكصتكػػػػهرةههػػػػػؿةرغػػػػـةلصػػػػػت ؼةلس هػػػػهـة ػػػػػ،ة
 ه  ػػػػػـةللػػػػػةة ػػػػػدىةا  ت ػػػػػهة ػػػػػفةظػػػػػه رة  تال ػػػػػهة ػػػػػ،ةا ػػػػػهسةلكتجػػػػػه ة ا ػػػػػاعةلسك ػػػػػ ةلك ػػػػػرةلسػػػػػذ ة

لسطر غػػػػػػسةتلػػػػػػهاؿةجاللػػػػػػلةلد ػػػػػػداةس تجػػػػػػه ةك فػػػػػػ ل هة غ ػػػػػػهسة رمػػػػػػتاف ةهػػػػػػذسؾة ػػػػػػهفة تػػػػػػ  ةس تكػػػػػػ ة ػػػػػػذ ة
طر غػػػػسةس هػػػػػر ةكةتعػػػػػاؿةه  ػػػػرلةللػػػػػةةلس هػػػػػهـةاكةللػػػػةةلتمػػػػػها ـ ةه ػػػػػهةتتػػػػ  ةطر غػػػػػسةس هػػػػػر ةسلكه ػػػػػ ةلفة
 غػػػػػػ سةدرجػػػػػػه ة ػػػػػػفةلكتجػػػػػػه ةكهسلمػػػػػػكسةسهػػػػػػؿةلكػػػػػػهراةك ل ػػػػػػهة ػػػػػػ،ةطر غػػػػػػسة رمػػػػػػتافةل ػػػػػػهةلفةتال ػػػػػػؽةلاةكة

مػػػػتج لةلس م ػػػاصةسهػػػػؿةلكػػػػهراةك ل ػػػػهة ػػػػ،ةطر غػػػسة رمػػػػتافة هلػػػػ ة ػػػػرة ػػػػ،ةتال ػػػؽ ةا ػػػػ،ةطر غػػػػسةس هػػػػر ة 
ة(ةة38-37 ص1980ترؾةلسعكهراةلاةلكجهكسةلل  ه )لاض 

ةطر غسةكاجهردسة)لسكعدةلكجت هل،(:ة 3
ا مػػػػػػػػػػػػػػػػ ةة غ ػػػػػػػػػػػػػػػػهسةلس مػػػػػػػػػػػػػػػػه سةلكجت هل ػػػػػػػػػػػػػػػػسةا ػػػػػػػػػػػػػػػػاة ػػػػػػػػػػػػػػػػفةلاػػػػػػػػػػػػػػػػدـةلكمػػػػػػػػػػػػػػػػهس لة ػػػػػػػػػػػػػػػػ،ةا ػػػػػػػػػػػػػػػػهسة

 ػػػػػػػػػهسةلكتجه ػػػػػػػػػه ةسغة1925(ة  ػػػػػػػػػ ةىػػػػػػػػػ   ةكاجػػػػػػػػػهردسةلػػػػػػػػػهـة197 ص2009لكتجه ػػػػػػػػػه  )رك   
ل ػػػػاةلس ركػػػػهةةا صتلػػػػؼةلك ػػػػـةةا ػػػػ،ةتغػػػػ سةلسكعػػػػدةلكجت ػػػػهل،ةلسلممػػػػ،ة ػػػػفةصػػػػ ؿةلػػػػددة ػػػػفةلسعكػػػػهرل ة
لس صتػػػػهراةالس تدرجػػػػسة ػػػػ،ةفػػػػداةلسغ ػػػػهسةاتغػػػػد ر  ةاكػػػػذسؾةلمػػػػتط  ةا ػػػػهسةلسمػػػػردة ػػػػ،ةج هلػػػػسةل ػػػػاةج هلػػػػسة

 للىر سة ه 
ةلسعكهرل  

 لرغلة ،ةلسزالرة ل ـ  -ة 
 لرغلة ،ةلفة هافةس،ةىد ؽة ل ـ  -ةل
 لرغلة ،ةلسع ؿة ع ـ  -ة 
 كة هل ةسد ةلفةلمهفة ،ةجالر ـ  -ة 
 كة هل ةسد ةلفةلتعرؼةلسةةل د ـةكىاراةلهكرا  -ةر
 لرغلةلفةلمهفةكع دلةلل ـة تةةكةلرل ـ  -ةح
ةلرىةلفةلطرد ـةج  عهة فةلسك د  -ةخ

كعػػػػػدةاػػػػػرلةاةلس مػػػػػتج لةس ػػػػػذ ةلسمغػػػػػرل ةلطلػػػػػلة لػػػػػ ةلفة  ػػػػػ ةل  ػػػػػسة ع لػػػػػسةل ػػػػػهـةلسمغػػػػػراةلستػػػػػ،ة ال ػػػػػؽة
رة ػػػػفةغ ر ػػػػه ةامػػػػاؼةتعطػػػػةةهػػػػؿة غػػػػراةازلػػػػهةصهىػػػػهة تػػػػدرجهة ػػػػفةلللػػػػةةدرجػػػػسة ػػػػ،ةلكتجػػػػه ةلل  ػػػػهةله ػػػػ
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لسػػػػػػػػػػػػػػػةةلدله ػػػػػػػػػػػػػػػه ةالهصػػػػػػػػػػػػػػػذةلسدرجػػػػػػػػػػػػػػػسةلستػػػػػػػػػػػػػػػ،ة  ىػػػػػػػػػػػػػػػؿةلل  ػػػػػػػػػػػػػػػهةلسمػػػػػػػػػػػػػػػردةهدرجػػػػػػػػػػػػػػػسةللػػػػػػػػػػػػػػػةةفػػػػػػػػػػػػػػػداة
ة(ةة128 ص1981تاج   ) هم ف 

 طر غسةلامجادة)ت ه زةلس علة(ة  4
ة1952امػػػػجادةةلػػػػهـةظ ػػػػر ة ػػػػذ ةلسطر غػػػػسة ػػػػ،ةا ػػػػهسةلكتجػػػػه ةلسلممػػػػ،ةللػػػػد هةاػػػػهـةلسعػػػػهسـةلك ر هػػػػ،ةل

ة ػػػػػذ ةلسطر غػػػػػسةللػػػػػةةج ػػػػػ ةلػػػػػددةهك ػػػػػرة ػػػػػفة كلفػػػػػرةلتػػػػػه جةدرلمػػػػػهت ةلسغه  ػػػػػسةللػػػػػةة ػػػػػذ ةلسطر غػػػػػس ةاتغػػػػػـا
لسىػػػػػػمه ةاا ػػػػػػع هة ػػػػػػةةلزالرة ت ػػػػػػهد ة) له  ػػػػػػسةلسغطػػػػػػل(ة ةالسطلػػػػػػلة ػػػػػػفةلك ػػػػػػرلدة ػػػػػػ،ةتغػػػػػػد رةدرجػػػػػػسة

عػػػػسةل ػػػػاةلتجه ػػػ ةكػػػػ فة ػػػذ فةلسغطكػػػػ ف ةللػػػةةمػػػػك ؿةلس  ػػػهؿةسػػػػاةلردلػػػهةلفةت ػػػػددةدرجػػػسةلتجػػػػه ةطلكػػػسةلسجه 
ةلكت هدةلسعهـةسلطلكس ة هللهةلغدـة ج السة فةلسىمه ةلس ت هداةسل ددةكعد هةدرجسةلستاج  

ةلكت هدةلسعهـةسطلكسةلسعرلؽةةةةةةةةةةةةةةةةة
ةغ رة م دةةة1ةةة2ةةة3ةةة4ةةة5ةةةة6ةةةة7 م دةةةة

ةله  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هر
ةغ رةج دةةةةةةةةةةةةةةةج دةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ة تعهافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تملطة
اكػػػػػػذسؾةلمػػػػػػتط  ةلفةل ػػػػػػددةلتجػػػػػػه ةلسمػػػػػػردة ػػػػػػفةصػػػػػػ ؿةتغػػػػػػد رةسػػػػػػدرجه ةلسىػػػػػػمه ةلستػػػػػػ،ة ت تػػػػػػ ةك ػػػػػػهة

ة (ة2000لسفصصةلاةلس ا اع ة)ل ـ 
ة

 المعايير االجتماعية:
طر ػػػػؽةلستلفػػػػ سةلكجت هل ػػػػس ةا  هػػػػفةلفةتعػػػػدةلس عػػػػه  رةلكجت هل ػػػػسة  ػػػػدةللػػػػالعةلسمػػػػلاؾةلس تعل ػػػػسةلػػػػفة

تعػػػػػرؼةكهل ػػػػػهةلسغػػػػػالل فةلسىػػػػػر  سةلاةلس ػػػػػ ل سةلستػػػػػ،ةت ػػػػػددة ػػػػػه ،ةلستىػػػػػر ه ةلستػػػػػ،ةتهػػػػػافة غكاسػػػػػسة ػػػػػ،ة
دلصػػػػػؿةلس جت ػػػػػ  ةه ػػػػػهةتعػػػػػرؼةكهل ػػػػػهةلسغاللػػػػػدةلستػػػػػ،ةتمػػػػػتصد  هةلس ج الػػػػػسةكهسلمػػػػػكسةلسػػػػػةة ػػػػػهة ػػػػػاة   ػػػػػـة

 ة(Axelord,1980)السمػػػػػػػلاه ه ةا ػػػػػػػه اةغ ػػػػػػػرة   ػػػػػػػـةكهسلمػػػػػػػكسةلسػػػػػػػةةلسغػػػػػػػ ـةالس عتغػػػػػػػدل ةالكتجه ػػػػػػػه 
لاة ػػػػػػػ،ةل طػػػػػػػهرةلس رجعػػػػػػػ،ةأل ةج هلػػػػػػػسة لت ػػػػػػػ،ة س  ػػػػػػػهةلسمػػػػػػػردة ذةت ػػػػػػػددةمػػػػػػػلاه ه ة ل ػػػػػػػه  هةا ػػػػػػػ،ة
 غػػػػػه  سةس لمػػػػػهفةسهػػػػػ،ة مترفػػػػػدةكتػػػػػهة ػػػػػ،ةلس هػػػػػـةللػػػػػةة ػػػػػدىةلستزل ػػػػػ ةال ترل ػػػػػ ةسمػػػػػلاه ه ةغ ػػػػػر ة ػػػػػفة

ة( 1984)ةز رلف ة ل هةةلسج هلس 
كهسلمػػػػػػكسةسلج هلػػػػػػسةاذسػػػػػػؾةكل ػػػػػػهةت ػػػػػػددةلسمػػػػػػلاؾةلس غكػػػػػػاؿة فةلس عػػػػػػه  رةلكجت هل ػػػػػػسةس ػػػػػػهةا  ػػػػػػسةهك ػػػػػػراة

السمػػػػلاؾةغ ػػػػرةلس غكػػػػاؿة ػػػػ،ةلس جت ػػػػ  ةه ػػػػهةلل ػػػػػهةتع ػػػػؿةللػػػػةةتلظػػػػ ـةمػػػػلاؾةلسلهمػػػػف ةاتعطػػػػ،ة علػػػػػةة
سل  ػػػػهاةلكجت هل ػػػػس ةات ػػػػه ظةللػػػػةةت همػػػػؾةلسج هلػػػػس ةه ػػػػهةلل ػػػػهةتع ػػػػؿةللػػػػةة ػػػػكطةمػػػػلاؾةلسلػػػػهسة ػػػػفة

