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 الفصؿ االوؿ
 علـ النفس االجتماعي 

 تمهيد وتعريؼ
يمتػػاز الئػػالف ال بػػره  ئونػػو حػػي تف وااػػد اجتماعيػػا ووليػػد للمجتمػػ   ه انػػو ي ػػع     

لمعابػػرة االيػػريف مػػف ا نػػاي جن ػػو وينتمػػي حػػي الوتػػت نف ػػو الػػ  مجتمػػ  يئيفػػو ويرات ػػو 
 حي  لوئو باي ذلؾ اـ ا   .

  تفهػػػػـ الئػػػػالف وئيفيػػػػث تػػػػ  ير  وتػػػػ  ر  حػػػػي علػػػػـ الػػػػنفس االجتمػػػػاعي الػػػػيهػػػػدؼ علػػػػـ    
المجتمػػػ  حهػػػو يهػػػتـ اذف  درا ػػػث العوامػػػؿ النف ػػػيث لةحػػػراد مػػػف جهػػػث ودرا ػػػث العوامػػػؿ 
والمؤ رات االجتماعيث مػف جهػث ايػر  .  معنػ  اف علػـ الػنفس االجتمػاعي ي اػث حػي 

 المجاؿ ال ل ي المبترؾ  يف علـ النفس العاـ وعلـ االجتماع . 
ميتص حي علـ النفس االجتماعي يااوؿ تاليؿ وتفهـ المئونػات النف ػيث لذا ح ف ال   

واالتجاهات والميوؿ الفرديث لمااولث معرحػث مػدة ت  يرهػا حػي ع ليػث االحػراد وبيصػيتهـ 
ومف  ـ درا ث الظروؼ االجتماعيػث والااػاريث لمعرحػث العةتػات االجتماعيػث وط يعػث 

ا ليػػث االحػػراد علػػ  التػ  ر والتػػ  ير حػػي  ػػلوؾ المعت ػدات وال ػػيـ االجتماعيػػث لػػتفهـ مػد  ت
 االيريف مف اعااي الجماعث والمجتم  .

اف اهتمػػاـ عػػػالـ الػػػنفس االجتمػػػاعي يئمػػػف  بػػئؿ يػػػاص حػػػي معرحػػػث الطري ػػػث التػػػي    
 لةن جاـ م  ال واعد وئيفيث اندماجو حي مايطو االجتماعي .يعتمدها الفرد 

الػػػنفس االجتمػػػاعي لاػػػد اؤف . اذ يؤئػػػد  والا ي ػػػث لػػػـ يتاػػػدد لاػػػد االف مجػػػاؿ علػػػـ   
اايانا عل  العةتات ال المث  يف الفرد والجماعث ، واير  عل  درا ث عةتات االحػراد 
اػػػمف اطػػػار الجماعػػػث ومعرحػػػث تػػػ  ير الجماعػػػث حػػػي اتجاهػػػات االحػػػراد و ػػػلوئهـ ويهػػػتـ 

 اايانا اير   درا ث ال لوؾ الجماعي واالوااع االجتماعيث لل لوؾ . 
ف هنػػا نجػػد عػػدـ وجػػود تعريػػؼ مواػػد لهػػذا العلػػـ يمئػػف اف يتفػػؽ عليػػو المهتمػػوف ومػػ   

 الدرا ػات النف ػيث ػ االجتماعيػث ، حيرئػز اايانػا علػ  الفػرد وايػر  علػ  الجماعػث واف 
 ئاف هناؾ تداية  يف هذيف المجاليف . 



 م اهل عبد احلسي علواى 0م                                                                                 حماضرات يف علن النفس االجتواعي                                                     

 2 

ولئػػف يمئػػف اف ن ػػتيلص تعريفػػا لعلػػـ الػػنفس االجتمػػاعي  ئونػػو العلػػـ الػػذه يػػدرس    
ال لوؾ الفرده ئما يتبئؿ مف يةؿ المواتؼ االجتماعيث والاااريث  ه اف مواػوع 

ير المن هػػػػػػات النف ػػػػػػيث هػػػػػػذا العلػػػػػػـ هػػػػػػو الدرا ػػػػػػث العلميػػػػػػث ل ػػػػػػلوؾ االحػػػػػػراد تاػػػػػػت تػػػػػػ  
 .  واالجتماعيث

 علـ النفس االجتماعي والعلـو المتصلث  و 
هػػا تبػػترؾ جميعهػػا تػػرت ط العلػػـو االن ػػانيث  عاػػها  ػػ عض  عةتػػث و ي ػػث وذلػػؾ لئون   

حػي درا ػػث الئػػالف ال بػػره . و مػا اف علػػـ الػػنفس االجتمػػاعي يهػتـ  درا ػػث  ػػلوؾ الفػػرد 
والعوامػػؿ المػػؤ رة حيػػو والماػػددة لػػو لػػذلؾ حهػػو يػػرت ط  ئاحػػث العلػػـو االن ػػانيث التػػي تهػػتـ 
 جانػػػػب معػػػػيف مػػػػف ايػػػػاة الفػػػػرد . م ػػػػؿ علػػػػـ الػػػػنفس وعلػػػػـ االجتمػػػػاع واالن رو ولوجيػػػػا 

ل يا ػػث وريػػر ذلػػؾ مػػف العلػػـو االن ػػانيث االيػػر  ، حعلػػـ الػػنفس ال يفهػػـ واالتتصػػاد وا
 لوؾ االحراد اال مف يةؿ ما ي ػتمد  مػف معلومػات مػف تلػؾ العلػـو االن ػانيث ، وهػذا 
ال يعنػػي انػػو ي ػػتمد المعلومػػات مػػف تلػػؾ العلػػـو دوف اف يزودهػػا  ػػدور   معلومػػات تفيػػد 

. و وؼ ن تصر حي هػذ  الدرا ػث علػ  درا ػث  تلؾ العلـو  درا اتها العلميث والتط ي يث
علػػػػػػـ الػػػػػػنفس االجتمػػػػػػاعي وعةتتػػػػػػو  ئػػػػػػؿ مػػػػػػف علػػػػػػـ الػػػػػػنفس العػػػػػػاـ وعلػػػػػػـ االجتمػػػػػػاع 

 واالن رو ولوجيا . 
 اوال علـ النفس االجتماعي وعلـ النفس العاـ 

يبػػترؾ هػػذاف العلمػػاف  مجػػاؿ  اػػث وا ػػ  ياصػػث حيمػػا يتعلػػؽ  الوظػػالؼ والعوامػػؿ    
العلماي اف الفصؿ  يف العلمػيف ريػر ممئػف حمػ ة يػر  ئلين ػرؾ النف يث ، وير   عض 

Klineborg  اف هذا الفصػؿ تػد تةتيػو صػعو ات ئ يػرة حػي اػيف يؤئػد الػ عض االيػر
 عل  ئوف هذا العلـ حرعا مف حروع علـ النفس العاـ .  Gurneeم ؿ ئرنيو 

ااػدهما عػف وم  ايتةؼ وجهات النظر هذ  مف الممئف اعت ار العلمػيف م ػت ليف    
االير  واي ئػاف ذلػؾ مػف ايػث مجػاالت ال اػث وطػرؽ ال اػث ، واف ابػترئا  درا ػث 
الوظالؼ النف ػيث ، ايػث اف علػـ الػنفس االجتمػاعي يػدرس تلػؾ الظػواهر النف ػيث مػف 
يةؿ عةتتها  العوامؿ االجتماعيث وا رها حي  لوؾ الفرد او الجماعث  ه انػو ال يهػتـ 

يااوؿ تف ير التفاعؿ االجتماعي  يف االحػراد ومعرحػث اتجاهػاتهـ  الناايث النف يث وانما 
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وترالهػػـ و ػػلوئهـ ، علػػ  عئػػس علػػـ الػػنفس العػػاـ الػػذه يهػػتـ  درا ػػث الناايػػث الع ليػػث 
ومرئػػػػز   بػػػػئؿ عػػػػاـ والعواطػػػػؼ والتصػػػػور واالدراؾ دوف اف يػػػػرت ط ذلػػػػؾ  ػػػػدور الفػػػػرد 

التتصػػػػاده ػ االجتمػػػػاعي ومػػػػا يايطػػػػو مػػػػف ظػػػػروؼ اجتماعيػػػػث ، م ػػػػؿ الم ػػػػتو  ا
االجتمػػػػاعي والمهنػػػػث والػػػػديف والم ػػػػتو  ال  ػػػػاحي ....الػػػػ  . حػػػػي اػػػػيف اف علػػػػـ الػػػػنفس 
االجتمػػػاعي اليهػػػتـ  العوامػػػؿ الفرديػػػث ح ػػػط وانمػػػا يتعػػػدها ليهػػػتـ  عةتػػػث االحػػػراد  عاػػػهـ 

   عض ئما يدرس الظروؼ االجتماعيث والاااريث وعةتتها   لوؾ االحراد . 
نجػػد اف علػػـ الػػنفس االجتمػػاعي واف ئػػاف يعتمػػد  عػػض امػػا  الن ػػ ث لطػػرؽ ال اػػث ح   

طػػػػرؽ ال اػػػػث التػػػػي تعتمػػػػدها الدرا ػػػػات النف ػػػػيث م ػػػػؿ االيت ػػػػارات النف ػػػػيث والتجػػػػارب 
الميت ريػػػث والدرا ػػػات االئلينيئيػػػث ، اال اف علػػػـ الػػػنفس االجتمػػػاعي يعت ػػػر نتػػػال  هػػػذ  

رؽ  اػػػث الدرا ػػػات تئػػػوف ماػػػددة لػػػذلؾ ايػػػذ يعتمػػػد ال اػػػوث الا ليػػػث التػػػي تعتمػػػد طػػػ
ياصػػػث م ػػػؿ الم ا لػػػث والمعاينػػػث وم ػػػاييس االتجاهػػػات والتاليػػػؿ ال و ػػػيومتره وتاليػػػؿ 

 الماموف.
امػػا مػػػف ايػػث الهػػػدؼ حػػاف علػػػـ الػػػنفس العػػاـ يتاػػػدد هدحػػو حػػػي اػػدود الفػػػرد ، حهػػػو    

يااوؿ تاديد ال وانيف التي تنظـ الاالث النف يث حي ايف هدؼ علـ الػنفس االجتمػاعي 
تـ  درا ػػػث الن ػػػؽ الااػػػاره والظػػػروؼ االجتماعيػػػث المايطػػػث ا عػػػد مػػػف ذلػػػؾ ايػػػث يهػػػ

  الفرد او الجماعث  االااحث ال  درا ث الفرد وبيصيتو ومؤ راتو النف يث والع ليث . 
وهنػاؾ حوالػد مت ادلػػث  ػيف العلمػػيف ايػث يعتمػػد علػـ الػػنفس العػاـ ياصػػث حػي حروعػػو    

ال اػػػث الياصػػػث  علػػػـ  التط ي يػػػث م ػػػؿ علػػػـ الػػػنفس التجػػػاره او الع ػػػئره علػػػ  طػػػرؽ
النفس االجتماعي ، ئما يعتمد علـ النفس االجتمػاعي حػي  عػض ا اا ػو طػرؽ ال اػث 

  علـ النفس العاـ م ؿ االيت ارات النف يث .
  انيا علـ النفس االجتماعي وعلـ االجتماع 

يظهر للوهلػث االولػ  اف الفصػؿ  ػيف العلمػيف ريػر ممئػف وذلػؾ الهتمػاـ ئػؿ منهمػا    
فػػػػرد اػػػػمف اطػػػػار الجماعػػػػث او مػػػػف يػػػػةؿ عةتتػػػػو  ػػػػالظروؼ االجتماعيػػػػث   ػػػػلوؾ ال

والجماعػػث ايػػث يػػرت ط العلمػػاف  مػػؤ رات معينػػث م ػػؿ العمػػر والم ػػتو  االتتصػػاده ػ 
االجتماعي والاالث العلميث اال اف الوات  يبػير الػ  وجػود ايػتةؼ واػدود حاصػلث  ػيف 

س  ػلوؾ اعاػالها ويرئػز العلميف ايث اف علػـ االجتمػاع يػدرس  ػلوؾ الجماعػث ولػي
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علػػ  درا ػػث المجتمػػ   بػػئؿ عػػاـ ومؤ  ػػاتو االجتماعيػػث حػػي اػػيف يػػدرس علػػـ الػػنفس 
الجماعػث  ه  ػلوؾ اعاػاي الجماعػث ولػيس الجماعػث  االجتماعي  لوؾ االحراد  دايؿ

ئمنظمػػػث اجتماعيػػػث  ه اف واػػػدة الدرا ػػػث هػػػي الفػػػرد ولػػػيس الجماعػػػث التػػػي يهػػػتـ علػػػـ 
   معاييرها االجتماعيث .تيمها و  ثاالجتماع  درا 

حعندما يدرس علـ االجتماع العاللث م ة يدر ها ئمؤ  ػث اجتماعيػث ييتلػؼ بػئلها    
و ناؤهػا  ػػايتةؼ المجتمعػػات وايػتةؼ المرااػػؿ التاريييػػث امػا علػػـ الػػنفس االجتمػػاعي 
حتهمػػو العةتػػات االجتماعيػػث  ػػيف احػػراد العاللػػث وهػػؿ هػػي عةتػػات تناح ػػيث مػػ ة   ئمػػا 

 معرحث ت  ير اال ػويف حػي تاديػد  ػلوؾ اال نػاي وعةتػات  عاػهـ  ػال عض االيػر  يهتـ
، ئمػػا يػػدرس الو ػػط االجتمػػاعي والااػػاره الػػذه تياػػ  لػػو العاللػػث وهػػؿ هػػو و ػػط 

 تعاوني اـ تناح ي لما لذلؾ مف ا ر حي بعور االحراد و لوئهـ . 
واف اػث ياصػث  ػو اما  الن  ث لطرؽ ال اث حػاف علػـ االجتمػاع لػيس لديػو طػرؽ     

ئػػػاف دورئػػػايـ عػػػالـ االجتمػػػاع الػػػذه واػػػ  مؤلفػػػا  ا ػػػـ   تواعػػػد ال اػػػث االجتمػػػاعي   
وائتفػػػػػ  حيػػػػػو  تاديػػػػػد الظػػػػػواهر االجتماعيػػػػػث وتصػػػػػنيفها وتف ػػػػػيرها ، لػػػػػذلؾ ئػػػػػاف علػػػػػـ 
االجتمػػػاع معتمػػػدا حػػػي اجػػػراي  او ػػػو علػػػ  طػػػرؽ  اػػػث م ػػػتمدة مػػػف العلػػػـو االن ػػػانيث 

اال نولػػػػوجي وال يانػػػػات االاصػػػػاليث مػػػػف المؤ  ػػػػات االيػػػػر  م ػػػػؿ ال ػػػػانوف والتػػػػاري  و 
االداريػػػػػث . وعنػػػػػدما تزايػػػػػدت اهتمامػػػػػات ال ػػػػػاا يف االجتمػػػػػاعييف  الدرا ػػػػػات الا ليػػػػػث ، 
اعتمػػدت درا ػػاتو علػػ  طػػرؽ ال اػػث الياصػػث  علػػـ الػػنفس االجتمػػاعي م ػػؿ اال ػػت انث 

تزايػػػد  والمعاينػػػث الػػػ  جانػػػب اعتمػػػاد علػػػ  المةاظػػػث الياصػػػث  االن رو ولوجيػػػث و ػػػذلؾ
التعاوف والتدايؿ  يف العلميف لااجث اادهما ال  االير ، الف علـ النفس االجتمػاعي 
يعتمػػػػػد علػػػػػ  نظريػػػػػات علػػػػػـ االجتمػػػػػاع ياصػػػػػث حػػػػػي الدرا ػػػػػات النف ػػػػػيث ال يا ػػػػػيث او 

 االتتصاديث او الع ئريث . 
 ال ػػا علػػـ الػػنفس االجتمػػاعي وعلػػـ االن رو ولوجيػػا الااػػاريث   علػػـ 

 البعوب  
المجتم  مف ان اؽ اااريث ينتظـ حيها ال لوؾ ال بره ويهتـ علـ البػعوب  يت لؼ   

الااػاريث لػذلؾ ي ػدو للوهلػث االولػ  اف هػذيف العلمػيف منفصػةف  ؽ درا ث هذ  االن ا
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صػػلث معينػػث . حعلػػـ البػػعوب يهػػتـ  الااػػارات والمجتمعػػات  التر طهمػػا انفصػػاال تمامػػا
نيتها وترئي ها وا ا ها لياػدد حػي اػوي ياصث المجتمعات ال داليث يدر ها مف ايث  

ذلػػؾ العةتػػات التػػي تػػر ط نظمهػػا ومؤ  ػػاتها ، امػػا علػػـ الػػنفس االجتمػػاعي حلػػـ يئػػف 
مهػتـ  هػػذ  المؤ  ػػات النػػو يػػر  حيهػػا عػػدـ الواػػوح لػػذا يرئػػز االهتمػػاـ علػػ  مةاظػػث 
 لوؾ الفرد وتاليؿ ميولو واتجاهاتو حي تلػؾ الااػارات . ولئػف نػر  مػف جهػث ايػر  

ف ئػػػة العلمػػػيف يهتمػػػاف  الط يعػػػث ال بػػػريث ح ػػػلوؾ االحػػػراد وال ػػػيـ االجتماعيػػػث يتػػػدايؿ ا
  عاها م   عض االير وال يمئف درا ث اادهما دوف اال تعانث  العلـ االير . 

ح ػػػد ائػػػدت درا ػػػات االن رو ولػػػوجيف اف الظػػػواهر النف ػػػيث التػػػي تعت ػػػر ط يعيػػػث حػػػي    
حػػػي المجتمعػػػات المت دمػػػث لػػػيس لػػػو وجػػػود حػػػي مرااػػػؿ عمريػػػث معينػػػث مػػػف ايػػػاة االحػػػراد 

 ?9@8حػػػي عػػػاـ المجتمعػػػات ال داليػػػث ، حالدرا ػػػات الا ليػػػث التػػػي اجراهػػػا مالينوح ػػػئي 
ائػػدت عػػدـ وجػػود ع ػػدة اوديػػب  ػػيف  ػػئانها ، نظػػرا الف ال ػػلطث حػػي هػػذ  الجػػزر هػػي 

وف لةـ وليس لةب ، وئذلؾ الااؿ  الن  ث لةزمات النف يث التي يتعرض لهػا المراه ػ
والب اب حي المجتمعات المت دمث يعود    ها  الدرجث اال اس ال  العوامػؿ الااػاريث 

 وليس الفرديث . 
ئػػػػذلؾ ايػػػػذ العلمػػػػاف يعتمػػػػداف طػػػػرؽ  اػػػػث مبػػػػترئث م ػػػػؿ الم ا لػػػػث والمعاينػػػػث نظػػػػرا    

 لةهتماـ المبترؾ  ينهما م ؿ درا ث اليصالص ال وميث للبيصيث . 
 جتماعي مناه  ال اث حي علـ النفس اال

 تصنؼ الدرا ات االجتماعيث عموما   ةث انواع هي :ػ   
 ػ الدرا ات اال تطةعيث او الئبفيث .8
 ػ الدرا ات الوصفيث .9
 ػ الدرا ات التي تيت ر حرواا    يث . :
وتعت ػػػػػر الدرا ػػػػػػات اال ػػػػػػتطةعيث امػػػػػرا اػػػػػػروريا حػػػػػػي درا ػػػػػث ميػػػػػػاديف او ظػػػػػػواهر    

ت ػؿ وي ػتلـز هػذا النػوع مػف الدرا ػات تػدرا ئ يػرا مػف اجتماعيث لـ يطرتها ال اا يف مف 
المرونػػػث والبػػػموؿ ، ولئػػػي تػػػ تي الدرا ػػػث اال ػػػتطةعيث   حاػػػؿ النتػػػال  ين  ػػػي علػػػ  
ال ااػػػث االطػػػةع علػػػ  ال اػػػوث ال ػػػا  ث ذات الصػػػلث  مبػػػئلث ال اػػػث وي ػػػتعيف  ػػػر ه 
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او ػػػث ذوه الي ػػػرة العلميػػػث  مواػػػوع ال اػػػث ، ويالػػػؿ  عػػػض تراي  ػػػئاف المنط ػػػث الم 
 للتعرؼ عل  المبئلث مواوع ال اث والوصوؿ ال  وا  الفروض المنا  ث . 

امػا الدرا ػات الوصػفيث حهػي ع ػارة عػف ت ريػر يصػالص ظػاهرة معينػث وهػذ  تعتمػػد    
علػػػػ  جمػػػػ  الا ػػػػالؽ اػػػػوؿ ظػػػػاهرة معينػػػػث لتاليلهػػػػا وتف ػػػػيرها وا ػػػػتيةص دالالتهػػػػا ، 

رة . وتجمػػ  ال يانػػات حػػي هػػذا ت ػػاعد ال ااػػث علػػ  واػػ  تعميمػػات  بػػ ف تلػػؾ الظػػاه
النوع مف ال اوث مف الدرا ات ال ا  ث ومف االجهزة االاصاليث العامػث حػي الدولػث او 

 مف تاليؿ الدرا ات ال ا  ث . 
اما الدرا ات التجري يث التي تيت ر حرواا    يث حهي التػي تاػاوؿ اف تئبػؼ عػف    

ط  ينهػػػا و ػػػيف ااػػػداث الظػػػاهرة العوامػػػؿ التػػػي تبػػػير الػػػداللؿ الػػػ  وجػػػود عةتػػػث وارت ػػػا
مواػػػوع الدرا ػػػث وتػػػد ي ػػػتعيف ال ااػػػث حػػػي ايت ػػػار  الفػػػروض  ػػػالمنه  التػػػارييي وحهػػػـ 
الاالػػث وتػػد ي ػػتيدـ هػػذا المػػنه  التجر ػػث والتجريػػب للتا يػػؽ مػػف صػػاث الفػػروض التػػي 

 ترت ط  يف الظاهرة و يف العوامؿ الم   ث لها او المرت طث  ها . 
 ػتيدمث الجػراي هػػذ  االنػواع مػف الدرا ػػات االجتماعيػث حهػػي : امػا اهػـ المنػػاه  الم   

الم ػػا االجتمػػاعي ، ومػػنه  الاالػػث ، والمػػنه  التػػارييي ، والمػػنه  التجري ػػي . ولئػػؿ 
منه  مف هذ  المناه  الرلي يث االر عث ادواتػو الياصػث الم ػتيدمث حػي جمػ  ال يانػات 

واػػػػ  ال ػػػػوانيف وصػػػػيارث  المطلو ػػػػث للدرا ػػػػث والتػػػػي يمئػػػػف التوصػػػػؿ مػػػػف يةلهػػػػا الػػػػ 
 النظريات . 

 و نعرض لئؿ مف هذ  المناه   بئؿ موجز   
 ػ الم ا االجتماعي او ال اث الم اي 8
وهو ااد المناه  الرلي يث الم تيدمث حي ال اػوث الوصػفيث ويعػرؼ  ئونػو مااولػث    

منظمػػػث الت ريػػػر وتاليػػػؿ وتف ػػػير الواػػػ  الػػػراهف لنظػػػاـ اجتمػػػاعي او جماعػػػث او  يلػػػث 
عينػث  هػدؼ الوصػوؿ الػػ   يانػات يمئػف تصػنيفها وتف ػػيرها وذلػؾ لة ػتفادة منهػا حػػي م

االرػػراض العلميػػث وتصػػنؼ ال اػػوث مػػف ناايػػث مجػػاؿ الدرا ػػث الػػ  م ػػوح اجتماعيػػث 
عامث تعال  عدة اوجو مػف الايػاة االجتماعيػث م ػؿ درا ػث الجوانػب ال ػئانيث والصػايث 

عينث ، ئمػا تػد تئػوف  اػوث م ػايث ماػددة والزراعيث والعلميث حي مجتم  او جماعث م
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جتماعيػػػػػث م ػػػػػؿ التعلػػػػػيـ او  نػػػػػوااي ياصػػػػػث ماػػػػػددة مػػػػػف الايػػػػػاة االاو ياصػػػػػث تهػػػػػتـ 
 . الصناعث

امػػا مػػف ناايػػث المجػػػاؿ ال بػػره ح ػػد تئػػوف م ػػػوح بػػاملث  ه تبػػمؿ الدرا ػػث مفػػػردات  
را . المجتم  ئاحػث   الاصػر البػامؿ   وهػذا النػوع يئلػؼ وتتػا طػوية وجهػدا ومػاال ئ يػ

وتد تئوف م وح  طري ث العينث ،  ه درا ث عدد مادد مف المفػردات حػي اػدود الوتػت 
 والجهد واالمئانات المتوحرة لد  ال ااث . 

ومػػػػػػف ائ ػػػػػػر االدوات بػػػػػػيوعا حػػػػػػي الم ػػػػػػا االجتمػػػػػػاعي هػػػػػػي المةاظػػػػػػث والم ا لػػػػػػث    
 واال ت ياف وتاليؿ الماموف . 

 :ػاما اهـ يطوات الم ا االجتماعي    

 ػػـ اليطػػث وتاديػػد الهػػدؼ مػػف الم ػػا وتاديػػد اهػػـ الن ػػاط التػػي يتاػػمنها ال اػػث ػػػ ر 8
وتاديػػد المفػػاهيـ واالدوات الةزمػػث لجمػػ  ال يانػػات ومجػػاالت ال اػػث الزمانيػػث والمئانيػػث 

 وال بريث . 

 ػ جم  ال يانات 9

 ػ تاليؿ ال يانات وتصنيفها وترميزها وجدولتها وتاليلها ااصاليا :

 ئتا ث الت ارير . ػ عرض النتال  و ;

 ػ منه  درا ث الاالث 9
و ػػػمي حػػػي الفرن ػػػيث  ػػػالمنه  المونػػػورراحي  ه وصػػػؼ مواػػػوع مفػػػرد ،  ه درا ػػػث    

واػػدة م ػػؿ اال ػػرة او ال ريػػث او ال  يلػػث او المصػػن  درا ػػث مفصػػلث م تفياػػث للئبػػؼ 
عػػػػف جوان هػػػػا المتعػػػػددة والوصػػػػوؿ الػػػػ  تعميمػػػػات تنط ػػػػؽ علػػػػ  ريرهػػػػا مػػػػف الواػػػػدات 

 هث . المتبا 
امػػا العملمػػاي االمريئػػاف ح ػػد واػػعوا تعريفػػات متعػػددة لمػػنه  درا ػػث الاالػػث وتتفػػػؽ    

هػػو المػػنه  الػػذه يتجػػو الػػ  جمػػ  ارلػػب هػػذ  التعريفػػات علػػ  اف مػػنه  درا ػػث الاالػػث 
ال يانػػات العلميػػث المتصػػلث   يػػث واػػدة  ػػواي ئانػػت حػػردا او مؤ  ػػث او نظامػػا اجتماعيػػا 
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عاما . وهو ي ـو عل  الدرا ث المعم ث لمرالث مف تػاري   او مجتمعا ماليا او مجتمعا
الواػػدة او درا ػػث جميػػ  المرااػػؿ التػػي مػػرت ل ػػرض الوصػػوؿ الػػ  تصػػميمات علميػػث 

 متعل ث  الوادة المدرو ث و  يرها مف الوادات المتبا هث . 
وتػػد ا ػػتيدـ مػػنه  درا ػػث الاالػػث منػػذ تػػديـ الزمػػاف حػػي ئ يػػر مػػف الميػػاديف ولميتلػػؼ   

راض ح د ا تيدمو علمػاي االن رو ولوجيػا واالجتمػاع وعلمػاي الػنفس والعػاملوف حػي االر
وئ يػروف ريػرهـ  اؿ الصػااحث وال ػانوفاالجتماعيػث . ئمػا ا تيدمهػػا رجػػميداف اليدمث 

 ، اال اف الئؿ مف هؤالي طري تو حي الدرا ث واهداحو التي تيالؼ اهداؼ االيريف . 
 ين  ي الت ئد مما يلي :ػوحي درا ث الااالت الفرديث    
ػػػػ ئفايػػػث ال يانػػػات :  ه جمػػػ   يانػػػات معم ػػػث عػػػف ميتلػػػؼ جوانػػػب الاالػػػث ، تتنػػػاوؿ 8

 النوااي النف يث والع ليث والصايث والتعليميث .... ال  . 

 ػ صدؽ ال يانات وذلؾ عف طريؽ الرجوع ال  المصادر للت ئد مف صاتها .9

   ػ اماف  ريث الت جيؿ ومنعها مف الت رب .:

 ػ المنه  التارييي :
هػو الوصػوؿ الػ  الم ػادئ  يعني ا تيداـ المنه  التارييي حي ال اػوث االجتماعيػث   

وال ػػػوانيف العامػػػث عػػػف طريػػػؽ ال اػػػث حػػػي ااػػػداث التػػػاري  المااػػػيث وتاليػػػؿ الا ػػػالؽ 
المتعل ث  المبئةت االن انيث وال و  االجتماعيث التي بئلت الااار ، حناف ناػاوؿ 

ؼ التػػػي اااطػػػت  جماعػػػث مػػػف الجماعػػػات او ظػػػاهرة مػػػف الظػػػواهر منػػػذ تاديػػػد الظػػػرو 
نبػ تها لمعرحػػث ط يعتهػا ومػػا تياػ  لػػو مػف تػػوانيف ،  ه اننػا نتع ػػب التطػور التػػارييي 
لئي نر ط الااار  المااي ل رض الوصوؿ ال  وا  م ادئ وتوانيف عامػث متعل ػث 

لتػػارييي ا ػػف يلػػدوف  ال ػػلوؾ االن ػػاني لةبػػياص والجماعػػات .  ومػػف رواد المهػػ  ا
 واوئ ت ئونت .