 (Bicchien,2006)  ػػػػػػػػػػ ةلل ػػػػػػػػػػهةتعهاػػػػػػػػػػلةلسمػػػػػػػػػػلاؾةلسمػػػػػػػػػػ ئةاتهػػػػػػػػػػه ئةلسمػػػػػػػػػػلاؾةلس مػػػػػػػػػػف 
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(Kamua,2009)ةاكػػػػػػػػػهسرغـة ػػػػػػػػػفةل   ػػػػػػػػػسةلس عػػػػػػػػػه  رةلكجت هل ػػػػػػػػػسةلكةلل ػػػػػػػػػهةس مػػػػػػػػػ ة هكتػػػػػػػػػسةاتت  ػػػػػػػػػرة 
ك ػػػػػرارةلسااػػػػػ  ةه ػػػػػهةلل ػػػػػهةتصتلػػػػػؼةكػػػػػهصت ؼةلس غه ػػػػػه ةالسطكغػػػػػه ةلكجت هل ػػػػػسة  ػػػػػهة عتكػػػػػرة غكػػػػػاكة ػػػػػ،ة
سة  ػػػػػػػػػسةلجت هل ػػػػػػػػػسة ع لػػػػػػػػػسة)ةلسلكػػػػػػػػػهسة اةلسهػػػػػػػػػ ـة   لس (اػػػػػػػػػدةكة هػػػػػػػػػافة غكػػػػػػػػػاكة ػػػػػػػػػ،ة  ػػػػػػػػػسةلجت هل ػػػػػػػػػ

ة(Appelbaum etal,2009,p173)لصرى 
ة

 خصائص المعايير االجتماعية:
ة لهسؾة ج السة فةلسصىه صةالست،ة ل ه:

 ة ل ػػػػهةت ػػػػددة ػػػػهة هػػػػافةلل ػػػػ ةلسمػػػػلاؾة  ةت ػػػػددة ػػػػهة ػػػػاةىػػػػ ةا ػػػػهة ػػػػاةصطػػػػ ةا ػػػػهة ػػػػاة ػػػػ ؿة1
ةا هة اة رلـ 

ة ةلل هة هتمكسةا تعل سة فةص ؿةل ل سةلستلف سةلكجت هل س 2
ؼةلس غه ػػػػه ة  ػػػػهة ػػػػاة غكػػػػاؿة ػػػػ،ةلس غه ػػػػسةلسعرلا ػػػػسةاػػػػدة هػػػػافةغ ػػػػرة غكػػػػاؿة ػػػػ،ة ةتصتلػػػػؼةكػػػػهصت 3

ةلس غه سةلك ر ه س 
ة ةتتهافة فةص ؿةل ل سةلستمهلؿةلكجت هل،ة ،ةلس الاؼةلكجت هل س 4

ة
 كيف تتكون المعايير االجتماعية

اػػػػػهـةلسكػػػػػه  افة ػػػػػ،ةكدل ػػػػػسةلس    لػػػػػه ةكػػػػػهجرلةةلستجػػػػػهرلةلسعل  ػػػػػسة ػػػػػ،ةتعػػػػػرؼةه م ػػػػػسةتهػػػػػافةلس عػػػػػه  رة ة
الستػػػػػ،ةتا ػػػػػ ةه ػػػػػؼةتتهػػػػػافةلس عػػػػػه  رةةSherif ,1936ا ػػػػػفة  ػػػػػـة ػػػػػذ ةلستجػػػػػهرلةدرلمػػػػػسةفػػػػػر ؼة

ةتجركػػػػسةفػػػػر ؼةافػػػػر ؼة ػػػػ،ة ةعػػػػه  رةلسج هلػػػػسةلكجت هل ػػػػسة ةا ػػػػدىةتػػػػ  رةلسمػػػػردة ػػػػ،ةمػػػػلاه ةك  اتغػػػػـا
فةلك ػػػػػرلدةاا ػػػػػع ـة ػػػػػ،ةغر ػػػػػسة ظل ػػػػػسةت ه ػػػػػهة ةال لػػػػػهةةذسػػػػػؾة عػػػػػرضةللػػػػػ  ـةلغطػػػػػسةلصت ػػػػػهرة   ػػػػػسة ػػػػػ

اك ػػػػػػػهة فة(ة2002) هملػػػػػػ فةاغػػػػػػراسة  ػػػػػػراة ػػػػػػرلدىةا ػػػػػػراةللػػػػػػةةفػػػػػػهؿةج هلػػػػػػسةة  هكتػػػػػػ ة ػػػػػػفة ػػػػػػاةة
لس ر ػػػػػػسة ظل ػػػػػػسة ػػػػػػ فة ػػػػػػلكةةلك ػػػػػػرلدةمػػػػػػ رافة فة ػػػػػػذ ةلسلغطػػػػػػسة ػػػػػػفةلس ػػػػػػاةةتت ػػػػػػرؾةكتػػػػػػ   رةلسصػػػػػػدلعة

 ةلسلغطػػػػػسة ػػػػػ،ةلكىػػػػػؿةلاةلس غ غػػػػػسة هكتػػػػػ ةكةتت ػػػػػرؾة ة ػػػػػ،ة ػػػػػ فةلفة ػػػػػذة)لس رهػػػػػسةلسظه ر ػػػػػس(ةلسكىػػػػػر 
اك ػػػػػػهةلل ػػػػػػهة هكتػػػػػػ ة ػػػػػػهفة  ةتغػػػػػػد رةس غػػػػػػدلرة رهت ػػػػػػهةلسا   ػػػػػػسة  ل ػػػػػػهةتت ػػػػػػددةكعال ػػػػػػؿةفصىػػػػػػ سة)ترجػػػػػػ ة
سلفػػػػػصصةذلتػػػػػ (ة ه ػػػػػرة ل ػػػػػهة ا ػػػػػال سة ة ذة فةهػػػػػؿة ػػػػػردة لظػػػػػرةلسػػػػػةة ػػػػػذ ةلسلغطػػػػػسةلس  ػػػػػ  سة عتغػػػػػدة

 ػػػػػ فةلاة مػػػػػػهرة ةا صتلػػػػػؼةتغػػػػػػد رة ػػػػػػدىة ل ػػػػػهةتت ػػػػػػرؾةس مػػػػػه سة ع لػػػػػػسةلسػػػػػةةلللػػػػػػةةلاةلمػػػػػمؿة اةلسػػػػػػةة 
اجػػػػػدة رهػػػػػسة ػػػػػذ ةلسلغطػػػػػسة ػػػػػفة ػػػػػردةلسػػػػػةةلصػػػػػرة ةاكة اجػػػػػدة ع ػػػػػهرة  ػػػػػددة ػػػػػدىةتغػػػػػد رة ػػػػػذ ةلس رهػػػػػسة ة

فػػػػر ؼةافػػػػر ؼة ػػػػ،ة ػػػػذ ةلستجركػػػػسةللػػػػد هةمػػػػ ؿةهػػػػؿةال ػػػػدة ػػػػفةلك ػػػػرلدةللػػػػةة ػػػػداة فةتغػػػػد رلت ـةذلت ػػػػسة
 ػػػػػػػ،ة ػػػػػػػ فة فةكاىػػػػػػػسة ةة12-9كاىػػػػػػػسة ةالكصػػػػػػػرةة3ة-1ا صتلمػػػػػػػسة ة   ػػػػػػػد ـة غػػػػػػػدرة رهػػػػػػػسةلس ػػػػػػػاة
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تغػػػػد رل ةلك ػػػػرلدةتغهركػػػػ ةكع ػػػػ هة ػػػػ ةللػػػػد هةج ع ػػػػـةمػػػػا سة ة كػػػػد ةلك ػػػػرلدة تمغػػػػافة ػػػػ،ة رلة ػػػػـة ػػػػاؿة
 رهػػػػػسةلس ػػػػػاةةةالىػػػػػك  ة ه ػػػػػرةتفػػػػػهك هة  ػػػػػهةهػػػػػهلالةلل ػػػػػ ة لمػػػػػرد فة ةاكػػػػػذسؾةطػػػػػارالة ع ػػػػػهرلةج هل ػػػػػهة

ة(ة ةة1988  ددة غدلرة رهسةلس اةة)ز رلفة 
 أنواع المعايير االجتماعية

ةلكجت هل سةك رلدةلسج هلسة هة اة غكاؿة ،ةهؿة هة ل،:ةات ددةلس عه  ر
لس عتغػػػػػػدل ةلكجت هل ػػػػػػس:ةاتت  ػػػػػػؿةكهك هػػػػػػهرةلس غكاسػػػػػػسةالسفػػػػػػه عسةكػػػػػػ فةلسج هلػػػػػػس ة علػػػػػػةة ػػػػػػاةة -1

 ػػػػػػذ ةلك هػػػػػػهرةتت ػػػػػػددةلستىػػػػػػر ه ةلس    ػػػػػػسة ػػػػػػ،ةلس الاػػػػػػؼةلكجت هل ػػػػػػسةلستػػػػػػ،ة تمهلػػػػػػؿة   ػػػػػػهة
 ػػػػػػاؿةه م ػػػػػػسةلستىػػػػػػرؼةللػػػػػػدةةلك ػػػػػػرلدةللػػػػػػةةمػػػػػػك ؿةلس  ػػػػػػهؿ)ةل ػػػػػػفةل تلػػػػػػؾةل هػػػػػػهرلةلجت هل ػػػػػػس

 دصاسلهةلسةةلسك  ةلاةلس درمسةلاةلس مجد( 
لسغػػػػػ ـةلكص ا ػػػػػس:ةالستػػػػػ،ةتت  ػػػػػؿةك ج الػػػػػسة ػػػػػفةلسغػػػػػالل فةلكجت هل ػػػػػسةلستػػػػػ،ةت ػػػػػددةسلػػػػػهة ػػػػػه اة -2

ة ػػػػػػ،ة  هتلػػػػػػهةلكجت هل ػػػػػػسة  ػػػػػػفةا  لػػػػػػهةلكجت هل ػػػػػػسة ىػػػػػػه لةاصػػػػػػهطئةا ػػػػػػه اةجػػػػػػه زةا  ػػػػػػـر
ؼةالػػػػػدـة غهطعػػػػػسةلكصػػػػػر فةل لػػػػػهةةل تػػػػػرلـةلسهك ػػػػػرةالسعطػػػػػؼةللػػػػػةةلسىػػػػػ  رةا مػػػػػهلداةلس ػػػػػع 

ةلس د   
لسلػػػػػػال  ةلسغهلال ػػػػػػس:ةاتت  ػػػػػػؿةك ج الػػػػػػسةلسغػػػػػػالل فةلسرمػػػػػػ  سةلس هتاكػػػػػػسةلستػػػػػػ،ة جػػػػػػلةلكستػػػػػػزلـةك ػػػػػػهة -3