 ػ المنه  التجري ي ;
يمئػػػف اعت ػػػار ئػػػؿ واتعػػػث اجتماعيػػػث تجر ػػػث اجتماعيػػػث ، وعلػػػ  هػػػذا اال ػػػاس حػػػاف    

المػػػنه  التجري ػػػي االجتمػػػاعي هػػػو المػػػنه  الوايػػػد الػػػذه ي ػػػتيدـ حػػػي درا ػػػث ظػػػواهر 
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للتوصػػؿ وااػػداث اجتماعيػػث مااػػيث  اعت ارهػػا تجػػارب عراػػيث يمئػػف اال ػػتدالؿ منهػػا 
 ال  وا  توانيف وصيارث نظريات اجتماعيث .

ويمئػػف ا ػػتيداـ المػػنه  التجري ػػي حػػي  اػػث الظػػواهر واالاػػداث االنيػػث التػػي يمئػػف    
 ت جيلها  وا طث و الؿ جم  ال يانات الميتلفث م ؿ المةاظث والم ا لث واال ت ياف .

ي  اػوث ايت اريػث تػدرس وال اوث اال التجري يث ت ػتند الػ  المةاظػث والي ػرة ، وهػ   
وتادد ال يـ والمعػايير االجتماعيػث التػي توجػو ال ػلوؾ االجتمػاعي وتنمطػو حػي عػادات 

 .  واعراؼ وت اليد اجتماعيث 
امػػا التجر ػػث هػػي الظػػاهرة او الواتعػػث التػػي تاػػدث تل اليػػا والتػػي يعمػػؿ ال ااػػث علػػ     

يا ػػو منهػػا وي ػػت را مػػف درا ػػتها  ػػالطرؽ العلميػػث ، حػػيةاظ نتالجهػػا وي ػػيس مػػا امئػػف ت
 ذلؾ ما ي تطي  ا ت راي  مف نظريات وتوانيف . 

ي ػػتيدـ هػػذا المػػنه  حػػي  اػػث الظػػواهر االجتماعيػػث التػػي تاػػدث حػػي المجتمػػ  م ػػؿ   
اػػػػوادث البػػػػ ب والتظػػػػاهر واالاػػػػراب وئػػػػذلؾ ماياػػػػدث نتيجػػػػث الظػػػػروؼ اال ػػػػت ناليث 

ا يصػػػػاا ها مػػػػف ويػػػػةت ئػػػالئوارث م ػػػػؿ الفياػػػػانات والزلػػػزاؿ وال ػػػػرائيف والاػػػػروب ومػػػ
وي ػػػػػتيدـ حػػػػػي ذلػػػػػؾ الم ػػػػػا االجتمػػػػػاعي واال ػػػػػتدالؿ ودرا ػػػػػث الاالػػػػػث والػػػػػ  اػػػػػد مػػػػػا 

 االاصاي.
 علـ النفس االجتماعي  يف المااي والااار 

يعت ػػر علػػـ الػػنفس االجتمػػاعي ئ يػػر  مػػف العلػػـو االن ػػانيث االيػػر  وليػػد الفل ػػفث  ه    
فهـ الط يعػػث ال بػػريث ومػػا يايطهػػا مػػف اف  ػػوادر   ػػد ت مػػ   ػػدي الماػػاوالت الفل ػػفيث لػػت

ظروؼ اجتماعيث ويمئف ارجاع الفاؿ حي نب ة هذا العلـ ال  احةطػوف وار ػطو واف 
 ئاف لـ يئت ب الصفث العلميث وينتبر ا تيدامو اال  عد الارب العالميث ال انيث .

ـ ايجػاد ال ػ ؿ والو ػالؿ لمنػ  اػدوث االزمػات 0  ؽ <;:-<9;  حاول افالطون   
جتماعيث والاروب وئانت تتم ػؿ حػي ئتا اتػو م ػؿ مػؤلفي   الجمهوريػث   وال ػوانيف ، اال

ايػػث يعػػرض حػػي االوؿ نمػػاذج لمجتمػػ  يرتئػػز علػػ  ا ػػس نف ػػيث ، حهػػو يتصػػور حػػي 
االن اف ما يعت ر  علـ النفس االجتماعي المعاصر ال واعػث اال ا ػيث لل ػلوؾ الفػرده 

د  احةطػوف هػي نظريتػو النف ػيث التػي تعتػد ، اف ن طث ال دي حي التفئير االجتماعي لػ
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عل  تاليؿ الميوؿ وال واعث النف يث وي ػوؿ اف للػنفس  ػةث تػو  ا ا ػيث هػي البػهوة 
 ه ميػػػػؿ االن ػػػػاف الػػػػ  الما و ػػػػات وت ػػػػت ر حػػػػي ال  ػػػػـ ال ػػػػفلي مػػػػف ج ػػػػـ االن ػػػػاف 
وال اػػب  ه ميػػؿ االن ػػاف الػػ  العاطفػػث وم رهػػا ال لػػب والع ػػؿ  ه ميػػؿ االن ػػاف الػػ  

 ائمث وي ت ر حي الر س . ال
الػػذه يتئػػوف  نظػػر  مػػف ط  ػػات  ػػةث ويط ػػؽ احةطػػوف هػػذا الت  ػػيـ علػػ  المجتمػػ     

هي الط  ث العاملث وت ا ؿ النفس البهويث وط  ػث الجنػد وت ا ػؿ الػنفس ال ااػ ث وط  ػث 
 الائاـ وت ا ؿ النفس العاتلث . 

جػػػػػايت  فئػػػػػرتيف االولػػػػػ  واف التػػػػػامةت الفل ػػػػػفيث والتػػػػػي ترجػػػػػ  الػػػػػ  تػػػػػاري   عيػػػػػد    
اال ػػػتعدادات النف ػػػيث الفرديػػػث والتػػػي تاػػػدد المؤ  ػػػات االجتماعيػػػث وال انيػػػث هػػػي تػػػ  ير 

 الظروؼ والعوامؿ االجتماعيث عل  ال لوؾ الفرده . 

ـ ح ػػد اػػاوؿ اف يئػػوف ائ ػػر واتعيػػث مػػف احةطػػوف 0ؽ   99:-;?:  امااا اطوااطو   
ط يعتػػو مػػف يػػةؿ درا ػػث ا ػػتعداداتو  ح ػػد اعت ػػر االن ػػاف ايوانػػا  ايلوجيػػا يمئػػف تفهػػـ

العاويث والورا يث التػي تػؤده  ػدورها الػ  تئػويف مػا ي ػم   ال ػلوؾ الجمعػي . ويؤئػد 
عل  اهميث الدولث والمجتم  مف جهث واهميث الجماعث م ؿ العاللث مف جهث ايػر  حػي 

 ػ  ر  مؤلفو االيةؽ . وتػد ت ػـ المجتمػ  الػ  مجمػوعتيف المتمػدنيف وال ر ػر ئمػا يعت ػد
 المناخ عل  نف يث الجماعث والمجتم  . 

ايث يػر   الفطابياالجتماعيث م ؿ -ئما ا ر المفئروف العرب حي الدرا ات النف يث   
اف اجتماعيث االن اف لي ت حطريث وانما هي مئت  ث وائػد عػؿ الاػائـ وا ػف ايتيػار  

جتمػػاعي ايػػػث اال –متػػ  ر  ػػالفئر الفل ػػفي االرري ػػي وتػػد ائػػػد علػػ  الجانػػب النف ػػي 
 ير  اف الاائـ يجب اف ينب  نب ة  ليمث حي ظؿ رعايث اجتماعيث ياصث . 

االجتماعيػث و ػيف اف  –ذو حاؿ ئ يػر علػ  الدرا ػات النف ػيث  ابن خمدونويعت ر    
الايػػػاة االجتماعيػػػث ظػػػاهرة ط يعيػػػث ، امػػػا ظػػػروؼ الايػػػاة االجتماعيػػػث حهػػػي تتاػػػدد حػػػي 

العوامػػػػػػؿ النف ػػػػػػيث  ا ػػػػػػروالمناييػػػػػػث ئمػػػػػػا  ػػػػػػيف اػػػػػػوي العوامػػػػػػؿ والمػػػػػػؤ رات الج راحيػػػػػػث 
حػػػي ايػػػاة المجتمعػػػات ويؤئػػػد ا ػػػف يلػػػدوف علػػػ  اف االن ػػػاف هػػػو الئػػػالف واالتتصػػػاديث 
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االجتمػػػاعي الوايػػػد الػػػذه ياتػػػاج الػػػ   ػػػلطث الف انعػػػدامها يػػػؤده الػػػ   ػػػيطرة ال رالػػػز 
 الط يعيث الرديلث . 

عبػػػر حػػػي تطػػػوير علػػػـ  و ػػػاهـ العلمػػػاي الفرن ػػػيوف ئػػػذلؾ حػػػي نهايػػػث ال ػػػرف التا ػػػ     
الػػػنفس االجتمػػػاعي وتػػػد ئػػػاف هػػػدحهـ اياػػػاح ئيفيػػػث توجيػػػو ال ػػػلوؾ الفػػػرده مػػػف ت ػػػؿ 

 الجماعث وئيفيث ت  ير االحراد  عاهـ حي ال عض االير . 

حيعت ػر مػف الممهػديف لظهػور علػـ الػنفس  Fourierفوطبيا  اما االبترائي الم ػالي    
ف الميػػػػوؿ واالهػػػػواي الفرديػػػػث   االجتمػػػػاعي ، ايػػػػث يتاػػػػدث حػػػػي مجتمعػػػػو الم ػػػػالي عػػػػ

ال واعػػػث   وياػػػاوؿ تاليلهػػػا لػػػتفهـ الط يعػػػث ال بػػػريث ئمػػػا ياػػػاوؿ اف يػػػر ط  ينهػػػا و ػػػيف 
ال نػػاي االجتمػػاعي ويعت ػػد  ػػاف ال ػػعادة ال يمئػػف تا ي هػػا دوف اي ػػاؼ التع ػػؼ وال هػػر 

 االجتماعي . 
ة االجتماعيػػث ئمػػا تاػػدث حور يػػو عػػف تنظػػيـ العمػػؿ وطالػػب  تا يػػؽ العدالػػث والم ػػاوا   

  يف الرجاؿ والن اي . 

امػػا المدر ػػث ال ػػلوئيث حتعت ػػر  ػػورة حػػي مجػػاؿ علػػـ الػػنفس االجتمػػاعي وتػػد ظهػػرت    
 -89@8هػػػذ  المدر ػػػث وتطػػػورت حػػػي انئلتػػػرا وحػػػي الواليػػػات المتاػػػدة االمريئيػػػث  ػػػيف  

مػػف اهػػـ اعةمهػػا وينفػػي واط ػػوف وجػػود ال واعػػث الفطريػػث  واطوااون  ويعت ػػر 90@8
لػػ  وجػػود  نػػاي ميئػػانيئي للئالػػب ال بػػره يػػرت ط ويتاػػدد  ال يلػػث االجتماعيػػث ، ويبػػير ا

المجتمػػػ  وذلػػػؾ الف الظػػػواهر النف ػػػيث وعلػػػـ الػػػنفس ال ي ػػػتطي  حهمهػػػا اال عػػػف طريػػػؽ 
 تتادد حي اوي المايط االجتماعي .

 ػةث تيػارات ا ا ػيث حػي علػـ الػنفس االجتمػاعي هػي :  0;@8 ـ  ػرزت حػي عػاـ    
يلػػػػػي وياصػػػػػث االئلينئػػػػػي ، والتيػػػػػار ال ػػػػػلوئي وياصػػػػػث التجري ػػػػػي والتيػػػػػار التيػػػػػار التال
 الاااره . 

وتد تنوعت اال ااث التي ظهرت حي هذا المجاؿ منػذ الاػرب العالميػث ال انيػث واهػـ    
 اال ااث حي الواليات المتادة االمريئيث واور ا ترئز عل  الجوانب التاليث : 
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التنبلث االجتماعيث وهذ  تعتمد علػ  درا ػث ػ مجموعث ا ااث ترئز عل  البيصيث و 8
 الااارة والتاليؿ النف ي والتعليـ 

اهتمت الػ  جانػب اهتمامهػا  المجػاؿ ال ػا ؽ و درا ػث الفػروؽ  ػيف  ػ مجموعث ا ااث9
وتػػػػد  ػػػػد ت هػػػػذ  اال اػػػػاث حػػػػي الواليػػػػات الجماعػػػػات االجتماعيػػػػث والجماعػػػػات ال وميػػػػث 

 .  المتادة االمريئيث  ـ انتبرت حي حرن ا 

ػػػ مجموعػػث ا اػػاث اعتمػػدت علػػ  اجػػراي اال ػػت يانات والتا ي ػػات لدرا ػػث الجماعػػات :
االجتماعيث م ؿ التفاعػؿ االجتمػاعي وديناميػث الجماعػث وال يػادة وا ػر هػذ  العوامػؿ حػي 

 .  0:@8االنتاجيث وتد  د ت هذ  اال ااث منذ عاـ 

لاياة االجتماعيػث العامػث مجموعث ا ااث اعتمدت عل  الم ا لث واال ت ياف لدرا ث اػ ;
 ، حتناولت الر ه العاـ واالتجاهات النف يث ئما تناولت الدعايث واالعةف واالباعث . 

ػ مجموعث ا ااث اهتمت  المبئةت االجتماعيث م ؿ االناراؼ والجريمث واالمػراض >
الع ليػػػػث والعصػػػػ يث مااولػػػػث للوتػػػػوؼ علػػػػ  العوامػػػػؿ االجتماعيػػػػث التػػػػي تػػػػد تػػػػؤده الػػػػ  

 ها .انتبار 

ػػػ مجموعػػث ا اػػاث اهتمػػت  هػػا المؤ  ػػات والمنظمػػات الدوليػػث م ػػؿ منظمػػث اليون ػػئو =
 ايث تناولت التعليـ والت ذيث والصاث واعتمدت اال ت يانات . 