ةللد هةلتعه ؿة  ةكعضةمالةة ،ةلسفهرعةلاةلس درمسةلاةلسدال رةلس ها  س 
سةلستىػػػػرؼةلسعػػػػهدل ةالستغهس ػػػػدةلكجت هل ػػػػس:ةا ػػػػ،ة  هرمػػػػه ة  هت ػػػػسة تعل ػػػػسةت ػػػػددةسلمػػػػردةه م ػػػػ -4

 ػػػػػػػػ،ةلس الاػػػػػػػػؼةلكجت هل ػػػػػػػػسةلس صتلمػػػػػػػػسةاتت  ػػػػػػػػؿة ػػػػػػػػذ ةلسعػػػػػػػػهدل ة ػػػػػػػػ،ةه م ػػػػػػػػسةتلػػػػػػػػهاؿةلسطعػػػػػػػػهـة
السجلػػػػػػاسةالس لػػػػػػكسةالسغػػػػػػهةةلست  ػػػػػػس ةالفة صهسمػػػػػػسة ػػػػػػذ ةلسعػػػػػػهدل ةالستغهس ػػػػػػدة  هػػػػػػفةلفةتعػػػػػػرضة

ةلسمردةلسةةلستاك  ةالست ذ ر 
 ػػػػػفةةلكلػػػػػرلؼة:ةا ػػػػػ،ةاػػػػػالل فةلجت هل ػػػػػسة تمػػػػػؽةلل  ػػػػػهة ػػػػػفةاكػػػػػؿةل ػػػػػرلدةلسج هلػػػػػسةتػػػػػلد ةلسػػػػػة -5

 صهسم ػػػػهةلغاكػػػػه ةفػػػػتةةتىػػػػؿةلسػػػػةة ػػػػدةلس غهطعػػػػسةالسطػػػػرد ةاتصتلػػػػؼةلكلػػػػرلؼةلػػػػفةلسعػػػػهدل ة
 ػػػػ،ةهال ػػػػهةلفػػػػدةاػػػػااةا كػػػػه ةال تػػػػرلـةاتت  ػػػػؿةلكلػػػػرلؼةلكجت هل ػػػػسةل)ةةلػػػػدـةلكلتػػػػدلةةللػػػػةة
لكصػػػػػر فةالسمػػػػػراس ةالػػػػػدـةصػػػػػرارةلسمتػػػػػهاةسػػػػػ  ة ػػػػػ،ةلسفػػػػػهرع ةالػػػػػدـةلصػػػػػت طةلس ػػػػػرلاة ػػػػػ ةلسرجػػػػػؿة

ة(Kaumua, 2009)(Bectser, 1982)ل د  ،ةل ههفةك تالجدة   هة
ةاكذسؾةلمتلتجةلفةلس عه  رةلكجت هل سةلالهفة  ه:

لس عػػػػػه  رةلكجت هل ػػػػػسةلسرمػػػػػ  س:ةاتت  ػػػػػؿةك ػػػػػهة ػػػػػاة هتػػػػػالة ػػػػػ،ةلسلػػػػػال  ةالسغػػػػػالل فةلسدمػػػػػتار سة -1
 الس لممه ةلسرم  سةالس ها  س 
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فةلفةتهػػػػافة دالػػػػسةل س:ةلستػػػػ،ة تمػػػػؽةلل  ػػػػهةلك ػػػػرلدة   ػػػػهةك ػػػػل ـةداة ػػػػ هل ػػػػسةلسلس عػػػػه  رةلكجت  -2
 (Schltz etal, 2008,p.5)رم  ه 

 
 العوامل المؤثرة بالمعايير االجتماعية:

ةة لػػػػهؾة ج الػػػػسة ػػػػفةلسعال ػػػػؿةلس  ػػػػدداةسغػػػػااةلس عػػػػه  رةلكجت هل ػػػػسةالكستػػػػزلـةك ػػػػهةالستػػػػ،ةتػػػػلد ةلسػػػػ
ةت مؾةلك رلدةك هةا ،ةه هة ل،:

 ت همػػػػػػهسةههلػػػػػػ ة مػػػػػػه راةت همػػػػػػؾةلسج هلػػػػػػسةاجهذك ت ػػػػػػهةكل ػػػػػػه  ه:ة هل ػػػػػػهةههلػػػػػػ ةلسج هلػػػػػػسةة-1
ةل  رلدةس هة ه ر 

لستعػػػػػػػػرضة سػػػػػػػػةةلس عػػػػػػػػه  رةلكجت هل ػػػػػػػػس:ة هل ػػػػػػػػهةزلدةلػػػػػػػػددة ػػػػػػػػرل ةتعػػػػػػػػرضةل  ػػػػػػػػرلدةسل عػػػػػػػػه  رةة-2
ةلكجت هل سةهل هةزلدةتعرؼةل  رلدةلل  هةا فة ـة زدلدةت مه ـةك ه 

ةا احةلس عه  رةلكجت هل س:ةهل هةههل ةلس عه  رةال  سةزلد ة مه راةل  رلدةس ه ة-3
لسعغاكػػػػػػػػسةلس اج ػػػػػػػػسةسل ػػػػػػػػػرلدةلس صػػػػػػػػهسم فةسل عػػػػػػػػػه  رةلكجت هل ػػػػػػػػسة  ة  هكػػػػػػػػػسةلسمػػػػػػػػلاؾةلس مػػػػػػػػػفة -4

ةا عهاكسةلسملاؾةلسم ئ 
اجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادةلغلك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ةلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددةلسج هلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسةتج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةة ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهرة -5

 (Goldberg, 1959,p326)(95 ص1981 ع ف ) هم ف 
 

ة:ة(Values)ةالقيم
الك ت ػػػػػهزةلاةدرجػػػػػسة ػػػػػفةلستم ػػػػػ ؿةلفةلسغػػػػػ ـةلكػػػػػهراةلػػػػػفة مػػػػػه  ـة جػػػػػرداة ػػػػػ ل سةتعكػػػػػرةلػػػػػفةلستم ػػػػػ ؿة

الك ت ػػػػػػهزةلستػػػػػػ،ةتػػػػػػرتكطةكهكفػػػػػػصهصةلاةلكفػػػػػػ هةةلاةلس عػػػػػػهل،ةلاةلاجػػػػػػ ةلسلفػػػػػػهطةا ػػػػػػ،ةهػػػػػػذسؾةتػػػػػػرتكطة
كهك هػػػػػهـةلستػػػػػ،ة ىػػػػػدر هةلسمػػػػػردةللػػػػػةةفػػػػػ،ةة ػػػػػهة  تػػػػػد هةك ج الػػػػػسة ػػػػػفةلس كػػػػػهدئةالس عػػػػػه  رةا ػػػػػع هة

 رغػػػػالةا لػػػػهؾةلس جت ػػػػ ةلسػػػػذ ةلعػػػػ شة  ػػػػ ةالسػػػػذ ة  ػػػػددة ػػػػه اة رغػػػػالة ػػػػفةلسمػػػػلاؾةا ػػػػهة ػػػػاةغ ػػػػرة
للمػػػػػػػػػػػهؽةسلغػػػػػػػػػػػ ـةدلصػػػػػػػػػػػؿةهػػػػػػػػػػػؿة جت ػػػػػػػػػػػ ةا ػػػػػػػػػػػذ ةلسغػػػػػػػػػػػ ـةتع ػػػػػػػػػػػؿةههطػػػػػػػػػػػهرة رجعػػػػػػػػػػػ،ة فػػػػػػػػػػػترؾةك ػػػػػػػػػػػرلدة

ةسذسؾةتعرؼةلسغ ـة:ة(207 ص2009لس جت   )رك   
 ج السة فةلسغالل فةالس غه  سةتلف ة ،ةج هلٍسة هة ةا تصذافة ل هة عػه  رةسل هػـة:ةة1986كرهه ة ةةة-

للةةلألل هؿةالأل عهؿةلس هد ػسةالس علا ػسة ةاتهػافةس ػهة ػفةلسغػااةالستػ   رةللػةةلسج هلػسةك  ػ ة ىػك ةس ػهة
ةىػػػمسةل سػػػزلـةالس ػػػراراةالسع ا  ػػػسة ةا  ةصػػػرارةلل  ػػػهة اةلل ػػػرلؼةللػػػةةلتجه هت ػػػهة ىػػػك ةصراجػػػًهةلػػػف

ة كهدئةلسج هلسةا  دل  هةا  ل هةلسعل ه ة
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تم ػػػػػػػ   ةالمػػػػػػػعسةتتعلػػػػػػػؽةكطر غػػػػػػػسةلسع ػػػػػػػؿةلاةلته جػػػػػػػ ةاتعهػػػػػػػسةة(Santrock, 2007)ة-
ة لسصطهةلاة ه اةلسمعؿةلسذ ة جلةلفة هافةاتجللل مهسةلسمردةل اةلسىاللة

 القيم خصائص
ةسلغ ـةل   سةهك راةسلمردةالس جت  ة فةص ؿ:ة ف
لسمػػػردةا غػػػهةسلك  ػػػسةلستػػػ،ة تالجػػػدة   ػػػهةالستػػػ،ةتغػػػررةه م ػػػسةلس هػػػـةةلل ػػػهة رجػػػ ةسل هػػػـةللػػػةةمػػػلاؾ -1

 للةةلكف هةة   هةلذلةههفة ذلةلسف ئة هرلةلـةله عه 
 لل هة دؼةللمهل،ة لظـةلس جت  ةا  ه ظةللةةت همه   -2
لل ػػػػهةدل عػػػػهةلجت هل ػػػػهةسلع ػػػػؿةت مػػػػزةلسمػػػػردةات رهػػػػ ةسكػػػػذؿةلس ز ػػػػدة ػػػػفةلسج ػػػػدة ػػػػفةلجػػػػؿةلسطهلػػػػسة -3

 (51 ص2007 سةسلج هلس )   دا ةات غ ؽةلسص رةالسر ه 
ت  ػػػػؿةلطػػػػهرلة عر  ػػػػهة ػػػػ،ةلدرلؾةلسمػػػػردةس فػػػػ هةةالك ت ػػػػهـةك ػػػػه ة ػػػػهك رلدةلسػػػػذ فة تػػػػه رافةكغ  ػػػػسة -4

  فةلسغ ـة درهافةا تعر افةللةة علةةاا  سةلسف ئ 
لل ػػػػهةتمػػػػهلدةلسمػػػػردة ػػػػ،ة ػػػػؿة فػػػػههل ةلكػػػػرةلتصػػػػهذةاػػػػرلرل ة لهمػػػػكسةس الج تػػػػ ةك ػػػػهة ر ػػػػ،ةلممػػػػ ة -5

 (7 ةص2005الس جت   )   د ة
ة

 تطور القيم 
اتهتمػػػػلةلسغػػػػ ـةلكجت هل ػػػػسة ػػػػ،ةطػػػػرؽة تعػػػػدداةكػػػػدةلة ػػػػفةتعلػػػػ ـةلسالسػػػػد فةسلطمػػػػؿة ػػػػاؿة ػػػػهة ػػػػاةىػػػػاللة
اصػػػػػػهطئةا ػػػػػػػرارلةك مػػػػػػػهلداةلس لممػػػػػػػه ةلكجت هل ػػػػػػػسةلكصػػػػػػرىة  ػػػػػػػؿةلس درمػػػػػػػسةالس لممػػػػػػػسةلكل   ػػػػػػػسة