ػ مجموعث ا ااث ميت ريث تناولػت العوامػؿ االجتماعيػث و  رهػا حػي نف ػيث االحػراد م ػؿ <
  ال واعث والتصور والذائرة والذئاي .
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 صؿ ال اني الف
 الجماعات

يمئف ا تيداـ ئلمث  الجماعث   لتعني طل ث الجامعث م ة او عماؿ صناعث 
ال يارات وتد ن تيدـ الئلمث لتبير ال  عدد ص ير مف االحراد   جماعث اال رة   
و جماعث االصدتاي   و صفث عامث ينط ؽ مصطلا الجماعث عل   عدد مف االحراد 

ماعث معينث   وينط ؽ هذا التعريؼ عل  جمي  االم لث اعااي حي جيعت روف انف هـ 
 التي تـ ت ديمها .

 اجـ الجماعث الص يرة
 س/ هؿ هناؾ اد ادن  او اعل  لعدد اعااي الجماعث الص يرة  

يصعب االجا ث عل  عف هذا ال ؤاؿ . حهناؾ مف يا  تاعدة مفيدة لةجا ث 
 R.F.Bales رة انط اع حريد ياص   "لد  ئؿ عاو مف اعااي الجماعث الص ي

عف ئؿ عاو تير ي اعد  حي التفاعؿ معو  طري ث حريدة ومنا  ث " و هذا يمئف اف 
نعت ر حصة درا يا لتةميذ المرالث اال تداليث جماعث ص يرة . وحي الممار ث العمليث 

  عاو ح ط والاد االدن  0:لعدد اعااي الجماعث الص يرة هو  حاف الاد االعل  
 لجماعث يئوف اما عاويف او  ة ث .لعدد اعااي ا

 يصالص الجماعث 
 ػ ادراؾ الذات 8
 ػ التفاعؿ 9
 ػ رايات مبترئث :
 ػ معايير ذاتيث ;
 ػ االدوار >
 ػ العةتات الوجدانيث .=
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 اهداؼ الجماعث
اف اهداؼ الجماعث تعيف او تادد راياتها وتادد المرم  الذه توجو اليو       

ها توحر اياا االطار الذه يمئف حي ظلو اتياذ ال رارات المنابط الجماعيث ، ان
المنط يث حيما يتعلؽ  عدد ونوع المنابط التي يجب اف ت ـو  ها الجماعث . وال د 
الهداؼ الجماعث اف تئوف متواح ث رير متعاراث ، وال د اف يادد احراد الجماعث 

ناؾ تبا و ظاهر وتالدها اهداؼ الجماعث واف يئوف للجماعث هدؼ دوف اف يئوف ه
 يف االهداؼ الفرديث لةعااي اه اف هدؼ الجماعث يجب اف يئوف مرت ط  دواح  

 االحراد وااجاتهـ اما اهميث الجماعث  الن  ث للفرد حتت لور حيما يلي 
 ػ يتعلـ الفرد ال لوؾ االجتماعي المنا ب عف طريؽ الجماعث 8
 االجتماعي ػ تتئوف الصداتات  يف االحراد عف طريؽ التفاعؿ 9
 ػ يتعلـ الفرد الئ ير عف نف و وعف زمةلو يةؿ وجود  حي الجماعث :
 ػ يبعر الفرد  االمف واالطملناف نتيجث انامامو حي الجماعث ;
 ػ تنمو المهارات لد  الفرد نتيجث االتصاؿ دايؿ الجماعث >
 عث ػ تئت ب االتجاهات وال يـ والميوؿ وتت ير نتيجث ابتراؾ الفرد حي الجما=
 اما  الن  ث الهميث الجماعث  الن  ث للمجتم  حتتم ؿ حي :   

اال هاـ حي نمو وت دـ المجتم  واماف ا تمرار الاياة االجتماعيث ئوف اف جمي  
مؤ  ات المجتم  التر ويث واالتتصاديث والصايث هي  مرة جهد الجماعات وما ت وـ 

 مف تفاعؿ حيما  ينها .
 

   انواع الجماعات 
 تصنيفات ميتلفث النواع الجماعات ت ـو عل  ا س ميتلفث منها :ػ يوجد  
ػ التفاعؿ االجتماعي : وت  ـ ال  جماعات اوليث م ؿ اال رة ، وجماعات  انويث 8

 م ؿ جماعث العمؿ .
ػ النظاـ : هناؾ جماعات ر ميث تائمها ال وانيف واللوالا م ؿ الموظفيف حي 9

 االصدتاي .مؤ  ث ما ، وجماعات رير ر ميث م ؿ 
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ػ التجانس : ح د تئوف الجماعات متجان ث م ؿ الطةب الذيف يدر وف مادة :
متيصصث ، وجماعات رير متجان ث م ؿ طةب الجماعث الذيف يدر وف 

 تيصصات ميتلفث .
ػ اريث الديوؿ ال  الجماعث : ح د تئوف م فلث م ؿ اال رة او مادودة م ؿ الن ا ث ;

 او مفتواث م ؿ الهواة .
: ح د تئوف طارلث م ؿ التجم  اوؿ ااد ث معينث ، او مؤتتث م ؿ  اال تمراريث ػ>

 الم احريف حي  يارة ، او تدـو لفترة مادودة م ؿ الجنده ، او دالمث ن  يا .
 ػ الجنس : م ؿ الذئور واالناث .=
 ػ ال ف : م ؿ االطفاؿ والمراه يف والرابديف والبيوخ .<
 و متو طث او ئ يرة او ئ يرة جدا .ػ الاجـ : ح د تئوف ص يرة ا?

  ناي الجماعث 
عندما يجتم  عدد مف االحراد لاؿ مبئلث مف المبئةت  واي ائاف ذلؾ  رر تهـ    

اـ  عد ما يص ا للجماعث  نياف . ويتوتؼ ذلؾ عل  مد  ما لد  االحراد مف اريث 
وئلما ا تمر  حي التفاعؿ م   عاهـ ، ومد  التوجيو الذه ي ـو  و تالد الجماعث .

  اي الجماعث ئاف لةحراد ادوار ويص ا للجماعث تئويف هرمي وهنا ت د  الفروؽ  يف 
 االحراد .

ويتوتؼ ا تمرار  نياف الجماعث عل  مد  ا ت رار الجماعث ، وير  علماي النفس    
اف تما ؾ الجماعث والروح المعنويث يتوتفاف عل  مد  ا تمرار ال نياف ، وي اعد 

 الدوار عل  ت هيؿ تا يؽ االهداؼ .تاديد ا
والبؾ انو عند  دي تئويف الجماعث يئوف هناؾ مف االعااي مف تتعارض تيمو    

م  تيـ الجماعث ، حتااوؿ الجماعث اجتذا هـ وئ يرا ما ياطر العاو ال  التيلي 
 عف ئ ير مف معت داتو حي   يؿ مواصلث العاويث حي الجماعث .
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 الجماعات المرجعيث 
الجماعات المرجعيث هي الجماعات التي يرج  اليها الفرد حي ت ييـ  لوئو    

االجتماعي وينتمي الفرد عادة ال  م ؿ هذ  الجماعات . ويمئف تلييص اهميث 
 الجماعات المرجعيث حيما يلي :ػ

 الم  وؿ او المرحوض .ػ تاديد انواع ال لوؾ االجتماعي للفرد ما هو ال لوؾ 8
عايير االجتماعيث واالتجاهات النف يث وال يـ التي تادد ال لوؾ ػ تاديد اهـ الم9

 االجتماعي .
 ػ تاديد م تو  الطموح للفرد مف رن  او بهرة او ئفاية . :
 ػ بعور الفرد او عدـ بعور   األمف والطم نينث . ;
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 الفصؿ ال الث
 التنبلث االجتماعيث

   Socialization conceptمفهـو التنبلث االجتماعيث 
اف مصطلا التنبلث االجتماعيث  مصطلا تديـ ترج  جذور  ال   دايات الاياة    

االن انيث وتد مر  مرالث طويلث ات  وصؿ معنا  ال  صي تو الااليث،  ويعود   ب 
االيتةؼ حي وا  تعريؼ مادد ياص  و ال  ايتةؼ حل فث التنبلث االجتماعيث 

ير. وررـ ذلؾ ح د وا  علماي االجتماع عدة مف مجتم  الير ومف زمف ال
 تعاريؼ لعؿ اهمها ما يلي:

التنبلث االجتماعيث هي العمليث التي يتعلـ  وا طتها األطفاؿ والئ ار مف اؤيريف     
، ي د  التعلـ مف اؤيريف يةؿ األياـ الم ئرة األول  مف الاياة ، ومعظـ الناس 

 اياة .                                           ي تمروف حي التعلـ االجتماعي مد  ال
والتنبلث االجتماعيث هي العمليث التي يئت ب األحراد مف يةلها المعرحث والل ث   

والمهارات االجتماعيث ، وتيـ التي تتواحؽ م  المعايير واألدوار المطلو ث لإلندماج م  
 جماعث  و مجتم  مالي .   

االجتماعيث هي عمليث ن ؿ المعايير وال يـ والمعت دات وعرؼ تيروف التنبلث    
 وال لوئيات ألعااي المجموعث .

التنبلث االجتماعيث عل  انها :  عمليث  –الوظيفيث  –وتعرؼ المدر ث ال ناليث   
تيص ئؿ نوع  و جنس   دوار مادودة ، ييتلؼ ئؿ منها عف اؤير يلتزموف  ها 

لعمليث عل   نها  اد جوانب الن ؽ االجتماعي حي الم ت  ؿ ، ئما ينظر ال  هذ  ا
social system  ايث تتفاعؿ م   اتي عناصر الن ؽ الذه ي اعد عل  المااحظث

وتوازنو  . وهي عمليث مرت طث  عمليث  social structureعل  ال ناي االجتماعي 
ـ الرموز التعلـ ،  ه تعلـ الفرد النماط وتيـ وعادات واحئار ال  احث . ئما تتامف تعل

 فؿ اتجاهات والديو ومواتفهما.التي تمد الفرد  و الؿ االتصاؿ ومف يةلها يت ن  الط
نف يث تت ـو  ها  –وتعرؼ التنبلث االجتماعيث   نها :   عمليث اجتماعيث     

بيصيث الفرد وتتطور  التعلـ حي األ رة ويارجها او  و الؿ الا ط االجتماعي 
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social control  الفرد م  ااارتو ويص ا تادرًا عل  العيش حي  ئي يتوايـ
 مجتمعو ، وعل  تط يؽ نظمو والتفاعؿ م  احراد  .

وتد ورد مفهـو التنبلث االجتماعيث  صورة ادؽ وابمؿ ليدؿ عل   عمليث     
اجتماعيث نف يث تت وـ  ها نف يث الفرد وتتطور للتعلـ دايؿ ويارج اال رة او  و الؿ 

ئي يتةلـ الفرد م  ااارتو . ويص ا تادرًا  Social controlالا ط االجتماعي 
عل  العيش حي مجتمعو وعل  تط يؽ نظمو والتفاعؿ م  ااارتو وتتامف عمليث 
التنبلث االجتماعيث ررس تيـ الجماعث وم لها واهداحها حي نفس البيص وتعليمو 

ماعيث وت ت رؽ ئيفيث التع ير عنها  معايير اجتماعيث و اطر مف ادوار وحعاليات اجت
 عمليث التنبلث االجتماعيث عمر اال ناف ئلو.

لتعاريؼ نيرج  اف التنبلث االجتماعيث يمئف تلييصها عل  الناو مف هذ  او     
 التالي : 

 ػ هي المفتاح إلن انيتنا وبيصيتنا .8
ػ هي عمليث م تمرة مد  الاياة مف الي رة االجتماعيث التي مف يةلها ي ـو األحراد 9

 وير امئانياتهـ ال بريث وتعلـ ال  احث .                                    تط
ػ هي األ اس للبيصيث ، وانماط البيص مت  ث إل  اد ما حي التفئير ، : 

 والبعور ، والتم يؿ .
 ػ هي عمليث لن ؿ المعايير وال يـ والمعت دات وال لوئيات العااي المجموعث .;

 .االجتماعيث هناؾ نوعاف مف التنبلث 
 

 انواع التنبلث االجتماعيث
ػ التنبلث االجتماعيث الط يعيث وتادث عند الرا  والص ار عف طريؽ اال تئباؼ 8

 واللعب وائتباؼ العالـ االجتماعي مف اولهـ .  
اجرايات تهدؼ إل  س ػ التنبلث االجتماعيث الميطط لها وتادث عندما ي يذ النا9

الطفولث . والتنبلث االجتماعيث الميطط لها هي حي  تعليـ  و تدريب اؤيريف منذ
معظمها ظاهرة ان انيث ، وعل  مر الت ري  ئاف الناس ياعوف يطط للتعلـ  و 

 تدريب اؤيريف .                                                                                            
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عيث والميطط لها يمئف اف يئوف لها يصالص ئة مف التنبلث االجتماعيث الط ي
جيدة و يلث. ومف الائمث اف نتعلـ  حاؿ اليصالص لئؿ مف التنبلث االجتماعيث 

 الط يعيث والميطط لها ونن   منها ما يفيد اياتنا                                                             
عندما نتعلـ ريااث جديدة  و حف  و  حي  عض األاياف يئوف التعلـ متعث ، حناف

ت نيث مو ي يث مف صديؽ نا و ، تئوف تنبلث اجتماعيث ايجا يث وهي نوع مف التعلـ 
 االجتماعي المرتئزة عل  التجارب الممتعث والم يرة                                            

تماعي  الداح  االيجا ي عمليات التعلـ االج نميؿ إل  م ؿ الناس الذيف يزودوف وناف
واب الرعايث ، وحرص المئاحآت . وحي  اياف  ير  ، التعلـ يئوف مؤلما ، حعندما 
نتعلـ ال ياتث و  رعث ئ يرة نتل   ررامث لتجاوز ال رعث الم ررة . هنا تادث التنبلث 

واالنت ادات ال ا يث  و ال اب حي يداـ اؤيريف للع اب االجتماعيث ال ل يث عند ا ت
ورال ا ما ن تي إل  ئراهيث ئؿ مف التنبلث االجتماعيث ال ل يث  ااولث " تعليمنا در ا"م

 والناس الذيف حراو  علينا . 
                                                                             

 النمو االجتماعي مف الطفولث ال  البييويث 
لاياة  ل لث متتا عث مف الت يرات الم تمرة ، م  ئؿ بيي يت ير طواؿ الوتت وا   

ت دـ العمر وزيادة الي رة ، حيتعرض الفرد ال  الت يرات منذ  دايث يل و اه عندما 
يئوف جنينا حوليدا حرايعا حطفة حمراه ا حرابدا حبييا ، وررـ اف اياة االن اف 

منها  يصالص تئوف وادة واادة ، اال اف النمو العاده يمر  مرااؿ تتميز ئؿ 
للفرد مف الوالدة وات   واااث ، و وؼ نتناوؿ  ايجاز ا رز مظاهر النمو

 .البييويث
   منذ الوالدة ال  ال نث ال انيث   اوال : مرالث الرااعث 

تعت ر مرالث الرااعث اهـ مرااؿ الطفولث ايث يوا  حيها ا اس نمو البيصيث 
رير اجتماعي وال يعير اهتماما يئوف االن اف عند والدتو ميلوتا حيما  عد . ح

وي د  ال لوؾ االجتماعي لةبياص المايطيف  و مادامت ااجاتو الج ميث مب عث . 
وتادث اول  ا تجا ات الطفؿ عندما يظهر الوليد تميزا  يف الناس واالبياي الجامدة 

 االجتماعيث ناو الئ ار الف ااتئائو االجتماعي ي دا معهـ عادة .
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  نوات    = -:طفولث الم ئرة    انيا : مرالث ال
مرالث الرااعث ات  ويطلؽ عليو ال عض ا ـ ما ت ؿ المدر ث وتمتد مف نهايث   

ديوؿ المدر ث حفي هذ  المرالث تنمو ا تجا ات الطفؿ االجتماعيث ناو االطفاؿ 
  رعث حي ـو الطفؿ  ت ليد طفؿ تير حي اللعب واال ت اـ وينت ؿ اهتمامو مف مواد 

  الطفؿ الذه يلعب معو ويةؿ هذ  الفترة يعد الطفؿ مواد اللعب و يلث اللعب ال
 التامث العةتات االجتماعيث م  االطفاؿ اؤيريف ويعدؿ  لوئو م  مف يلعب معو.

  نوات   @-= ال ا : مرالث الطفولث المتو طث  
برة او يديؿ الطفؿ حي هذ  المرالث المدر ث اال تداليث ، اما تادما مف المنزؿ م ا  

مت ة اليها مف رياض االطفاؿ ، وتتميز هذ  المرالث  ات اع االحاؽ المعرحيث 
واالئاديميث وتعلـ المهارات الج ميث الةزمث لةلعاب وحي هذ  المرالث تنمو دالرة 
رحاتو وتتو   حفي  دايث ديولو ال  المدر ث تتئوف لديو جماعث اللعب ايث يص ا 

التي تاؿ  التدري  ماؿ اال رة حي الت  ير عل  و الطفؿ عاو حي تلؾ الجماعث 
  لوئو واتجاهاتو وميولو .

  نث   89-@را عا : مرالث الطفولث المت يرة  
يطلؽ عل  هذ  المرالث ت يؿ المراه ث وهنا يص ا ال لوؾ  صفث عامث ائ ر جديث   

لث   طي وهذ  المرالث تعت ر مرالث اعداد للمراه ث وتمهيدا لها ، وتتميز هذ  المرا
معدؿ النمو  الن  ث ل رعتو حي المرالث ال ا  ث والمرالث الةا ث وزيادة التمايز  يف 
الجن يف  بئؿ وااا ، وتعلـ المهارات الةزمث لبؤوف الاياة ، وتعلـ المعايير 
االيةتيث وال يـ وتئويف االتجاهات واال تعداد لتامؿ الم ؤوليث وا ط االنفعاؿ ، 

 .لمرااؿ لعمليث التط ي  االجتماعيث مف وجهث نظر النمو ان ب اوتعت ر هذ  المرال
 يام ا : مرالث المراه ث 

وحي هذ  المرالث يااوؿ الفت  والفتاة اال ت ةؿ  نف يهما والتارر مف ا ط   
 الوالديف .

وحي هذ  المرالث ي وه ميؿ المراهؽ للجنس االير . وتد يلجا المراهؽ ال  جلب   
 و ورر تو حي اف ي اهـ واياهـ حي اياتو العمليث واالجتماعيث .اهتماـ اؤيريف  

  اد ا : مرالث الربد 



 م اهل عبد احلسي علواى 0م                                                                                 حماضرات يف علن النفس االجتواعي                                                     

 21 

مف اهـ مطالب النمو االجتماعي حي مرالث الربد ايتيار الزوجث او الزوج    
وتئويف اال رة وتا يؽ التواحؽ اال ره وتر يث االطفاؿ واالندماج االجتماعي 

ي وتئويف م تو  اتتصاده منا ب م ت ر وممار ث المهنث وتا يؽ التواحؽ المهن
 والمااحظث عليو وممار ث الا وؽ المدنيث وتامؿ الم ؤوليث االجتماعيث .

   ا عا : مرالث البييويث 
حي هذ  المرالث يااوؿ الفرد التواحؽ  الن  ث لةاالث عل  الت اعد او ترؾ العمؿ   

م اعدة اؤيريف والتواحؽ والتواحؽ  الن  ث لن ص الديؿ ن  يا واال تعداد لت  ؿ 
 الن  ث للت يرات اال ريث وترؾ اال ناي لة رة وا ت ةلهـ حي ا ر جديدة والتواحؽ م  
موت الزوج او الزوجث او ااد االصدتاي وجمي  هذ  الت يرات تادث ت يرا حي 
الصةت االن انيث وحي ا لوب الاياة وحي ت دير  لنف و وحي جدو  اياتو حي العاللث 

 تم  .  والمج
 حي التنبلث االجتماعيث  familyاأل رة دور 

األ رة هي المؤ  ث االجتماعيث االول  التي يعيش حيها الطفؿ  صورة م تمرة ،    
وهي المايط اإلن اني الذه تتـ حيو   اليب التنبلث االجتماعيث ، وتوصؼ   نها 

وايةؽ وديف  المهد األ ا ي لرعايث الطفؿ وتر يتو وح ًا لعادات واعراؼ وتيـ
 المجتم  الذه تنتمي اليو . 

ئما وت تي اهميث ويطورة دور اال رة لئونها ال يلث االجتماعيث التي تاتوه ئؿ 
الوظالؼ االجتماعيث ، وينب  الطفؿ حي مايطها وجوها متعلمًا وم  فًا  فف التعامؿ 

ت ـو  ينهـ والتعاوف واالن جاـ والتواحؽ والمناح ث ، ويبعر ئونو حردًا حي جماعث 
 عةتات اجتماعيث ، وينمو وعيو االجتماعي  الاوا ط الم ررة اجتماعيًا . 

حفي الو ط اال ره تتا ؽ هويث اإلن اف األول  ايث توحر لو األ رة ال ذاي    
 واالماف والرعايث الصايث .

ويديؿ احراد اال رة جميعًا حي مايط اياة ئاملث مف التفاعةت االن انيث وعل     
  املهـ م   عاهـ تتئوف بيصياتهـ .ي م تو    احث وحف تعاو 
  culture  ت عًا اليتةؼ   احث  وتيتلؼ   اليب التنبلث االجتماعيث حي األ رة    

المجتم  الذه تعيش حيو وتنتمي اليو ، ح  احث المجتم  الت ليده ال  يط الريفي او 
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مجتم  المدينث ، و التالي ح د الزراعي تيتلؼ عف   احث المجتم  الصناعي او   احث 
تعددت األطراؼ المتفاعلث م  الطفؿ حي عمليث التنبلث االجتماعيث دايؿ األ رة . 

  -وهي ا ب  هميتها ئما ي تي :
 Mathar -االـ : .8
  Father -االب: .9
  Brathar -االيوة: .:
   ػ دور االـ حي التنبلث االجتماعيث8

ولد الاولث لو وال توة وياتاج ال  الرعايث مف المعروؼ اف الئالف ال بره ي 
التي ياصؿ عليها مف يةؿ والدتو ، وهي تؤده الدور الرلي ي حي تنبلث الطفؿ ، 
وحي عمليث التط ي  االجتماعي ئنتيجث ط يعيث ألرت اط الطفؿ  ها ، حعةتث االـ 

 ريث  الطفؿ تعد مف ائ ر العةتات  هميث لئونها األ  ؽ عف   يث العةتات األ
 األير  . 
حعةتث الطفؿ   مو عةتث ح لجيث   وتد    تت األ ااث والدرا ات النف يث  

واالجتماعيث عل  اف   لوب االـ حي معاملث طفلها يةؿ ال نث األول  مف اياتو 
 الذه  يئوف عليو عندما يئ ر. تادد نوع الئالف االجتماعي

 
  -الطفؿ وامو ال  مرااؿ هي:وعل  هذا األ اس ي  ـ ال اا وف العةتث  يف  

  pregnancy stageمرالث الامؿ  -8
  birth stageمرالث الوالدة  -9
  Suck stageمرالث الرااعث  -:
 Education stageمرالث التر يث  -;
 دور االب حي التنبلث االجتماعيث للطفؿ -9

ت اوه عل  اف التنبلث االجتماعيث لةطفاؿ عل  ا س نف يث وتر ويث  ليمث ت    ال
 الوالديف . 

 حلئؿ مف الوالديف دور  االجتماعي الذه ال رن  عنو حي تر يث الطفؿ وتنبلث.  
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وعل  الررـ مف اف دور االـ هو اال اس حي عمليث التنبلث ولئف هذا ال ي لؿ مف 
دور االب ، ايث يمئف لةب اف ي ـو   طعاـ طفلو ، وتنظيفو ، واف ي اعد  حي 

 ، حاًة عف تياـ االب  توحير االمف والاناف والعطؼ للطفؿ . اللجوي ال  النـو 
و  در ما يئوف االب ما ًا لطفلو  اعيًا لأللت اي  و عف ترب   در ما يئوف      

ت  ير  واااًا حي عمليث التنبلث االجتماعيث . وتد اظهرت نتال  الدرا ات النف يث اف 
ؿ حي التع ير عف انفعاالتو وعدـ رياب االب عف المنزؿ يؤده ال  تدني تدرة الطف

 اعؼ نمو بيصيتو .تدرتو عل  ا ط النفس و التالي يؤده ال  
ئما اف رياب االب عف المنزؿ يجعؿ االطفاؿ مف االناث اتؿ ناجًا اجتماعيًا،      

نماطهـ ال لوئيث ويجعؿ االطفاؿ الذئور رير متواح يف حي عةتاتهـ االجتماعيث ، وا
 رير نااجث . 

عل  اهميث دور االب   sigmund Freudوتد ائد عالـ النفس  جموند حرويد     
حي عمليث التنبلث االجتماعيث ألدراؾ الطفؿ اوجو الب و وااليتةؼ  ينو و يف والد  
ح د يئوف الب و حي المةما الج ميث او الجنس  و لئونو يملؾ صفات جذا ث  الن  ث 

    ب وال وة والئفاية . للطفؿ ، ئالدؼي العاطفي والرعايث والا
ويعّد الطفؿ االب نموذجًا للذئورة  ويص ا هذا النموذج  الن  ث لو ا ا ًا  

لتنميث بيصيتو الذئوريث و الن  ث للطفلث يعطي االب صورة عف الرحاؽ مف الذئور 
 واج المرروب حيهـ حيما  عد . ور ما عف االز 

الطري ث التي يبعر  ها ئما اف مرئز االب حي العالـ اليارجي يؤ ر عل   
 اطفالو ناو  . 

ح د اظهرت الدرا ات التر ويث اف األ اي الذيف يؤدوف ادوار تياديث حإف اطفالهـ  
يتصفوف  التفوؽ وال ياديث ألف هذا النوع مف األ اي يميلوف ال  ا ناد  عض 

 رارات الم ؤوليات ال  اطفالهـ لتبجيعهـ عل  اال ت ةؿ حي التفئير والعمؿ واتياذ ال
 دة التي يتعراوف لها.والتجريب والمياطرة حي المواتؼ الجدي

  دور االيوة وااليوات حي عمليث التنبلث االجتماعيث -:
اف لةيوة ا رًا مهمًا حي عمليث التنبلث االجتماعيث ح د وجد العديد مف علماي النفس 

ن هـ يئونوف واالجتماع اف االطفاؿ الذيف ليس لديهـ ايوة مف الجنس الم اير لج
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تليلي الي رة حي ميتلؼ المجاالت االجتماعيث . حالطفلث التي لها اخ تمتاز   مات 
ذئوريث مرتفعث ئالطموح والمناح ث ائ ر مف الطفلث التي لها ايت ، والطفؿ الذه لو 

عث ائ ر مف الطفؿ الذه لو ايت يمتاز  لوئو   مات ان ويث مرتفعث ئالاناف والطا
العراتيث رال ًا ما تئوف ئ يرة الاجـ ، و ناًي عل  ذلؾ يمئف اف  ولئوف اال رة اخ .

يؤده االيوة دورًا مهمًا حي عمليث التنبلث والتدريب لمف هـ اص ر منهـ  نًا مف 
 االطفاؿ . 

ويتعلـ الطفؿ مف ايوتو ا اليب االيذ والعطاي وال رور واأللـ ورير ذلؾ مف 
 صة ث العود . الي رات الاروريث لتعويد الطفؿ التامؿ و 

وتد اتاا مف نتال   عض الدرا ات التي اجريت عل  االطفاؿ وجد انهـ يمناوف 
 عاهـ ال عض حي  ياؽ تفاعلهـ معززات ايجا يث ل لوئهـ ، ويظهر هذا واااًا 
حي نمو ال لوؾ االجتماعي ال الـ عل  ت ادؿ االيذ والعطاي حي عةتات االيوة م  

فاؿ مف يةؿ عةتتهـ م  ايوتهـ عل  انماط  عاهـ ، حاًة عف اصوؿ االط
  Generalized social reinforcersميتلفث مف المدعمات االجتماعيث المعممث ،

ئاالنت ا  لأليريف ، اال تا اف ، البعور العاطفي ، الطاعث  و االنصياع ، ت ادؿ 
 .االبياي الماديث الملمو ث 

و وتتبئؿ بيصيتو وي راتو حمف يةؿ عةتث الطفؿ   يوتو يا ؽ الطفؿ ذات
 ومعارحو.

 
 دور المؤ  ث التر ويث : 

 اف للمؤ  ث التر ويث دور ئ ير حي عمليث التنبلث االجتماعيث .  
ايث يص ا الطفؿ ألوؿ مرة تات  براؼ احراد ايريف رير امو عند ذها و ال  

 عتماد رياض األطفاؿ   الااانث والرواث  . حالرواث تؤده دورًا مهمًا حي ت ليؿ ا
الطفؿ عاطفيًا عل  والدتو ، وت د  هذ  المرالث حي نهايث العاـ ال اني مف عمر  ، 
ايث يتميز الطفؿ  النباط الارئي الزالد والمبائ ث والع ث  األدوات واؿ وترئيب 
 عاها او تاطيمها اايانًا ، ئما يئوف ئ ير الئةـ واالنتااؿ للمعاذير وا و 

 لة تطةع . 
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ـ ما يفعلو الطفؿ حي   الصؼ  و الفصؿ   المدر ي يتـ وما داـ معظ 
 ااور االطفاؿ اؤيريف حهو يتعلـ ئيؼ يواجو المواتؼ التي يوجد حيها اعداد ئ يرة 

 انتظار دور  لل ياـ  اه عمؿ .او تليلث مف االطفاؿ ويتعلـ ئيفيث 
اف رياض االطفاؿ المئاف الذه تتوحر حيو ال عادة   frobelوير  حرو ؿ  

لطفؿ  درجث ت اعد  عل  النمو  جمي  مظاهر  وائد عل  اهميث اللعب والنباط حي ل
 النمو النف ي واالجتماعي واليل ي للطفؿ . 