 ةة (Santrock, 2007)  متلداةللةةامه ؿةلس اللةالسعغهلةالسد ل س
تتفػػػػػػهؿةلسغػػػػػػ ـةسػػػػػػدىةلسمػػػػػػردة لػػػػػػذةمػػػػػػلالت ةلكاسػػػػػػة ة مػػػػػػ،ة ر لػػػػػػسةلسطماسػػػػػػسة تفػػػػػػرلةلسطمػػػػػػؿة  هسكػػػػػػهة ػػػػػػهة

 ج الػػػػػػػػػػػػسة ػػػػػػػػػػػػفةلسغػػػػػػػػػػػػ ـة ػػػػػػػػػػػػفةصػػػػػػػػػػػػ ؿةالسد ػػػػػػػػػػػػ ةالس غػػػػػػػػػػػػرك فةلس ػػػػػػػػػػػػ  ةا كػػػػػػػػػػػػدلةظ ار ػػػػػػػػػػػػهة ػػػػػػػػػػػػ،ةمػػػػػػػػػػػػفة
اتتمػػػػػػـةاػػػػػػ ـةلسطماسػػػػػػسةكهستلغه  ػػػػػػسةدافةلسػػػػػػال،ةك  ػػػػػػه  ل هةالكعهد ػػػػػػه ةا ػػػػػػ ةة(Yarrow,1970)لسمهدمػػػػػػس

صػػػػػذةلسغػػػػػ ـة  ػػػػػ ال هةلكدرلهػػػػػ،ةالساجػػػػػدلل،ةالسلزالػػػػػ، ة  ػػػػػ ةلستغػػػػػدـةل ػػػػػاة ر لػػػػػسةلس رل غػػػػػسةالسرفػػػػػدةته
لفةلسغػػػػ ـةكةتىػػػػػك ة  هػػػػهة رجع ػػػػػهة   ػػػػهةسغػػػػػرلرةلسمػػػػردةلكة ػػػػػ،ة ػػػػالس،ةمػػػػػفةلسصه مػػػػسةلفػػػػػراةالسمهدمػػػػػسة
لفػػػػػػػػػػػػراةالل ػػػػػػػػػػػػ ةتهػػػػػػػػػػػػافةله ػػػػػػػػػػػػرةطالل ػػػػػػػػػػػػسةسلتفػػػػػػػػػػػػهؿةالست  ػػػػػػػػػػػػرة ػػػػػػػػػػػػفةصػػػػػػػػػػػػ ؿة عه فػػػػػػػػػػػػسةلسصكػػػػػػػػػػػػرل ة

ة(256 ص1992لس  هت س )صل مس 
 مػػػػػتدصل هةتػػػػػدر ج هةل لػػػػػهةةل ل ػػػػػسةلستطك ػػػػػ ةلكجت ػػػػػهل،ةا  ػػػػػ م هةلسػػػػػةةا ػػػػػتعلـةلسمػػػػػردةلسغػػػػػ ـةا هتمػػػػػك هةاة
(ةا ػػػػػػ ةل ػػػػػػاةلسمػػػػػػردةت ػػػػػػد ةل ل ػػػػػػه ةلهتمػػػػػػهلةسغػػػػػػ ـة207 ص2009لطػػػػػػهر ةلس رجعػػػػػػ،ةسلمػػػػػػلاؾ )رك   
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ىاىػػػػ سةلسػػػػةةص ػػػػفةلسةصػػػػ ؿة ر لػػػػسةلسل ػػػػا مػػػػ رةلسلمػػػػؽةلسغ  ػػػػ،ة ة جد ػػػػداةالستصلػػػػ،ةلػػػػفةاػػػػ ـةلصػػػػرىة
 لسةلسػػػػةةلس ه ػػػػسة  ػػػػهة ػػػػلد ةلسػػػػةةلس كػػػػه ةلسلمػػػػك،ةسلغػػػػ ـةلسع ا  ػػػػسةا ػػػػفةلسكمػػػػهطسةلسػػػػةةلستعغ ػػػػدةا ػػػػفةلسامػػػػ

 تػػػػػػػػةةتىػػػػػػػػك ة غا ػػػػػػػػهةلمهمػػػػػػػػ هةسلمػػػػػػػػلاؾةا ع ػػػػػػػػهرلةالل ػػػػػػػػهةسل هػػػػػػػػـةللػػػػػػػػةةلكفػػػػػػػػ هةةالك هػػػػػػػػهرةالسع ػػػػػػػػؿة
ك غت ػػػػػ هت ه ةا ػػػػػرىةاس ػػػػػهفةلفةسهػػػػػؿة ػػػػػردةكلػػػػػهة ةلسغ  ػػػػػ،ةلسصػػػػػهصةلسػػػػػذ ة ػػػػػ،ةلطػػػػػهر ةتت ػػػػػددةلصت هرلتػػػػػ ة

ةةة(Wolman,1975)اتم   ت ةالظرت ةس  ههرةالكف هةةالسملاه ه  
ة

 : (نظرية سبرانجرتصنيف القيم )
لس مهػػػػػرةلكس ػػػػػهل،ةمػػػػػكرللجرةاذسػػػػػؾة ػػػػػ،ةدرلمػػػػػسةةههلػػػػػ ة ػػػػػفةاكػػػػػؿلسغػػػػػ ـةلظر ػػػػػسةظ ػػػػػر ة ػػػػػ،ةلفةلفػػػػػ رة

(ة  ػػػػػػػ ةامػػػػػػػـةلسغػػػػػػػ ـة207 ص2009ت ػػػػػػػ ةللػػػػػػػالفةلسل ػػػػػػػهذرةلسكفػػػػػػػر س )رك   ة1928لىػػػػػػػدر هةلػػػػػػػهـة
ة ،ةه هة ل،:اةلسةةمتسةلامهـةةةللةةلمهسة  تاىةاا  سةلسف،

لكاتىػػػػػهد س:ةاتت  ػػػػػؿةكه ت ػػػػػػهـةلسمػػػػػردة ػػػػػ،ةلس ىػػػػػاؿةللػػػػػػةةلس ػػػػػرااةاز هدت ػػػػػهةكػػػػػػه ةلسغ  ػػػػػسة -1
 ام لس 

 لسغ  سةلسج هس س:ةاتت  ؿةك  ؿةلسمردةل اة ه اةج  ؿة فةله  سةلسفهؿ  -2
 ػػػػػؿةكه ت ػػػػػهـةلسمػػػػػردة ػػػػػ،ةلس ىػػػػػاؿةللػػػػػةةلسغػػػػػااةالسمػػػػػ طراةالسػػػػػت هـة لسغ  ػػػػػسةلسم همػػػػػ س:ةاتت -3

 كهكف هةةالكفصهص 
 ػػػػػ،ةرغكػػػػػسةلكلمػػػػػهفة ػػػػػ،ة عر ػػػػػسةلىػػػػػل ةا ػػػػػهة اجػػػػػدةارلةةلسعػػػػػهسـةلسغ  ػػػػػسةلسد ل ػػػػػس:ةاتت  ػػػػػؿة -4

 لسظه رةال  هل ةكهفةاااةتم طرةللةة ذلةلسعهسـ 
لسغ  ػػػػسةلس عر  ػػػػس:ةاتت  ػػػػؿةكه ت ػػػػهـةلسمػػػػردةا  لػػػػ ةكهتفػػػػهؼةلس غ غػػػػسةا عر ػػػػسةلسغػػػػالل فةلستػػػػ،ة -5

 تت هـةك ه 
 اػػػػػه ة ػػػػػ ةلسغ  ػػػػػسةلكجت هل ػػػػػس:ةاتت  ػػػػػؿةكه ت ػػػػػهـةلسمػػػػػردةا  لػػػػػ ةلسػػػػػةةلستعػػػػػهافةاتهػػػػػا فةلسع -6

ة(1987()لكدةلسصهسؽ 2004غ ر  )مم هف 
ا ػػػػػػػرىةمػػػػػػػػكرللجرةلفةس ػػػػػػػذ ةلسغػػػػػػػػ ـةل اػػػػػػػسةاا ػػػػػػػػسةكت د ػػػػػػػػدةفصىػػػػػػػ سةلسمػػػػػػػػردةاطر غػػػػػػػسةتعه لػػػػػػػػ ةا  لتػػػػػػػػ ة
لس مػػػػتغكل سةللػػػػةةمػػػػك ؿةلس  ػػػػهؿةلفةلسمػػػػردةلسػػػػذ ةتػػػػت هـة  ػػػػ ةلسغ  ػػػػسةلكاتىػػػػهد سةمػػػػتتج ةفصىػػػػ ت ةل ػػػػاة

ىػػػػػهس  ةلس هس ػػػػػسةاغهسكػػػػػهة ػػػػػهة هػػػػػافةل ػػػػػدةج ػػػػػ ةلس ػػػػػهؿةالس ػػػػػرااةامػػػػػ تعه ؿة ػػػػػ ةلك ػػػػػرلدةللػػػػػةةلمػػػػػهسة 
ة(1990رجهؿةلكل هؿ )ز ه  

ة
ة
ة
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ةالرأي العام:
سهػػػػػػؿةج هلػػػػػػسة ػػػػػػفةلسلػػػػػػهسةتاج ػػػػػػه ةا ىػػػػػػهس ةال هػػػػػػهرةل ػػػػػػاةل ػػػػػػدةلس ال ػػػػػػ  ةالسغ ػػػػػػه هةلكجت هل ػػػػػػسة 

لستػػػػ،ةت   ػػػػـةلاةلستػػػػ،ة لظػػػػرافةلس  ػػػػهةكىػػػػ  سةمػػػػلك سةكل ػػػػهةكةتتمػػػػؽة ػػػػ ة عتغػػػػدلت ـةااػػػػ   ـ ةسػػػػذلة ػػػػهفة
 ػػػػذ ةلس ال ػػػػ  ةت  ػػػػرةلرلةةلسج هلػػػػسةلذلة ػػػػهةل  ػػػػر ةات رهػػػػ ة ػػػػ،ةك  ػػػػت ـةلكجت هل ػػػػس ةلفة ػػػػذلة ػػػػاة ػػػػهة

ةلسعهـةةا عرؼةلسر  ( ة1984ل  ةلسرل ةلسعهـة)ز رلفة لطلؽةل
تعك ػػػػػرةلسج هلػػػػػػسةلاةلس جت ػػػػػ ةلاةلسج  ػػػػػارةلسعػػػػػػهـةلػػػػػفةرل ػػػػػ ةا فػػػػػػهلر ةة:ة2009 ةةلسجكػػػػػر ةااسػػػػػ،ةة-

ال هػػػػػهر ةا عتغدلتػػػػػ ةالتجه هتػػػػػ ة ػػػػػ،ةااػػػػػ ة عػػػػػ فةكهسلمػػػػػكسةس ا ػػػػػاعة صىػػػػػ ةلاةا ػػػػػ سةت  ػػػػػ ةلاة فػػػػػهلسة
هد ػػػػػػػسةلاةلفػػػػػػػهطة ػػػػػػػ،ةلس جػػػػػػػهؿةلس  لػػػػػػػ،ةلاةتلراػػػػػػػ  ة  ػػػػػػػاة هػػػػػػػـةتىػػػػػػػدر ةلسج ػػػػػػػه  رةللػػػػػػػةةل ػػػػػػػؿةلاة 