وناد   ارورة اف تتيا الااانث والرواث النباط التل الي وم اعدة الطفؿ  
  ف الذات والتفاعؿ م  األيريف .عل  ا تئباؼ ال يلث والتع ير ع
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 الفصؿ الرا  
  عض مجاالت علـ النفس االجتماعي

 االتصاؿ
ال ييف  عل  ااد اهميث و دور االتصاؿ حي اياتنا المعاصرة ، ول د ادرؾ      

االن اف منذ اتدـ العصور ، ور ما مف اللاظات االول  ل دايث الاياة االن انيث     
ف و او ت ادؿ االحئار م   هميث االتصاؿ  الن  ث لو ئفرد يررب حي التع ير عف ن

االيريف ، حئاف ذلؾ ااحزًا تويًا لتطور االتصاؿ وا اليب ا تيدامو ، و عد اف طور 
االن اف الل ث ئنظاـ مف الرموز يم ؿ االبياي واالحئار ويع ر عنها، تصد  لتدويف 
الل ث حايترع الئتا ث ، التي اتاات لو حرصث االاتفاظ  المعلومات، وتد  جؿ 

المعلومات حي ال دايث عل  الاجر واالجر.  ـ ا تيدـ اوراؽ ال رده ، االن اف 
 ، واييرًا الورؽ ل رض الئتا ث.والجلود 

نيث ، لئنها تصاؿ االؼ ال نيف، وئانت مرالث مال د ا ت رتت مهمث تطوير اال    
اجتماعيث مهمث  –م مرة تئللت  النجاح. اف االتصاؿ ت ؿ ئؿ بيي عمليث نف يث 

وهي تعني حي جانب مف معانيها " درا ث انت اؿ وت ادؿ المعاني  يف  لةن اف ،
 م  ع ر نظاـ مبترؾ مف الرموز".االحراد حي المجت

االتصاؿ االيًا عمليث اجتماعيث يتعيف درا تها عف جمي  زواياها وحي اطار اف    
اجتماعي وا  ، وال  اتص  اد ممئف. اف التطورات المت ارعث والمتةا ث حي 

مث االتصاؿ وب ئات المعلومات حي العالـ ادت ال  زيادة اهميث هذ  العمليث، انظ
و التالي ا ت ةلها وتاولها ال  علـ م ت ؿ عف  اتي العلـو االير  وتالـ  اد ذاتو، 
 عد اف ئاف يدرس امف العلـو التي تهتـ  االن اف وال لوؾ االن اني، ئعلـ النفس 

 واالجتماع واالعةـ وال يا ث.
ل د مر االن اف  ال ات اتصاؿ ميتلفث يةؿ مرااؿ تطور  ، مف يةؿ االنت اؿ    

مف مرالث االبارات والرموز ال  مرالث الل ث ال  مرالث الئتا ث ، ومف  ـ مرالث 
  احات واالحئار الط اعث حي ال رف اليامس عبر ، والتي ادت ال  انتبار المعرحث وال

. ح د ا ؽ االن اف اعل  م تويات الت دـ اما حي عالـ الي عل  نطاؽ وا   . ـو
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العلمي والت ني ، تمئف يةلها مف ايتراؽ اواجز الزماف والمئاف مف يةؿ 
ؿ االعةـ اال تعانث  الو الؿ ال معيث وال صريث ومنظومات االتصاؿ الادي ث وو ال

 علمًا اف العةتث  يف االتصاؿ واالعةـ و ي ث لدرجث اف عل  ايتةؼ انواعها.
ال عض مف ال اا يف يجد صعو ث حي التفريؽ  ينهما وذلؾ الف و الؿ االعةـ 

Information Means لث االعةميث  ااجث ال  تنوات اتصاؿ اليصاؿ الر ا
  ال رعث الممئنث.

ل د تطعت صناعث االتصاؿ ابواطًا  عيدة مما ا تدع  ت ميث العصر الاالي     
اارنا االف هو اال تيداـ المئ ؼ للراديو  عصر االتصاالت ، اف اهـ ما يميز ا

والتلفزيوف والئوم يوتر واالتمار الصناعيث التي تم ؿ التجديد االاداث حي العصر 
 .الاالي 

 The communication conceptمفهـو االتصاؿ 
االتصاؿ وئذلؾ يعني  االتصاؿ عمليث ت ادؿ حئره ووجداني و لوئي  يف الناس.  

  ت المبارئث حي الي رة  ينهما.ف تا عمليث تفاعؿ  يف طرحي
اف االتصاؿ يعني عمليث  ث المعاني  يف االحراد، وهذ  العمليث  الن  ث للميلوتات   

 يث ا ا يث وايويث.ال بر 
وهناؾ ا ي ث  ا تث حي هذا المجاؿ، وهي انو مهما تعددت مفاهيـ االتصاؿ    

بارئث حي الي رة  ايث تص ا وتنوعت وايتلفت زمانيًا ومئانيًا . حانو ي تهدؼ الم
االحئار والمعاني والتجارب مبترئث او مباعث  يف اطراؼ العمليث االتصاليث، او 
تتاوؿ تلؾ العةتث ال  التوتر والتاـز  يف تلؾ االطراؼ، و ذلؾ تص ا هذ  العمليث 

 ب يهث  التفاعؿ الئيميالي. 
 The communication  Levelsم تويات االتصاؿ 

 عدة م تويات نذئر منها ما يلي: لةتصاؿ   
 Inter Personal Communicationاالتصاؿ الذاتي - 
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وهو االتصاؿ الذه يادث حي ذات االن اف وع لو . وتعال  ا اا و الئيفيث التي   
واالاداث دايؿ  يدرؾ  ها االن اف مف يةؿ الرموز واحئار  ورؤيتو للعالـ وااليريف

 الذات ويارجها.
وجاهي: وهو ذلؾ النوع مف االتصاؿ الذه يادث لد  م ا لث بيص االتصاؿ ال -ب

مؿ الير وجهًا لوجو، يتـ حيو ت ادؿ الرموز  اال تفادة مف الاواس اليم ث التي تع
 ئ ناة  ينهما.

 organizational communicationاالتصاؿ المؤ  ي  -ج
انواعها وهو ذلؾ النوع مف االتصاؿ الذه يادث حي المؤ  ات عل  ايتةؼ    

 هالي منو تا يؽ اهداؼ المؤ  ث.ويتيذ بئًة هرميًا والهدؼ الن
 mass communicationاالتصاؿ الجماهيره  -د 
ي ـو هذا النوع عل  ار اؿ ر الث علنيث وعامث صادرة عف مؤ  ث هدحها    

االتصاؿ  الجماهير، وتر ؿ الر الث االعةميث ع ر و يلث تتميز   درتها عل  صن  
 مهور عريض ومتفرؽ ورير متجانس.يرة عف الر الث االصليث لنوزع عل  جن   ئ 

اف المياديف الياصث  االتصاؿ .. والتي ت دـ ذئرها تبئؿ اهـ ما يمئف ذئر  حي    
 هذا االتجا  

 The communication goalsاهداؼ االتصاؿ 
ظالؼ بت ، للعمليث االتصاليث عل  ايتةؼ انواعها وم توياتها اهداؼ عديدة وو    

ئما اف لئؿ عمليث اتصاليث مجموعث ياصث مف االهداؼ، ومف الصعو ث اف نجد 
ظرحًا اتصاليًا ال هدؼ لو، و عد ن ؿ المعلومات واالحئار واالتجاهات مف يةؿ نظاـ 

 واالحئار اول  وظالؼ االتصاؿ.اجتماعي والطرؽ التي تن ؿ  ها تلؾ المعلومات 
ال  احي للمجتم  مف الوظالؼ المهمث االير  لعميث  ئما اف اال هاـ حي ال نياف   

االتصاؿ حي ايف ادد  عض ال اا يف اهداؼ عمليث االتصاؿ وواعها حي ار عث 
 مااور رلي يث:

اهداؼ معرحيث: تتم ؿ حي ن ؿ المعلومات والمهارات واالحئار واالتجاهات ال   -  
 االيريف.
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ؼ والوظالؼ عندما يئوف ال صد اهداؼ ووظالؼ اتناعيث: وتتاا هذ  االهدا - ب
مف االتصاؿ مااولث تع ير وجهات نظر المجتم  اوؿ تايث او ادث معيف او 

 صناعث راه عاـ معيف اوؿ تايث معينث.
وظالؼ ترويايث: وتتم ؿ حي ال عي للترويا عف نفوس الناس وادياؿ ال رور  -ج

التلفزيوف والصااحث" ال  تلو هـ مف يةؿ ت ديـ الواف حنيث متعددة ع ر "الراديو و 
 والو الؿ االتصاليث االير .

اماف المبارئث ال  احيث: وهذ  الوظيفث تد تت   حي معناها لتبمؿ وظالؼ  -د
االتصاؿ جميعها . وتتم ؿ حي ن ؿ التراث ال  احي مف جيؿ ال  جيؿ ومف حرد ال  

 حرد ومف مجتم  ال  مجتم .
ن  تدرة االحراد عل  تصور انف هـ تنميث ال درة عل  الت مص الوجداني:  مع -هػ

ماؿ االيريف، اف االتصاؿ يلعب دورًا مهمًا حي تييؿ االحراد اف  امئانهـ ت يير 
   تصوراتهـ االيجا يث الجديدة.واتعهـ االجتماعي وال  احي عل  هد

اوؿ مف درس عمليث االتصاؿ وحؽ منظور اديث " عالـ ال يا ث واالتصاؿ واف     
 -" الذه وا  الن اط االتيث ئاهداؼ اله عمليث اتصاؿ:"هارولد ال اويؿ

م ا ال يلث: اه جم  ونبر المعلومات ، التي ت   حي ال يلث مف ااداث وعل   -  
الم تو  الدايلي واليارجي، وتعد هذ  الوظيفث ذات طا   اعةمي . تتول  حيها 

 ويارجو. و الؿ االعةـ تزويد الجماهير  المعلومات عف االاداث حي المجتم 
ر ط اجزاي المجتم  مف اجؿ ااداث تجاوب مواد ازاي ااداث ال يلث، اه تف ير  - ب

المعلومات الواردة مف ال يلث وتاليلها ، وت ياف الموتؼ الذه يجب اف يتيذ ا تجا ث 
 لها.
ن ؿ الموروث االجتماعي ونبر  وهو ما ت ـو  و و الؿ االتصاؿ مف ن ؿ -ج

 مف جيؿ ال  جيؿ والتعريؼ  ها. االجتماعيث للمعارؼ وال يـ والت اليد
 The communication Elementsعناصر االتصاؿ 

المر ؿ او المصدر:  وهو الم ؤوؿ عف اعداد وتوجيو المعلومات والمفاهيـ  -  
والمهارات والم ادهي واالتجاهات التي ياتاجها مف يتعامؿ معهـ مف احراد او 

 رئث  ينو و يف مف يتعامؿ معهـ.تا ؽ المباجماعات حي موتؼ معيف رر ث حي اف ت
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الر الث: وهي االحئار او المفاهيـ او االاا يس او االتجاهات وال يـ التي يررب  - ب
 اليريف حيها وذلؾ حي وتت معيف.المر ؿ حي ابراؾ ا

الو يلث: وهي الرمز او البئؿ او الل ث التي ي تيدمها المر ؿ ليع ر عف  - ج
 ي توجيهو مف احئار او معلومات ناو االيريف.ر التو او ما يررب ح

 الم ت  ؿ : وهو الفرد او الجماعث او الجماهير التي يوجو اليها المر ؿ ر التو -د
 رر ث حي ابرائهـ حي االمور التي يهتـ  ها م ؿ االحئار او المهارات وما با و.

الماادة التي  وهي االجا ث او الر الث:  feed backالرج  او الت ذيث المرتدة  -هػ
ير لها الم ت  ؿ ردًا عل  ر الث المر ؿ او هي اال تجا ث التي ت دو عل  الم ت  ؿ 
نتيجث لوصوؿ  الر الث التي يررب المر ؿ حي توصيلها لو. وهي اال ر الذه تترئو 

 ر الث المصدر حي الم ت  ؿ.
 The communication Importanceاهميث االتصاؿ 

ث: اجتماعيث ا ا يث ال رن  عنها لةن اف، انها ت دا منذ لةتصاؿ اهميث نف ي    
اللاظات االول  حي اياة االن اف . وت تمر م  ا تمرار الاياة. الف االتصاؿ يعني 
تواحر امئانات الاياة والنماي واالرت اي والت ارب والتفاعؿ م  االيريف والعيش معهـ 

مئف ذئر  عض الا الؽ المهمث حي تفاهـ وان جاـ، ومبارئتهـ االحئار واالماؿ وي
 حي اهميث االتصاؿ مف يةؿ ما ياتي:

اهميث االتصاؿ مف يةؿ تاميف ااجث االن اف ال  االنتماي الف االن اف  ااجث  -  
ال  اطار لينطلؽ معو  واي ئاف العاللث او االرض او الوطف . لئي ياصؿ عل  

 .الاب والبعور  االمف 
اميف وتوحير الطمانينث واال ت رار لةن اف وتتدايؿ اهميث االتصاؿ مف يةؿ ت - ب

 هذ  االهميث م   ا  تها مف ايث ارت اطها  ااجث ما ث لةن اف.
اهميث االتصاؿ مف يةؿ تاميف ااجث االن اف ال  توئيد الذات، ويتـ ذلؾ مف -ج

ا ؽ اف يؤ ر ويتا ر وي يةؿ تا ر الفرد  االيريف . وتا ير  حيهـ حاالن اف  ااجث ال 
 النجاح.

وير   عض ال اا يف اف اهميث االتصاؿ حي اياة الفرد والمجتم  وا عث وعمي ث 
 وم تمرة مف يةؿ الن اط االتيث:
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اف االتصاؿ عامؿ اروره حي المجاؿ التعليمي وياصث  رام  التعليـ عف  عد  -  
اد حي مجاؿ الحر مف يةؿ ا تيداـ الراديو والتلفزيوف حي ايصاؿ المواد التعليميث ال  ا

 عملهـ و ئناهـ.
التا ير المتزايد لعمليث االتصاؿ حي تئويف بيصيات االحراد مف يةؿ مصادر  - ب

ال ث التلفزيوني. وما يتـ عراو مف  رام  واحدة وموجهث. تترؾ ا ارًا  ل يث او 
 ث تلؾ ال رام .ايجا يث اعتمادًا عل  نوعي

ئ ر ، مف يةؿ معرحث   احث االمـ اف لو الؿ االتصاؿ الجماهيره االهميث ال - ج
والبعوب وايصاؿ التراث العر ي واال ةمي اليهـ والهداؼ تتعلؽ   ال عي الم تمر 

 . لنبر الديف اال ةمي حي انااي العالـ البا عث واال تفادة منها اااريًا وت نياً 
عل  ت ادؿ اف انظمث االتصاؿ  انواعها " الهاتفيث المرليث المعلوماتيث" تعمؿ االف  -د

وت ريب ال عيد. وايتصار وال اي اواجز الزماف والمئاف ئما انها تعمؿ عل  ت ادؿ 
 . ون ؿ الي رات والمهارات واالتجاهات

 ت نيات االتصاؿ الادي ث
The Modern Communication Technology 

بهد العصر الاالي ت ارعًا عظيمًا حي صناعث االتصاالت وتطورها . وياصث    
ذاعث والتلفزيوف والط اعث والتران  تورات واالتمار الصناعيث والئوم يوتر ، وتد حي اال

اتاات هذ  االيتراعات المجاؿ لتوحر اجهزة االتصاؿ و ا عار رييصث و ااجاـ 
اف صناعث االتصاالت وا تيدامها  اص ا ا تيدامها عل  نطاؽ وا  .ص يرة ئما 

اير ، ولذلؾ يطلؽ عل  المجتمعات اص ا المعيار الاااره الذه يميز دولث دوف 
التي تتميز  صناعث االتصاالت وا تيدامها عل  نطاؽ وا   ا ـ مجتمعات 

 industrialاالتصاالت والمعلومات تمييزًا لها عف المجتمعات الصناعيث 
societies  اعت ار اف هذ  الت ميث اص ات تبير ال  مرالث تديمث مف مرااؿ 

 نيث . الااارة االن ا
ا تعراض اهـ التطورات التئنولوجيث حي ميداف االتصاؿ الجماهيره والتي يمئف و    

 يمئف اجمالها  بئؿ موجز  ما يلي:
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الط اعث: حي مطل  ال رف العبريف تطورت الط اعث االليث  ا تيداـ ا لوب  -  
تايب مف يةؿ ط   الاروؼ عل  توالب مف الرصاص المصهور  ـ يتـ  –اللينو 

 ب عرض االعمدة الم تيدمث حي الجرالد. و عد ايتراع ترتيب الاروؼ ا
ف يةؿ ط عو عل  بابث الئوم يوتر اص ا  امئاف الصافي اف يئتب مواوعو م

الذه يرت ط  دور   اا وب مرئزه ويمئف ا تعادة المادة الميزونث مف الاا وب 
 .يةؿ الا ط عل  ازرار اال ترجاع لمعالجتها وتاريرها وت وي ها ا ب الااجث

وعل  صعيد االجهزة الة لئيث و عد مرور مالث عاـ عل  اجراي اوؿ ار اؿ  - ب
هوالي البارة ال لئيث ئهر اليث  فاؿ االيطالي : مارئوني" ردت و الؿ االتصاؿ 
 مث العصر ويرجت اجهزة الهاتؼ والئم يوتر واالتصاؿ الة لئي عل  انواعها مف 

ف حي العالـ ائ ر مف يم ث و ة وف ميلوف المنزؿ ال  المئتب. علمًا انو يوجد اال
جهاز هاتؼ يلوه ت ما لم تيدميها االتصاؿ ا ناي التن ؿ دوف ان طاع وي   نصؼ 
هذا العدد ت ري ًا حي الواليات المتادة ، وال اتي يتوزع عل  تارات العالـ االير ، وتد 

ال ا ت  وط الهاتؼراجت صناعث هذ  االجهزة النها اتؿ ئلفث مف مباري  مد يط
  اهظث ال مف.

االنترنيت وهي ب ئث الئترونيث لي ت مملوئث لجهث معينث وتعتمد حئرة عمؿ هذ  -ج
يصلو  ب ئث الهاتؼ ال   modemالب ئث عل  ر ط الاا وب  جهاز ص ير ي م  

جهاز مرئزه رلي ي ير طو  الب ئث العالميث . وت ذه هذ  الب ئث برئات ئ ر  
 تتصاديث، اعةنيث، ئتب وريرها.اع المعلومات "  يا يث، اومؤ  ات واحراد  ئاحث انو 

وهي ع ارة عف ماطات  communication satellitesاالتمار الصناعيث  -د
ار اؿ وا ت  اؿ تدور حي مدار لها اوؿ االرض وتعمؿ االتمار الصناعيث عل  

دمات ا تةـ وار اؿ االبارات التي ت  ها الماطات االرايث وت تطي  اف تن ؿ الي
التلفزيونيث المصورة وال رام  االذاعيث و االتصاالت الهاتفيث الصوتيث ورير الصوتيث 

 م ؿ " التلئس". 
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 االعةـ
م  تطور و الؿ االتصاؿ و ورة المعلومات ، لـ يعد االعةـ المعاصر اداة     

  لتوصيؿ المعرحث وتزويد الناس  الي ر والادث، او ات  مجرد ئونو و يلث للتروي
والترحيو والت ليث،  ؿ ياوه ذلؾ ئلو ليص ا اداة حعالث حي صناعث الراه العاـ ، 
الذه لـ يعد  دور  م ت  ًة للمعلومث او الي ر ح ط.  ؿ اص ا يتفاعؿ ويتا ر ع ليًا 

 وئيًا معها.وحئريًا و ل
ف االعةـ  و اللو الادي ث و رامجو المتنوعث انما يصدر عف تصورات واحئار ا   
ادهي تعمؿ عل  ااداث ت يير م صود حي المجتم  الم تهدؼ ليس حي دالرة وم 

 ماددة او مجتم  معيف.
لذلؾ اص ات المادة االعةميث الموجهث مف ايطر الصناعات االعةميث حي     

مريف وبرئات العصر الاالي ومف ائ ر المجاالت التي تبهد ات ااًل مف طرؼ الم ت 
يف الدوالرات التي تدرها ئار اح  نويًا وهو ي تيدـ    ب مةياالنتاج العالميث 

ا اليب االتصاؿ الجماهيره الاداث ت يير م صود حي  لوؾ االحراد عل  م تو  
التفئير واالتجاهات اااحث ال  زيادة وتا يف نوعيث وئميث المعلومات لد  االحراد 

  والجماعات
صيارث   احث االحراد  ل د اص ا لةعةـ حي الوتت الااار دورًا مهمًا حي   

والمجتمعات النو اص ا اداة التوجيو االول  والتي تراج  امامها دور اال رة وت لص 
دونها دور اال رة و ذلؾ ح د اص ات ئًة مف اال رة والمدر ث حي ت اث و الؿ 
االعةـ تتائـ حيها توجيهًا لةدوار ور مًا للم ار، ولما ئاف التلفزيوف ي ـو  ت ديـ 

المرليث والم موعث والم روية اياا ئاف ائ ر و الؿ االعةـ ت ييرًا واعظمها  المادة
  .تا يراً 

 م تويات التا ير االعةمي حي الظواهر االجتماعيث
اف التا ير االعةمي حي الظواهر االجتماعيث الميتلفث يتـ مف يةؿ الم تويات 

 االتيث:
ـ مف المصادر اال ا يث للمعلومث ت يير المواتؼ واالتجاهات: اف و الؿ االعة -  

والتي ي ني عليها الفرد مواتفو واتجاهاتو. ومواتؼ واتجاهات الجماعث اياا والمئونث 
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اله مجتم  اوؿ االاداث الجاريث  الرحض او ال  وؿ ايث تتول  و الؿ االعةـ 
ل  ال ااتيف الدور اال اس حي تبئيؿ موتؼ الجمهور اوؿ ال اايا المطرواث ع

 ث والدوليث.المالي
: المعرحث The effect on the knowle fieldالتا ير حي المجاؿ المعرحي  - ب

راي وانماط هي مجموعث المعلومات والمهارات لد  االن اف والتي تئوف المواتؼ واال
اذا ئاف ت يير المواتؼ مف االمور العاراث التي تد تزوؿ  زواؿ  ال لوؾ والمعت دات.

ذور ممتدة حي اعماؽ الفئر االن اني مما ياوؿ دوف ت ييرها المؤ ر حاف للمعرحث ج
  رعث،  ؿ يتطلب االمر عمليث مع دة تد ت ت رؽ زمنًا طويًة وعمليات تعرض 

وت ـو و الؿ االعةـ حي  االعةميث ذات الصي ث الفئريث.طويلث وم تمرة للو الؿ 
حئريث جديدة  داًل هذ  المرالث  اجت اث االصوؿ المعرحيث ال المث وااةؿ اصوؿ 

منها. وتديؿ حي هذ  العمليث عدة عوامؿ م ؿ توة الا ط حي المجتم  والبيصيث 
اال اف و الؿ االعةـ ال ت تطي  اف تادث  .وال يلث االجتماعيث وال  احيث  الفرديث

د وحي الت يير المطلوب اال اذا ا تطاعت اف توظؼ تلؾ المت يرات حي اي اع واا
 وازنث.تبئيلث م  ولث ومت

التا ير حي المجاؿ العاطفي : اف و الؿ االعةـ لها ال درة عل  التعامؿ م  ج ػ 
العواطؼ االن انيث مف يةؿ التةعب  مباعر وااا يس المباهديف والم تمعيف مف 
يةؿ التعاطؼ م  الاايث اد المجـر و  العئس مف يةؿ الترئيز عل  ال رالز 

 ال بريث.
: ويبمؿ ذلؾ The effect on the behaviorل لوؾ التا ير حي انماط ا -د 

والا ط  socializationالتا ير حي مجاالت عدة م ؿ " التنبلث االجتماعيث 
ويعد هذا العامؿ مف اهـ ا وؿ التا ير التي تتعرض  social controlاالجتماعي 

لها تطاعات وا عث مف المجتم  حي الوتت الااار. ويؤئد ال اا وف والميتصوف 
 socializationهذا الميداف وجود العديد مف تنوات التنبلث االجتماعيث  حي

channel  والتي تهتـ  تنبلث االحراد والجماعات وتعليمهـ المعارؼ وانماط ال لوؾ
وم ادهي البيصيث االن انيث المعاصرة. وتتادد تلؾ ال نوات حي اال رة والمدر ث 

 يتةؼ انواعها .ديث عل  اوجماعات االصدتاي والمؤ  ات الدينيث واالن
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 الدعايث 
ل د ا تعملت الدعايث مف ت ؿ ميتلؼ االمـ وحي ميتلؼ االزماف وحي مجاالت     

 ميتلفث  يا يث وتجاريث ودينيث ودوليث .
والدعايث ل ث مف الفعؿ   دعا   وتد ابت ت مف لفظث التينيث االصؿ      

propagare رصاف الطريث للبجرة ئي تنت    وهي تعني مزاولث ال  تاني ل رس اال
وتد عرؼ الدعايث   دوب   انها تعني مااولث ال يطرة عل  تراي ن اتات جديدة. 

جماعث معينث واتجاهاتها وال يطرة عل   لوؾ واعماؿ تلؾ الجماعث وتوجيهها  بئؿ 
 منتظـ.

وال د اف نميز  يف الدعايث و يف صور اير  مف االعةـ . والنبر واالعةف صورا   
مف الدعايث ، ول د تطور حف االعةف ح عد اف ئاف هدحو االعةـ او االن اي انت ؿ ال  
مرالث ائ ر ت  ير اذ يااوؿ اف يجذب ائ ر مما ي ن  ، يواي ائ ر مما ي دـ ، وهئذ 

  .عف طريؽ الدعايث يمئف اف ن دؿ احئار الفرد او االيااي اليو  احئار جديدة 
  ؤاؿ / هؿ الدعايث  يلث  

ئ يرا ما وصفت الدعايث   نها  يلث او انها بيي مار ول د تولد هذا االنط اع    
لد  الناس الف الدعايث ئ يرا ما ت تعمؿ ا اليب رير مواوعيث اه انها ت تعمؿ 
اال اليب العاطفيث وا اليب التاليؿ والئذب واايانا يئبؼ الناس  عد مدة اف ما 

 ما هو اال مجرد ئذب وتاليؿ . ئانوا ي معونو مف دعايث اوؿ تايث معينث
 انواع الدعايث

ػ الدعايث ال يااي : هي الدعايث المئبوحث وهي ع ارة عف النباط العلني مف اجؿ 8
 هدؼ معيف 

ػ الدعايث ال وداي : ويئوف هذا النوع ياحيا ومت ترا وي تعمؿ ا ناي الاروب مف ت ؿ 9
 االعداي عف طريؽ اذعاتهـ ال ريث .

دة او المعائ ث وهي تلؾ الدعايث التي تهدؼ الوتوؼ  وجو دعايث ػ الدعايث الماا:
 تراها اارة وتعمؿ عل  تجنب وتوع االحراد تات ت  يرها . 
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 اهداؼ الدعايث 
 للدعايث نوعيف مف االهداؼ وهي :   
ػ اهداؼ تصيرة المد  م ؿ هذ  الدعايث توجو ال  االحراد مف اجؿ الئ ب وهذ  8

عةنات ومجموعات المصالا ايث الهدؼ هو ليس تاصؿ مف ت ا اصااب اال
 الت  ير العميؽ   در ما دعمو لم  لث ما .

اال ا يث وعل  االراي ػ اهداؼ  عيدة المد  : تااوؿ الت  ير عل  االتجاهات 9
الااليث للجمهور ، ويئوف مصدرها العدو ح د يتديؿ حي المناه  الدرا يث ووا  

 صهاينث حي مدارس المناطؽ الماتلث .مواوعات تا ؽ اهداحو ئما يفعؿ ال
 و الؿ الدعايث

 ت تيدـ الدعايث و الؿ عديدة للت  ير حي الناس وهذ  الو الؿ هي :    
 ػ الو الؿ المط وعث : ئالصاؼ والمجةت 8
 ػ الو الؿ الصوتيث ئالراديو9
 ػ الو الؿ المر يث ئالتلفزيوف وال ينما .:

متم لث  االنترنت وصفاات التواصؿ وديلت و الؿ جديدة حي الوتت الااار 
 االجتماعي .
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 الفصؿ اليامس
 ال يادة

تعت ر ال يادة مواوعا مهما حي اياة الجماعات ، حط يعث الوجود االن اني    
حرات عل  االحراد اف ال يعيبوا حي عزلث وانما امف جماعث او جماعات ومف 

 .يةؿ هذا النوع مف الاياة تاتـ وجود ال يادة 
ال وؿ   ف ال يادة ارورة اجتماعيث موجودة منذ  دي الاياة االجتماعيث ،  ويمئف  

حهناؾ تيادات مهنيث و ير  ط يعيث حال يادة تلعب دورا ايويا حي الت  ير والتفاعؿ 
لت ود الجماعث ناو إنجاز األهداؼ المواوعث وينت  عف ذلؾ ت ييرا حي ال ناي 

 .ر االجتماعي وال يلي والنف ياالجتماعي حال يادة هي نوعا مف التطوي
  نها حف معاملث الط يعث ال بريث او حف الت  ير حي ال لوؾ  ال يادةرؼ تعو هذا     

ال بره لتوجيو جماعث مف الناس ناو هدؼ معيف  طري ث تامف طاعتهـ و  تهـ 
 وااترامهـ وتعاونهـ .