ة( ة2009لسصهرج،ةسلج هلس)لسجكر ةاةاس، 
 غػػػػػدةلر ػػػػػ ةكهلػػػػػ ةلسػػػػػرل ةلسمػػػػػه دةكػػػػػ فةلغلك ػػػػػسةلكلػػػػػهةةلسج هلػػػػػسة ػػػػػ،ة تػػػػػراة ع لػػػػػسةة:ة2011 ةةلست ػػػػػه ،ة-

كهسلمػػػػػكسةسغ ػػػػػ سةلاةله ػػػػػرة  تػػػػػدـة   ػػػػػهةلسجػػػػػدؿةالسلغػػػػػهشةات ػػػػػسة ىػػػػػهس ة ػػػػػذ ةلكغلك ػػػػػسةلاةا   ػػػػػهة مػػػػػهة
ة  كهفرل

 ة
 راسة الراي العام:أىمية د

ةاتت  ةل   سةدرلمسةلسرل ةلسعهـة   هة ل،:
للػػػػ ة   ػػػػؿةتعك ػػػػرةلػػػػددةهك ػػػػرة ػػػػفةلك ػػػػرلدةل ػػػػاة ااػػػػؼة عػػػػ فةتعك ػػػػرلةلػػػػددةهك ػػػػرة ػػػػفةلك ػػػػرلدة -1

 ل اة ااؼة ع فةتعك رلة ل دلةلاة عهر هةاكذسؾة   ؿةل   سةهك راة ،ة  هاةلسفعال 
رلدةلسج هلػػػػػػسةارغكػػػػػػهت ـةا ػػػػػػؿة   ػػػػػػؿة هػػػػػػـةاتعك ػػػػػػرةلػػػػػػهـة مػػػػػػهلدلهةللػػػػػػةةت د ػػػػػػدة طهسػػػػػػلةل ػػػػػػ -2

 (64 ص2000 فههل ـ )ده  
 ػػػػػػػػػل رةللػػػػػػػػػةة لمػػػػػػػػػمسةلسغ ػػػػػػػػػهدل ةلس ها  ػػػػػػػػػسةا اج  ػػػػػػػػػهةل ػػػػػػػػػاةلس طهسػػػػػػػػػلةلسفػػػػػػػػػعك سةسلغ ػػػػػػػػػه هة -3

 لس طرا س ة
 مػػػػػػهلدةلسػػػػػػرل ةلسعػػػػػػهـة ػػػػػػ،ةل ل ػػػػػػسةلكىػػػػػػ حةالست   ػػػػػػر ةه ػػػػػػهة مػػػػػػهلدةللػػػػػػةةتا  ػػػػػػدة فػػػػػػهلرة -4

 (303 ص2011لكلت هةةات همؾةلسغاىةلساطل س )رك   
لسعػػػػػػهـة ػػػػػػ ةلػػػػػػهدل ةلس جت ػػػػػػ ةاترل ػػػػػػ ةاتغهس ػػػػػػد ةه ػػػػػػهرسةس  ه ػػػػػػسة  ػػػػػػؿةلس جت ػػػػػػ ة غػػػػػػؼةلسػػػػػػرل ة -5

 ا  ه ل ةلسملاه سة   ة تعرضةلس صهسؼةسلغ ـةغ لةلسرل ةلسعهـةالغ ت  
- ص1981 م ػػػػػػدة ػػػػػػ،ة عر ػػػػػػسةتاج  ػػػػػػه ةلسج هلػػػػػػسة ػػػػػػاؿةا ػػػػػػه هةلاةكػػػػػػرل جة ع لس ) همػػػػػػ ف  -6

 (106-105ص
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ال ػػػػػػدلةارلةةلس ها ػػػػػػسةلسرفػػػػػػ داةةلذهػػػػػػهةةلسػػػػػػراحةلس علا ػػػػػػسة  ػػػػػػ ةلفةااػػػػػػاؼةلسػػػػػػرل ةلسعػػػػػػهـةىػػػػػػمه -7
تجػػػػػػه ةا ػػػػػػ سةاطل ػػػػػػسةلهدسػػػػػػسةلاةتجػػػػػػه ة ػػػػػػػدؼة عػػػػػػ فة ر ػػػػػػ ة  ػػػػػػهسةلك ػػػػػػرلدةا ػػػػػػذه،ةلسػػػػػػػراحة

 لس علا سةا اة هة ز دةلست ه فةالست همؾ 
للػػػػػةةلمػػػػػهسةلسػػػػػرل ةلسعػػػػػهـةتعغػػػػػدةلكتمهاػػػػػه ةالس عه ػػػػػدل ةكػػػػػ فةلسػػػػػداؿةالسج هلػػػػػه ةاكػػػػػذسؾة عػػػػػدة -8

ة(ةة2010س  هت س )دلاد لسرل ةلسعهـةام لسة  ا سة ،ة صتلؼةلس جهك ةل
 

 خصائص الراي العام:
(ة1993(ة)رفػػػػػػػػػالف 2009(ة)اسػػػػػػػػػ،ةالسعك ػػػػػػػػػد  2003(ة)لس  ه  ػػػػػػػػػد 2011 تمػػػػػػػػػؽةهػػػػػػػػػؿة ػػػػػػػػػفة)رك ػػػػػػػػػ  

ة(ةكهفةلسرل ةلسعهـة ت  زةكعداةصىه صة ،ةههكت،:2009)ىالف 
ة

للػػػػػ ة   ػػػػػؿةرل ةلكغلك ػػػػػسةاسػػػػػ سةج  ػػػػػ ةلل ػػػػػهةةلسج هلػػػػػس ة ػػػػػهسرل ةلسعػػػػػهـة عكػػػػػرةلػػػػػفة ااػػػػػؼة -1
    ةلاة تمؽةلل  ةلغلك سةلل هةةلسج هلس  فترؾة فترؾة

 كغػػػةةلسػػػرل ةلسعػػػهـةمػػػههلهةاهه لػػػهة تػػػةةتظ ػػػرةا ػػػ سة ه ػػػسةسلج هلػػػسة  ػػػؿةا ػػػ سةتمػػػكلةالػػػؽة -2
 ال كهطةككلهةةلسج هلس 

 لل ة هتملةل لهةةل ل سةلستلف سةلكجت هل سة فةص ؿةلس غه سةلسمه داة ،ةلس جت    -3
لسعػػػػػهـة  هػػػػػفةت   ػػػػػر ةلت جػػػػػسةت  ػػػػػرل ةال ل ػػػػػه ةلفةلسػػػػػرل ةلسعػػػػػهـة هكػػػػػ ةلمػػػػػك هةك علػػػػػةةلفةلسػػػػػرل ة -4

 لجت هل سة ه سةت  رة فةل ههرةا فهلرةلسج  ار 
اػػػػدة لكلػػػػ،ةلسػػػػرل ةلسعػػػػهـةللػػػػةةتع   ػػػػه ةغ ػػػػرةدا غػػػػسةلاةاػػػػدة هػػػػافةلسػػػػرل ةالل ػػػػهةللت ػػػػهدلةللػػػػةة -5

 لس متاىةلس غه ،ةالسمهر ةككلهةةلسج ه  ر 
 لل ةاهكؿةسل   ظسةالسغ هس  -6
 سج هلسةا عهر  ـةاادة ته رةكهكز ه ةالسهالر ةلسطهر س لل ة عت دةللةةصكرل ةلكلهةةل -7
 لل ة رتكطةك ىهس ةلسج ه  رةا هجهت ـةس  هفةا ا ت ـةلكجت هل س  -8
 غت ػػػػػػػ،ةلسػػػػػػػرل ةلسعػػػػػػػهـةللىػػػػػػػرةلسع ل ػػػػػػػس ةكفة ػػػػػػػفةىػػػػػػػمسةلسػػػػػػػرل ةلسعػػػػػػػهـةىػػػػػػػمسةلسع ا  ػػػػػػػسة -9

 السا اح 
ة–لس ااػػػػؼة  ػػػػؿة)مػػػػلك،ةسلػػػػرل ةلسعػػػػهـةلػػػػداةلتجه ػػػػه ة  هػػػػفةتغػػػػد ر هةتكعػػػػهةستاجػػػػ ةلك ػػػػرلدةل ػػػػاة-10

ة  ه د( ة–ل جهك،ة
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 الراي العام:ومقومات تكوين 
لفة لػػػػهؾةلػػػػػددلة ػػػػفةلس ػػػػػل رل ةالسعال ػػػػؿةهامػػػػػه ؿةلكتىػػػػهؿةلسج عػػػػػ،ة ػػػػفةرلد ػػػػػاةاتلمز ػػػػافةا ػػػػػهةتلغلػػػػػ ة
 ػػػػػفةللكػػػػػهةةالصكػػػػػهرةتمػػػػػهلدةللػػػػػةةصلػػػػػؽةلسػػػػػرل ةلسعػػػػػهـة ةهػػػػػذسؾة ػػػػػهفةااػػػػػاعةلسهػػػػػالر ةالكز ػػػػػه ةلس صتلمػػػػػسة

(ةا  ػػػػػػرة2009تالج  ػػػػػػهةلسج هلػػػػػػسةتمػػػػػػهلدةللػػػػػػةةاجػػػػػػادةرل ةلهـ )لسمػػػػػػ د الس ػػػػػػالد ةلسجمػػػػػػ  سةلستػػػػػػ،ة
(ةكعػػػػػػػداة1981(ة) همػػػػػػػ ف 2009)لسعك ػػػػػػػد ةااسػػػػػػػ، ة(Baur,1960)تهػػػػػػػا فةلسػػػػػػػرل ةلسعػػػػػػػهـةللػػػػػػػةةا ػػػػػػػؽ

ةصطال ةللصى هةكهكت،:
ة

لس فػػػػػهلسةلاةلس ا ػػػػػاعةلاةلس مػػػػػهسس:ة  ػػػػػ ةتظ ػػػػػرةا ػػػػػ سةله ػػػػػسةا   ػػػػػسةت ػػػػػـةغهسك ػػػػػسةةلفػػػػػ اة -1
سة  ػػػػػؿةلغػػػػػصةمػػػػػلعسةلاة ركػػػػػهةلاةههر ػػػػػسةطك ع ػػػػػس ةااػػػػػدةل ػػػػػرلدةلسج هلػػػػػسةستهػػػػػافة ىػػػػػدرة فػػػػػهل

 تلفهةلس فهلسةكىاراةتدر ج سةلاةكىاراة جه  س
ةللػػػػػةةلستعػػػػػرؼةلس كػػػػػد ،ةككلػػػػػهةةلسج هلػػػػػسةللػػػػػةةلس فػػػػػهلسة -2  درلؾةلس فػػػػػهلس:ةا ػػػػػذ ةلسصطػػػػػااةتغػػػػػـا

ا    ػػػػػػػػهةا ت ػػػػػػػػددةلدرلؾةلس فػػػػػػػػهلسة ػػػػػػػػ،ة ػػػػػػػػاةةلسصكػػػػػػػػرل ةالس عػػػػػػػػهرؼةالستلفػػػػػػػػ سةلكجت هل ػػػػػػػػس ة
ةصطااةت د دةلس فهلسةكداسةاا اح اهذسؾةتت  فة ذ ةلس

لكمػػػػػتط عةكهس لهافػػػػػس:ة ػػػػػ،ة ػػػػػذ ةلسصطػػػػػااةت ػػػػػهرةلس فػػػػػهلسةكػػػػػ فةلكلػػػػػهةةلسج هلػػػػػسةاتظ ػػػػػرةلسػػػػػةة -3
  ػػػػػػزةلكدرلؾةلسج ػػػػػػهل،ةا ػػػػػػ،ة ػػػػػػذ ةلسصطػػػػػػااةل  ػػػػػػهةتظ ػػػػػػرةتمػػػػػػهلاك ة ػػػػػػاؿة ػػػػػػدىةصطػػػػػػاراة
ال   ػػػػػسةلس فػػػػػهلس ةا ػػػػػراراةلس هجػػػػػسةلسػػػػػةة لهافػػػػػت هةالمػػػػػتط عةلسعال ػػػػػؿةلس ػػػػػل راة   ػػػػػهةكه ػػػػػؿة

ةاىؿةلسةة ل ه لست
كػػػػػزاغةلس غتر ػػػػػه :ةكعػػػػػدة لهافػػػػػػسةلس فػػػػػهلسةللػػػػػةة مػػػػػتاىةلسج هلػػػػػػسةمػػػػػتظ رة غتر ػػػػػه ةلػػػػػػداة -4

ةس ل هةاهذسؾةتظ رةلتجه ه ة تلالسةت ددةلس غتر ه  
ىػػػػػرلعةلكرلة:ةلفةلصػػػػػت ؼةاج ػػػػػه ةلسلظػػػػػرة ػػػػػاؿة ػػػػػؿةلس فػػػػػهلسة ػػػػػلد ةلسػػػػػةةتىػػػػػهرعةلكرلةة -5

 ػػػػهرسةلكلمعػػػػهك ةدارلة ه ػػػػهة ػػػػاؿةلس غتر ػػػػه ةلس هللػػػػسةااػػػػدةتظ ػػػػرة ػػػػ،ةاات ػػػػهةلكفػػػػهله ةات
ااػػػػدةتتىػػػػهرعة ػػػػ ةلس لطػػػػؽةلسعغلػػػػ، ةا ػػػػدل  ةلىػػػػ هلةهػػػػؿةرل ةلػػػػفةرل  ػػػػـة ػػػػ،ةلطػػػػهرةلس ػػػػدؼة

ةلسعهـةسلج هلس 
تكلػػػػػارةلكرلة:ةكعػػػػػدةطػػػػػرحةلكرلةةتظ ػػػػػرةلس هجػػػػػسةلسػػػػػةةلسااػػػػػاؼة ػػػػػاؿة ػػػػػؿةال ػػػػػد ةا لػػػػػهةتتكلػػػػػارة -6

لكرلةةلس صتلمػػػػػػسةةلاطػػػػػػهلةلكرلةةاتترهػػػػػػزة اس ػػػػػػهةلكرلةةلس تغهركػػػػػػس ةا ػػػػػػفة ػػػػػػـةتػػػػػػتـةلستمػػػػػػا سةكػػػػػػ ف
ك  ػػػػػػػ ةتتكلػػػػػػػارةلرلةةل ػػػػػػػهة ل ػػػػػػػداةلاة عهر ػػػػػػػسةلاة  ه ػػػػػػػداةاهػػػػػػػؿةذسػػػػػػػؾة ػػػػػػػ،ة ػػػػػػػاةةلس عر ػػػػػػػسة

ةالستمه رة 
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تغػػػػػػػػػػهرلةلكرلة:ةا ػػػػػػػػػػتـةلت جػػػػػػػػػػسةسل لهافػػػػػػػػػػه ةالس كه  ػػػػػػػػػػه ةالسصطػػػػػػػػػػلةالسدله ػػػػػػػػػػسةا ػػػػػػػػػػـةلكرلةة -7
لس تغهركػػػػػسةالمػػػػػتكعهدةلكرلةةغ ػػػػػرةلسالاع ػػػػػسةلاةلس ػػػػػع مسةلاةغ ػػػػػرةلسىػػػػػهس سةا لػػػػػهة ت ػػػػػ ةلس  ػػػػػؿة

ةلسرل ةلسامط ل اة
لكتمػػػػػهؽةلسج ػػػػػهل،:ةا لػػػػػهةتتمػػػػػؽةلسج هلػػػػػسة ػػػػػاؿةلسػػػػػرل ةلسامػػػػػطةلكه ػػػػػرةاػػػػػااةاللتػػػػػدلكةاالاع ػػػػػسة -8

ةالسذ ة  تا ةللةة  همفةلكرلةةلكصرى ةا ىك ة ذلةلسرل ةلسعهـة ،ةلسج هلس 
لسمػػػػػػػلاؾةلسج ػػػػػػػهل،:ةكعػػػػػػػدةتهػػػػػػػافةلسػػػػػػػرل ةلسعػػػػػػػهـة ظ ػػػػػػػرةللػػػػػػػةةفػػػػػػػهؿةمػػػػػػػلاؾةج ػػػػػػػهل،ة  ػػػػػػػؿة -9

ةلك رللةلفةلسع ؿةلاة ظه رل ةسلته  دةلاةلس عهر س ةةة
 

 :أنواع الرأي العام
– ت ػػػػددةلػػػػاعةلسػػػػرل ةلسعػػػػهـةللػػػػةةا ػػػػؽةطك عػػػػسةرل ةلسج  ػػػػارةا غىػػػػدةكػػػػهسج  ارة ج الػػػػسة ػػػػفةلك ػػػػرلدة

فػػػػػػترهسةاتج ع ػػػػػػـةصىػػػػػػه صة ع لػػػػػػسةمػػػػػػالةةههلػػػػػػ ةتػػػػػػركط ـةككع ػػػػػػ ـة ىػػػػػػهس ة ة-هك ػػػػػػراةلاةىػػػػػػ  را
 ػػػػػذ ةلسصىػػػػػه صة  ػػػػػدداةكهس هػػػػػهفةلسج رل ػػػػػ،ةلاةلسك  ػػػػػ،ةلاةلسجػػػػػلسةلاةلس  لػػػػػسةاغ ر ػػػػػهةاكػػػػػذسؾة  هللػػػػػهة
لفةلىػػػػػػؿةلسػػػػػػةةتغمػػػػػػ  ه ةلد ػػػػػػداة ػػػػػػفةلسج ػػػػػػه  رةالسػػػػػػةة لػػػػػػالعةه  ػػػػػػراةسلػػػػػػر  ةلسعػػػػػػهـةالستػػػػػػ،ةتػػػػػػتلصصة

ةكهكت،:
دة  ػػػػػ ة   لػػػػػافةلغلك ػػػػػسةلسج هلػػػػػسةلسػػػػػرل ةلسعػػػػػهـةلس هسػػػػػل:ةا ػػػػػاةتج ػػػػػ ةلكرلةةلسفصىػػػػػ سةس  ػػػػػرل -1

 %ة فةل رلد ه 50ك هة ز دةلفة
%ة ػػػػػفةل ػػػػػرلدة50رل ةلكال ػػػػػس:ةا ػػػػػاة ج ػػػػػاعةلكرلةةلسفصىػػػػػ سةك ػػػػػرلدة   لػػػػػافة ػػػػػهة غػػػػػؿةلػػػػػفة -2

ة(242 ص2008لسج هلس )لس هف ، 
لسػػػػػرل ةلسعػػػػػهـةلكمتهت ه،)لس مػػػػػتغر(:ةا ػػػػػاةرل ةلػػػػػهـة هكػػػػػ ةلمػػػػػك هةاس ػػػػػدىةطا ػػػػػؿ ةا اجػػػػػدة ػػػػػذلة -3

لسزرلل ػػػػػػسةالس تصلمػػػػػػسةلاةفػػػػػػك ةلس تصلمػػػػػػسةا مػػػػػػت دةااتػػػػػػ ة ػػػػػػفةلستغهس ػػػػػػدةلسلػػػػػػاعة ػػػػػػ،ةلس جت عػػػػػػه ة
ةالس كهدئةالسعهدل ةالسغ ـةلس متغرا 

لسػػػػرل ةلسعػػػػهـةلسػػػػد له  ه،:ةا ػػػػاةلسػػػػرل ةلسػػػػذ ة لفػػػػهة ػػػػفةلسرغكػػػػسة ػػػػ،ةلست  ػػػػرةا مػػػػت دةااتػػػػ ة ػػػػفة -4
 طهاه ةلستعغؿةالسال،ةالست   صةا ظ رة ،ةلس جت عه ةلسىلهل سةلس تغد س 

ة
ال  ػػػػػ،:ةا ػػػػػاةلسػػػػػرل ةلسمػػػػػه دةكػػػػػ فة ج الػػػػػسة ػػػػػفةلسفػػػػػعالةلس تجػػػػػهاراة ػػػػػ،ة تػػػػػراةلسػػػػػرل ةلسعػػػػػهـةلك -5

 ع لػػػػػسةل ػػػػػاةا ػػػػػ سةت ػػػػػػـة ػػػػػذ ةلسفػػػػػعالةهل ػػػػػهةلاة عظ  ػػػػػػهةاتفػػػػػ ؿةكهس ػػػػػهةاتركط ػػػػػهةل ػػػػػػدلؼة
ةا ىهس ة فترهس 
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لسػػػػػرل ةلسعػػػػػهـةلسعػػػػػهس ،:ةا غىػػػػػدةكػػػػػ ةلكتجه ػػػػػه ةلستػػػػػ،ةتمػػػػػ طرةللػػػػػةةله ػػػػػرة ػػػػػفة جت ػػػػػ ةال ػػػػػدة -6
له ػػػػػػرة ػػػػػػفةا ػػػػػػداةم همػػػػػػ سة ػػػػػػفةا ػػػػػػدل ةلسلظػػػػػػهـةةلاةلستػػػػػػ،ةتعهػػػػػػسةتال غػػػػػػهة ػػػػػػ،ةلس ااػػػػػػؼةكػػػػػػ ف

ة(117-116ص- ص2006لسداس،ةلسغه ـ )لم لس 
لسػػػػرل ةلسعػػػػهـةلس  لػػػػ،ةلاةلسػػػػاطل،:ةا ػػػػاةلسػػػػرل ةلسعػػػػهـةلسػػػػذ ة مػػػػادةغهسك ػػػػسةل ػػػػرلدةلسفػػػػعلةلسال ػػػػدة -7

 (2004 اؿةا  سةله سةتهافة  ؿةجدلؿةالغهشةاتتعلؽةكهس ىل سةلسعه سة)لكدا 
 

 :مالعوامل المؤثرة في الرأي العا
ةدرلمػػػػسةطك عػػػػسةلسعال ػػػػؿةلس ػػػػل راة ػػػػ،ةتها لػػػػ ةاكىػػػػمسةله ػػػػسة  هللػػػػهة لفةدرلمػػػػسةلسػػػػرل ةلسعػػػػهـةتمػػػػتلـز

(ة116 ص1990لسغػػػػػػػػػاؿةكػػػػػػػػػهفةلرلةةا  ػػػػػػػػػاؿةال هػػػػػػػػػهرةلس ج الػػػػػػػػػسةتتػػػػػػػػػه رةكعال ػػػػػػػػػؿةلد دا) هفػػػػػػػػػـ 
ةا ، 

لس مػػػػػػتاىةلس غػػػػػػه ،ةالستعلػػػػػػ ـ:ة ػػػػػػل رةلستػػػػػػرل ةلس غػػػػػػه ،ةسل جت ػػػػػػ ةكهكعػػػػػػهد ةلس تلالػػػػػػسة ػػػػػػ،ةتهػػػػػػا فة  1
 هسعػػػػػهدل ةالستغهس ػػػػػدةالس  ػػػػػؿةالسغػػػػػ ـةالسك  ػػػػػسةلسج رل  ػػػػػسةالظػػػػػهـةلستعلػػػػػ ـةتػػػػػل رةهل ػػػػػهةةلسػػػػػرل ةلسعػػػػػهـ 

ة( ةة108 ص1981 ،ةكلهةةفصى سةلك رلدةاتها فةلسرل ةلسعهـ) هم ف 
لألمػػػػػرا:ة كػػػػػرزةدارةلسك  ػػػػػسةلكمػػػػػر سةلستػػػػػ،ة لفػػػػػهة   ػػػػػهةلسمػػػػػردة ػػػػػ،ةلطػػػػػالرة  هتػػػػػ ةلس كهػػػػػراة ػػػػػ،ة  2

اػػػػؿةكتجه ػػػػه ةا غه ػػػػسةلس جت ػػػػ ةال د لاج تػػػػ ةتفػػػػه ؿةلسػػػػرل ةلسعػػػػهـ ة  ػػػػ ةتعػػػػدةلكمػػػػراةالػػػػهةةله
ةاتها فةفصى سةلسمردةلسغا  سةا فة ـةتفه ؿةرل  ةالتجه هت ةا عتغدلت  

دارةلسعكػػػػهداةالسػػػػد ف:ةلفةسػػػػدارةلسعكػػػػهداةتػػػػه  رةهك ػػػػرةللػػػػةةلممػػػػ سةلك ػػػػرلدةا ػػػػفة ػػػػـةللػػػػةةلرل ػػػػ ة  3
التجه هتػػػ ةالمػػػػهس ك ة ػػػ،ةتعه لػػػػ ةاتىػػػر هت ة ػػػػ ةلس  ػػػرة ػػػػفةصػػػ ؿة ػػػػهة تلغػػػه ةلسمػػػػردة ػػػفة ػػػػاللظة

ةاتاج  ةاتال سةد ل سةالجت هل سةس هةته  رةاا ةللةةلتجه ه ةلسرل ةلسعهـ ة
ة

دارلة ه ػػػػػػهة ػػػػػػ،ةلستػػػػػػه  رةللػػػػػػةةلرلةةلكصػػػػػػر فةالتجه ػػػػػػهت ـةاذسػػػػػػؾة ػػػػػػ،ةلسغ ػػػػػػهدا:ةت ػػػػػػهرسةلسغ ػػػػػػهداة  4
لكجت هلػػػػػػػه ةلستػػػػػػػ،ةتعغػػػػػػػدةك ػػػػػػػرضة لهافػػػػػػػت هةات غ ػػػػػػػؽة ه ػػػػػػػدت هةس ىػػػػػػػل سةلكلػػػػػػػهةةلسج هلػػػػػػػس ة
اس  ػػػػػؿة ػػػػػذ ةلكجت هلػػػػػه ة ػػػػػفةاػػػػػااةلكالػػػػػهعةالسغػػػػػدراةللػػػػػةةلمػػػػػت هسسةلكصػػػػػر فةالستػػػػػه  رة ػػػػػ  ـ ة

ة(118-116ص- ص1990) هفـ 
تىػػػػػهؿةلسج ػػػػػه  ر ةذةت ػػػػػهرسةامػػػػػه ؿةلكتىػػػػػهؿةلسفصىػػػػػ،ةالكامػػػػػه ؿةل لػػػػػ ـةالكتىػػػػػهؿ:ةل  5

دارلةهك ػػػػػرلة ػػػػػ،ةتهػػػػػا فةلسػػػػػرل ةلسعػػػػػهـةالستػػػػػه  رة  ػػػػػ ةات ر هػػػػػ ة ػػػػػفةصػػػػػ ؿة ػػػػػهةتك ػػػػػ ة ػػػػػفةل هػػػػػهرة
اتت لػػػػلة ػػػػ،ة فػػػػهلرةلسج  ػػػػارةست  ػػػػرةمػػػػلاه ةالفػػػػهط ةل ػػػػاةكعػػػػضةلسغ ػػػػه هةلس   ػػػػسةلس ػػػػرلدة

ةل هرت ه 
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ىةلسج  ػػػػػػػارةك ػػػػػػػدؼةلفػػػػػػػهلسةلسفػػػػػػػه عه :ةت ػػػػػػػهاؿةكعػػػػػػػضةلسج ػػػػػػػه ةت ر ػػػػػػػؾةلسػػػػػػػرل ةلسعػػػػػػػهـةسػػػػػػػد .6
لسما ػػػػػػةةالسكلكلػػػػػػسة ػػػػػػ،ةلسػػػػػػداؿةالس لممػػػػػػه ةلس ها  ػػػػػػسةلكػػػػػػرةتػػػػػػرا جةالفػػػػػػرةكعػػػػػػضةلكصكػػػػػػهرة
لسههذكػػػػػسةلستػػػػػ،ةتػػػػػل رةتػػػػػه  رلةلممػػػػػ هةصط ػػػػػرلة ػػػػػ،ةلسػػػػػرل ةلسعػػػػػهـ ةاهل ػػػػػهةل ػػػػػهر ةلسفػػػػػه عه ةلسصػػػػػاؼة

 السغلؽة ،ةلماسةلك رلدةههفةته  ر هةصط رلةالظ  هةلل  ـة
الكجت هل ػػػػػػس:ة  ػػػػػػددةلسا ػػػػػػ ةلكاتىػػػػػػهد ةسلمػػػػػػردةا ػػػػػػع ةلسعػػػػػػهـة ػػػػػػ،ةلكاتىػػػػػػهد سة لكا ػػػػػػهع  7

لس جت ػػػػػػ ةاطر غػػػػػػسةتمه ػػػػػػر ةا ػػػػػػل رة ػػػػػػ،ةلرل ػػػػػػ  ة ػػػػػػدصؿةلسمػػػػػػردة  ػػػػػػددةلسطكغػػػػػػسةلكجت هل ػػػػػػسةلستػػػػػػ،ة
ةكػػػػ ةالػػػػاعةلس   ػػػػه ةلستػػػػ،ة ػػػػلظـةلس  ػػػػهةالػػػػاعةلس لظ ػػػػه ة  لت ػػػػ،ةلس  ػػػػهةالػػػػاعةلسع ػػػػؿةلسػػػػذ ة غػػػػـا

ة  ةاهػػػػػػذسؾة ػػػػػػهفةللت ػػػػػػهةةلسمػػػػػػردةلسػػػػػػةةلستػػػػػػ،ةتغكلػػػػػػ ةل ػػػػػػالة   ػػػػػػهةا ػػػػػػذلةهلػػػػػػ ة  ػػػػػػددةل هػػػػػػهر ةالرل
ج هلػػػػػػسة ع لػػػػػػػسةتػػػػػػػل رةللػػػػػػػةة عػػػػػػػه  ر ةلسمػػػػػػلاه سةالدالر ةلكجت هل ػػػػػػػسةاتػػػػػػػل رةللػػػػػػػةةلتجه هتػػػػػػػ ة

ة( 467-466ص- ص2009لسلمم س)لسعك د ةااس، 
 ةلال ػػػػػػػؿةلممػػػػػػػ سةلصػػػػػػػرى:ة  ػػػػػػػفةصىػػػػػػػه صةلسج هلػػػػػػػه ةلكلمػػػػػػػهل سةلل ػػػػػػػهةتمػػػػػػػتج لةكهلمعػػػػػػػهك ة8

لجػػػػػػ ةلز ػػػػػػه ةلاةل ػػػػػػدل ة ع لػػػػػػسةلاةللػػػػػػد هةلاة صتلمػػػػػػسة ػػػػػػفةلس  ػػػػػػلةالسغلػػػػػػؽةالسصػػػػػػاؼةللػػػػػػد هةتاة
للػػػػد هةتتعػػػػرضةسلػػػػاعة ػػػػفةلس ػػػػ اطةلاةلكر ػػػػهلةاذسػػػػؾةهلػػػػ ةسػػػػ ةتػػػػه  رةللػػػػةةلرلةةلكلػػػػهةةلسج هلػػػػسة
ال هػػػػػهر ـةالتجه ػػػػػهت ـة  ػػػػػؿةلسصػػػػػاؼة ػػػػػفةللػػػػػدكعة ػػػػػرلةلاةصػػػػػاؼة ػػػػػفةههر ػػػػػسةلاةل كػػػػػهطةلس جت ػػػػػ ة

ة(ةة120-119 ص1990لت جسةتعر  ـةس  لسةلاةلز سةصط راةت ددة ى ر ـ )لس هف ، 
ة

 التنشئة االجتماعية:
تف رةلستلف سةلكجت هل سةلسةةلسع ل سةلست،ة هتملةلك رلدةكالمطت هةلس عر سةالسعػهدل ةالستغهس ػدةلكجت هل ػسة
ة الس  ػػهرل ةالك ههل ػػه ةلستػػ،ةتجعل ػػـةكىػػاراةله ػػسةلل ػػهةةاػػهدر فةللػػةةلدلةةدار ػػـة ػػ،ة جت ع ـ )كػػـر

 فةص س ػهة ػتعلـةلسلػهسةلس  ػهرل ةالس عر ػسةالسغػ ـةالسػدال  ةةلسع ل سةلست،اهذسؾة ،ة(ةة9 ص1982اا لر 
الكدالرةلكجت هل ػػػػػػػػػػػػػػػػسةسلج هلػػػػػػػػػػػػػػػػسةلستػػػػػػػػػػػػػػػػ،ة لت ػػػػػػػػػػػػػػػػافةلس  ػػػػػػػػػػػػػػػػهةلاةلس جت عػػػػػػػػػػػػػػػػه ةلستػػػػػػػػػػػػػػػػ،ة ع فػػػػػػػػػػػػػػػػافة

ةللػػػػػةةلستمهلػػػػػؿةةة(Long&Hadden,1985)   ػػػػػه   هستلفػػػػػ سةلكجت هل ػػػػػسةل ل ػػػػػسةتعلػػػػػـةاتعلػػػػػ ـ ةاتغػػػػػـا
  رل غػػه ة رلفػػدل ة فػػ صه(ةمػػلاههةا عػػه  رةالتجه ػػه ة ع لػػسةلكجت ػػهل،ةات ػػدؼةلسػػةةلهتمػػهلةلسمػػرد)طم  ة

ت هل ة ػفة مػه راةج هلتػ ةالستال ػؽةلكجت ػهل،ة ع ػهةاتهمػك ةلسطػهك ةلكجت ػهل،ةات مػرةسػ ةلكلػد هرة ػ،ة
ة(59 ص1981لس  هاةلكجت هل س ) هم ف 

ل ػػالة ػػ،ةلمػػرت ةا ػػ،ةتكػػدلةل ل ػػسةلستلفػػ سةلكجت هل ػػسةسلمػػردة لػػذةلسطماسػػسةلس كهػػراة  ػػتعلـةه ػػؼة ىػػك ةسػػذلة
 جت ع ةلس  ل،ةا ،ةج هلت ةلس  ل سةا  ةتغدـةلسع ػرة ػتعلـةلسمػردةه ػؼة فػعرةا غػ ـةلك ػارةكطػرؽةتفػك ة

ة(ة 27 ص1993 هة معل ةهؿة ردةلصرة ،ةلس جت   )ك كر ةاك كر  
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ة
 الخصائص العامة لمتنشئة االجتماعية:

ة:لفةسلتلف سةلكجت هل سة ج السة فةلسصىه صةا ،ةه هة ل،
لل ػػهةل ل ػػسةتعلػػـةلجت ػػهل،:ة  ػػ ة ػػتعلـةلسمػػردة ػػفةصػػ ؿةلستمهلػػؿةلكجت ػػهل،ةلس عػػه  رةالكدالرة -1

 الكتجه ه  
لل ػػػهةل ل ػػػسةل ػػػا:ة ػػػهسمردة ت ػػػاؿة ػػػفةترهػػػز ة ػػػاؿةذلتػػػ ةلسػػػةة ػػػردةله ػػػجة ػػػدرؾة علػػػةةلس مػػػلاس سة -2

 لكجت هل سةالستعهافةالس فهرهسةلسج هل س 
 لسطماسسةلسةةلس رل غسة هسرفدة ـةلسف صاصس ةلل هةل ل سة مت را:ة لتغؿةك هةلسمردة ف -3
لل هةل ل سةد له  ه س:ة   ةلفةلستلف سةلكجت هل سةلػفةطر ػؽةلستمهلػؿةالست  ػرةتت ػ فةل ل ػه ة -4

 لكصذةالسعطهةةلست،ةكدار هةتهافةلسفصى سةلسله جس 
دؼةلل هةل ل ػسة عغػداةا تفػهكهس:ة  ػ ةلل ػهةتمػت دؼة  ه ػهةهك ػراةالمػهس لة تعػدداةست غ ػؽة هت ػ -5

ة(ةة59 ص1981لس   ) هم ف 
 

ةاىداف التنشئة االجتماعية:
ةلفةسلتلف سةلكجت هل سة ج السة فةلك دلؼةا ،:

تعلػػػ ـةلسمػػػردةه م ػػػسةلكلصػػػرلطة ػػػ،ةلس  ػػػهاةلكجت هل ػػػسةاتهػػػا فةلسىػػػدلاه ةاغػػػرسة كػػػهدئةلستػػػهسؼة -1
 الستعهافةالكتجه ه ةلسلمم سةل اةلكف هة 

 سؾةلدالرةلسجلسةالكدالرةلسالسد سةالدالرةلس  لس  ةاغ ر ه ت   سةاتعل ـةلسدارةاللجهز ةا ت  فةذ -2
 تزا دةلسمردةكهس عهرؼةالس عهل،ةس ف هةة   ةلفة هة  سةلسف ئةال   ت ةاا  ت   -3
 تعلـةلسمردةه م سةلستىرؼة ،ةلس الاؼةلكجت هل سةاتل  سةلس   رةالسل س  -4
 اسةالكمت هعةالسغهةةلسم ـ   اغ ر ه تعلـةلسمردةلس عه  رةالسغ ـةالسعهدل ةلسعه سة  ؿةلدللةلسجل -5
 تعلػـةلسمػردةه ػؼة  ػه ظةا عتلػ،ةكلممػ ةا فػك ة هجهتػ ة  ػؿةه م ػسةلكهػؿةاتلظػ ـةلستكػاؿةالسكػرلز  -6

(Arnet1995), 
 

 اساليب التدريب عمى التنشئة االجتماعية:
تركا ػسةلصػرىة متع ؿةلس ركافة ،ةتلف سةلك رلدةمػالةةهػهلالةلكػهةةلـة درمػ فةلـة ػاج  فةلـة لممػه ة

ة ج السة فةلكمهس لةس رسة هة رغكافةك ة ،ةلماسةلك رلدةا فة ذ ةلكمهس لة اة هة هت،:



32 

 

ة ػػػذلةلكمػػػلالةللػػػةةتغػػػد ـةلكفػػػ هةةلس  كاكػػػسةالس رغاكػػػسة ػػػ،ةلمػػػسةلسمػػػردة -1 لمػػػلالةلس هه ػػػها:ة غػػػـا
تهػػافةةستفػػج ع ةللػػةةلسغ ػػهـةكمػػلاؾة عػػ ف ةالس هه ػػهاةاػػدةتهػػافة هد ػػسة  ػػؿةلسلغػػادةالسطعػػهـةلاةاػػد

  علا سة  ؿةلس د   
ة ػذلةلكمػلالةللػةةتغػد ـةلكفػ هةةغ ػرةلس رغاكػسةالس هرا ػسة ػ،ةلمػسةلسمػردة -2 لملالةلسعغاكس:ة غـا

اادة هافةلسعغهلة هد ة  ؿةلس رلةلاةلس ر هفة فةلسطعػهـةلاة علػا ة  ػؿةلكمػت جهفةار ػضة
ةلسملاؾ 

السعغػػػػهلة ػػػػ،ةلسفصىػػػػ سةلفة ػػػػذ ةاتفػػػػ رةك ػػػػا ةلسعػػػػهس  ف)ال لتجةاتفػػػػه لر(ة ػػػػ،ةك ػػػػهفةل ػػػػرةلس هه ػػػػهاة
لكمػػػهس لةتفػػػترؾة ػػػ،ةتػػػدر لةلكطمػػػهؿةللػػػةةص مػػػسةللظ ػػػسةمػػػلاه سةتفػػػترؾة   ػػػهةج  ػػػ ةلس جت عػػػه ة

ةل ا ه ةا ذ ةلكلظ سة ،:
 لستدر لةللةةلسمطهـةاتلهاؿةلسطعهـ  -ة 

 لستدر لةللةةلستكاؿةالكصرلرةا كط ةز هلهةا ههله  -ةل
 لستدر لةللةةلدللةلسجلسةا كطةلسملاؾةلسجلم،  -ة 
 لستدر لةللةةلكمتغ ؿةالكلت هدةللةةلسلمس  -ة 
ة(63 ص1981(ة) هم ف 98 ص2008لستدر لةللةة كطةلسعدالف )لس هف ،  -ةر
 

ةمؤسسات التنشئة االجتماعية:
ة فة لممه ةلستلف سةلكجت هل سة اة هة ل،:

اػػهت ـةلكمػػرا:ةتعتكػػرةلكمػػراةلسك  ػػسةلكجت هل ػػسةلكاسػػةةلستػػ،ةترلػػةةلك ػػرلدةا  هرمػػافة   ػػهةلاسػػةةل  -1
لسمػػلاه سةلس صتلمػػسةا   ػػهة تعل ػػافةلستمهلػػؿةلكجت ػػهل،ةاتهػػا فةلس مػػه  ـةالس ػػدرهه ةلسصهىػػسةكهس  ػػهاة

 (ةة145 ص2010الهتمهلةلكتجه ه ةلسلمم سةلست،ةتاج ةملاه ـةاتىر هت ـ )مم هف 
سةلس درمس:ةتعتكرةلس درمسةلس لممسةلس هل سة ،ةلك   سةكعدةلكمراةا ،ةك  سةلجت هل ػسةلىػطلهل  -2

ةالستجػهرلةالستػ،ةتلفػ  ـةتلفػ سة  ى راةت دؼةلسػةة مػهلداةلك ػرلدة ػ،ةلهمػهك ـةلس عػهرؼةالسعلػـا
صلغ ػػسةاتل ػػ،ةلس غه ػػسةلسعه ػػسةاتفػػك ةلس هجػػه ةلسجمػػ  سةالسعغل ػػسةالكلمعهس ػػسةسػػد  ـةلكػػرةلس لػػه جة
لسدرلمػػػػػػػ سةالسر ه ػػػػػػػ سةه ػػػػػػػهةتهػػػػػػػافةسػػػػػػػدىةلك ػػػػػػػرلدةلكتجه ػػػػػػػه ةلك جهك ػػػػػػػسةلستػػػػػػػ،ة رغػػػػػػػلةك ػػػػػػػهة

 (108 ص2008 )لس هف ، لس جت  
ج هلسةلكارلف:ةا ،ةلسج هلسةلسى  راةلست،ة تعه ؿةك هةلسمردةكهمت رلرةمالةةههفةل رلد ػهةلطمػهكة -3

لـةرلفػػػد فةاغهسكػػػهة ػػػهة هػػػافةلل ػػػه  هة ػػػفةلمػػػسةلسمػػػفةالسجػػػلس ةاتتعػػػددةج هلػػػسةلكاػػػرلفةا ػػػفة
سةلجت هل ػسة ع لػسةااػدةللالل ه)ج هلسةلسلعلةلستغل د س(ا)ج هلسةلسفلس(ةلست،ةتعهسةطكغػسةلاة غه ػ
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تىػػػػػػػػػػػؿةلسػػػػػػػػػػػةة مػػػػػػػػػػػتاىةلسعىػػػػػػػػػػػهكس ةا لػػػػػػػػػػػهؾةج هلػػػػػػػػػػػه ةط ك ػػػػػػػػػػػسةس ػػػػػػػػػػػهةل ػػػػػػػػػػػدلؼة غه  ػػػػػػػػػػػسة
 (70 ص1981الجت هل س ) هم ف 

لس لممػػسةلكل   ػػس:ةتفػػ ؿة ػػذ ةلس لممػػسةل ػػدةلسه هلػػه ةلس   ػػسة ػػ،ةتطك ػػ ةلس عتغػػدل ةالك هػػهرة -4
ل ػسةاارا ػػسة  ػؿةلسىػػ ؼةالكتجه ػه ة ػػ،ةلمػاسةلك ػػرلدةلت جػسةس ػػهةتغد ػ ة ػػفةكػرل جةتلمهز ػػسةالذل
ةاا لػػػر  (ةاسل لممػػػسة136 ص1982الس جػػػ  ةك ػػػدؼةلالػػػهعةلسج  ػػػارةكمهػػػراةلاةتاجػػػ ة ػػػه)كـر

لكل   ػػػسةدار ػػػهةلسكػػػهرزة ػػػ،ةتهػػػا فةفصىػػػ سةلسمػػػردةاتطك عػػػ ةلكجت ػػػهل،ةللػػػةةلل ػػػهطةمػػػلاه سة
ة(7 ص1981 ع لس ) هم ف 

هكػرىة ػ،ةلستلفػ سةلكجت هل ػس ةةدارةلسعكهدا:ةتعدةدارةلسعكهداة  ؿةلس مػهجدةالسهلػه سةذل ةل   ػس -5
لذةتع ؿة ذ ةلس لممسة ،ةت ذ لةلماسةلك رلدةالهمػهك ـةلسغػ ـةلكص ا ػسةاتهػافةلس ػ  رةاتركػ،ة

 (112 ص2008لكلمهفةللةةلس لةالستعهافةالك هلسةالسىدؽ )لس هف ، 
 
ة
ة
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