  ال يادة  انها ال درة عل  الت  ير حي جماعث ئي تتعاوف  Tead وتد عرؼ     
 ويتو .لتا يؽ هدؼ تبعر  اي

تعني ال درة عل  الت  ير حي اؤيريف مف  جؿ تا يؽ  انها ال يادة  تيروفوعرؼ   
األهداؼ المبترئث . مما يعني  نها عمليث تواصؿ  يف ال الد  و المدير و مرؤو يو 

 لموئلث إليهـ .ايث يت ادلوف المعارؼ و االتجاهات ، ويتعاونوف عل  إنجاز المهاـ ا
و هناؾ اتجا  تير حي علـ االجتماع ير    ف ال يادة لها الدور الاا ـ حي     

وهو المارض  ئؿ حاعليث اجتماعيث تاريييث  ايث يص ا  النباط الواعي للناس .
 .الوعي مائومًا  الوات  والوتال  

 ال يادة والرلا ث
، هناؾ حروؽ  يف ال يادة والرلا ث ، حال يادة تن   مف الجماعث وتظهر تل اليا    

وتئوف م  وتث  عمليث تناحس عليها مف ت ؿ عدد مف االعااي والجماعث هي التي 
 تادد هدحها وليس ال الد .
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مف جانب االحراد اما الرلا ث حتئوف نتيجث نظاـ وليس نتيجث العتراؼ تل الي    
 م اهمث البيص حي تا يؽ اهداؼ الجماعث . وييتار الرليس الهدؼ وتادد  

 الجماعث نف ها .
  االتي :الفرؽ  يف الرلا ث وال يادة تلييص ويمئف   
ال يادة هي إعتراؼ تل الي مف جانب األحراد  م اهمث البيص حي تا يؽ  – 8

  هداؼ الجماعث.  ينما الرلا ث ت ـو نتيجث نظاـ .
ال يادة : تادد الجماعث الهدؼ ،  ينما يتـ ايتيار الهدؼ حي الرلا ث ط  ًا  – 9

 لمصالا الرليس .
ؿ الجماعث ، حي ايف ت تمد ال لطث حي ال يادة : ال لطث م تمدة مف داي – :

 الرلا ث مف يارج الجماعث .
ال يادة : تتامف توة المباعر و العمؿ المبترؾ ،حي ايف اف المباعر  – ;

 المبترئث تليلث و العمؿ المبترؾ اليؿ حي الرلا ث لتا يؽ الهدؼ .
لجماعث ، ال يادة : حيها ت ارب اجتماعي ئ ير ي تيدـ ئو يلث لتا يؽ مصالا ا – >

 ينما حي االث الرلا ث يظهر الت اعد االجتماعي الئ ير  يف الرليس و الجماعث . 
 ايث رال ا ما تررـ الجماعث عل  تا يؽ مصالاو .

 النظريات التي تف ر ال يادة
 تعددت نظريات ال يادة  تعدد ال اث حي  يئولوجيث ال يادة وحيما ي تي اهمها :   
دة وتؤئد هذ  النظريث : وهي مف النظريات االول  حي ال يا ا نظطية الطجل العظيم1

اف الت يير حي الاياة االجتماعيث يتا ؽ عف طريؽ ابياص لهـ مواهب ياصث ، 
مف اهمها توة الت  ير حي المواتؼ االجتماعيث ، ح د يادث لل الد ت يرات حي الجماعث 
تد يعجز عف اادا ها حي ظروؼ اير  ومف هنا يت يف اف هناؾ صفات مورو ث 

 .ل ادة يتمت   ها م ؿ هؤالي ا
وتؤئد هذ  النظريث  اف ال ادة ينفردوف  صفات ج ميث وع ليث  ا نظطية الومات2

ونف يث دوف ريرهـ ، وال يادة ا ب ما جايت  و هذ  النظريث ، اما اف تئوف موادة 
يتميز  ها ال ادة اينما ئانوا   ض النظر عف نوع ال يادة او المواتؼ ، او تد تئوف 

 يها تدرة ال الد عل  ال يادة .نمطا مف ال مات ت تند عل
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والتي يعت روها  ال ادة  وموف  اصر الصفات المبترئث  يفذ  النظريث ي ا ب هو   
صفات الزمث لل يادة .   رزها الاما ث والود و الاب واإلدراؾ الفني والاـز و الذئاي 

 ال .……
اف هذ  النظريث ترئز عل  العوامؿ ال يليث حي نب ة ال يادة  ا النظطية الموقفية :3

وتف يرها ايث ياتـ وجود عوامؿ اجتماعيث لظهور ال الد وهذ  العوامؿ معينث ، اه 
اف الظروؼ االجتماعيث هي التي ت اعد عل  ا تيداـ هذ  المواهب وال درات او 

   عئس تئوف عامة حي تعطيلها .عل
ا ب هذ  النظريث ال يوجد تالد إال  عد مرور   تجر ث تظهر بيصيتو و تدرتو و    

األحراد . و ت ـو هذ   عل  ال يادة ، حال يادة هنا ظاهرة مف مظاهر التفاعؿ  يف
النظريث عل  مرتئزاف هما : ئميث التوجو  ال لوؾ العملي  و العوف االجتماعي 

 العاطفي   لوؾ العةتات   .
تعتمد عل  تدرة ال الد عل  اب اع الااجات : اف هذ  النظريث  ا نظطية التابعين4

 اال ا يث للجماعث وهذا يعني التعرؼ عل  هذ  الااجات .
ت ـو هذ  النظريث عل  ا اس التفاعؿ  يف ئؿ المت يرات حي  ا النظطية التفاعمية :5

يتو ،ونباطو حي الجماعث يااوؿ اب اع ااجات واؿ ال يادة وال الد حي بيص
مبئةتهـ ا ب ط يعث المواتؼ وط يعث العمؿ وظروحو وما ياصؿ لو مف 

  مت يرات.
ت ـو هذ  النظريث عل  إرادة التا عيف وانت اد ر ه  رل يتهـ حي ال ير وراي بيص و   

   معيف  ذاتو .
وحي اوي هذ  النظريات يمئف تصنيؼ ال ادة ال  انواع ا ب العةتث ال المث  يف 

 ال الد مف جهث والجماعث التي ي ودها مف جهث اير  .
وهو ال الد الذه يرئز ال لطث حي يد  ويعطي االوامر  ومط االوتبداديا القائد المت1

. ويصر عل  طاعتها دوف مراعاة للجو االنفعالي المايط  و ، ويملي عل  اعااي 
 جماعتو االوامر والتعليمات وينفرد  وا  اليطط  مفرد  دوف ابراؾ معو ااد .
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هذا النوع مف ال ادة ي ود اؤيريف  مفهوـ الرلا ث ايث يتفرد  ال لطث حيصدر و   
األوامر للتا عيف لو لتنفيذها . و هو ال يهتـ  التعرؼ عل  اتجاهات اؤيريف و 

 ي  الييانث و العداي .الناتديف لو  ؿ عادة ما يوصؼ هؤال
دة يااوؿ ترؾ االمور عل  اف هذا النمط مف ال ا ا القائد التويبي او الفوضوي2

حة يااوؿ اف يبترؾ معهـ هواها ويااوؿ اف يجعؿ العمؿ والم ؤوليث عل  جماعتو 
دوف  ه توجيو  و رتا ث  ؿ يترئهـ ياددوف  حي التيطيط او التنفيذ او ادارة العمؿ .

األهداؼ ويتيذوف ال رارات . وتتميز جماعث هذا ال الد  التفئؾ والاعؼ ألف 
 الم ؤوليات رير مادودة .

اف هذا النمط مف ال ادة هو الذه ي ـو  ابراؾ الجماعث حي  ا القائد الديمقطاطي3
ليطط ويادد الو الؿ وياؿ الم ؤوليث وتوزي  الم ؤوليث عل  الجمي  وير ـ ا

 المبئةت عف طريؽ المناتبث الجماعيث .
 الا الؽ .  هـ صفاتو   و اال تبهاد…يعتمد عل    اليب اإلتناع و المناتبث و    

االهتماـ  آراي اؤيريف ، ويلعب دورًا حعااًل حي تنميث األحئار، وهو رال ًا يظهر عل  
 نو  اد  حراد الجماعث ويعيش الوات  و يف ر األمور  صورة صاياث . وال ي تطي  

 تا يؽ  هداحو ما لـ يتوحر اد  دن  مف الوعي لد  التا عيف .
ويمئف ال وؿ  اف ال يادة ال يروتراطيث هي ذلؾ النمط الذه  ا القائد البيطوقطاطي4

يعتمد حي تيادتو عل  اللوالا والتعليمات  صفث ا ا يث ، حال الد هنا يعتمد حي تنظيـ 
ا وال واعد والتعليمات الماددة والتي عملو وعمؿ مرؤو يو عل  مجموعث مف اللوال

 يجب عل  ئليهما االلتزاـ  ها ارحيا .
و هو تالد يعمؿ حي ظؿ  يا ث معينث ، يعتمد حيها عل  الترئيز واالهتماـ    

 البئؿ عند التنفيذ عل  ا اب ئفاية الماتو   و الماموف . يدح  التا عيف للعمؿ 
لتا يؽ  هداحو و يااوؿ الظهور  مئانث ياصث مميزة عف اؤيريف ، و يتهرب مف 

  مؿ عل  اؤيريف .الم ؤوليث و يوزع الع
 ابئاؿ ال يادة 

ابئاؿ ال يادة  ا ب انواع الجماعات وطري ث ايتيار او تعييف ا لوب  تعددت   
 ال يادة وحيما ي تي اهـ ابئاؿ ال يادة :
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حراد الجماعث ا ب تتامف توزي  الم ؤوليات ال ياديث  يف ا ا القيادة الجماعية1
، اف الجماعث تد تؤده الوظالؼ ال ياديث حي يد تالد وااد او تد تدرات ئؿ منهـ 

توزعها عل  عدد مف االعااي .وهئذا نجد اف ال يادة الجماعيث تن   مف الم اد  
ولهذ  البئؿ مف ال يادة مميزات منها انها تنمي بيصيث الفرد وتبعر  الديم راطيث .

اف يئوف تالدا ، وتزيد مف حعاليث الجماعث وتئفؿ تا يؽ اتص   انو مف الممئف 
الفالدة مف المهارات ، وهناؾ عيوب لهذا البئؿ مف ال يادة ح د تؤده ال  الفوا  
وعدـ تاديد الم ؤوليات واف يص الئؿ حرد اف ي وؿ الئلمث النهاليث ، وتد ت ير 

 الصراع  يف ال الد واالت اع .
معيف وهي حف الت  ير عل  الرجاؿ وتوجيههـ ناو هدؼ :  ا القيادة العوكطية2

 طري ث تبمؿ طاتاتهـ و  تهـ وااترامهـ وواليهـ وتعاونهـ وال الد الع ئره الجيد هو 
 الذه يتجل   ال مات ال يادة الديم راطيث .

ل د اظهرت نتال  ال اوث اف ا س ال يادة االداريث الناجاث اف  ا القيادة االداطية :4
رؤ يف تدرا ئ يرا مف الاريث حي وا  يطث العمؿ وتاديد االهداؼ يعطي للم

ومعالجث المبئةت المتصلث  العمؿ وئذلؾ العمؿ عل  تما ؾ الجماعث وتاامنها 
وتوة  نالها والعمؿ عل  اماف االمف وارااث حي العمؿ ج ميا ونف يا واظهار الود 

ال لوؾ االجتماعي وتاويؿ  والفهـ وت ادؿ االاتراـ حي عةتات العمؿ وحي ئؿ انماط
 العمؿ المتمرئز اوؿ الذات ال  العمؿ المتمرئز اوؿ الجماعث 
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 الفصؿ ال ادس
 االناراحات واالمراض االجتماعيث 

 م دمث تعريفيث
اف  لوؾ  عض االحراد يعت ر م  وال اايانا ، ورير م  وؿ اايانا اير  حنظهر    

لؽ عل  هذا ال لوؾ  ال لوؾ العاده او االرتياح واال تا اف حي الاالث االول  ونط
ال وه اما حي الاالث ال انيث حن ؼ عف ال لوؾ موتؼ الم ت رب او الم تهجف او 
الناتد وي م  هذا ال لوؾ  ال لوؾ رير ال وه او رير الم لوؼ او ال لوؾ الباذ او 

 المنارؼ .
ا إلي ا نالو لئؿ مجتم  معاير لل لوؾ ارتااها وااوؿ المااحظث عليها ون لهو     

جتم  ي تعدوف عنها حي  لوئهـ ات  يلتزموا  ها حي  لوئهـ ولئف  عض  حراد الم
 لؾ يعت روف منارحيف..و ذ
واالناراؼ  مر ن  ي  ه ييتلؼ مف مجتم  إلي  ير  ايتةؼ تيـ ال  احث    

 حال لوؾ الذ  يعد منارحا حي مجتم  ما تد ال يعد منارحا حي مجتم   ير والناراؼ
ئف الجنده يادث حيو حال اتؿ يعد منارحا ول  ذن  ي  ياا حي اوي الموتؼ ال مر 

الذ  ي تؿ عدو   حي معرئث دحاعا عف الوطف ال يعد منارحا و ياا مدمف الميدرات 
 منارحا ولئف المريض الذه يعال   ع اتير ميدرة لتيفيؼ  المو ال يعد منارحا..

وه علماي االجتماع منذ حترات طويلث ب لت مبئلث االناراؼ عف ال لوؾ ال وتد    
ياصث  ف االناراؼ يبئؿ ظاهرة اجتماعيث يطيرة تيرج  الفرد  و األحراد المنارحيف 
عف معايير المجتم  وتيمو مما دح  العلماي إل  إيااع ظاهرة االناراؼ للدرا ث 
والتاليؿ منذ وتت طويؿ مف  جؿ معرحث    ا ها والعمؿ عل  وا  ال  ؿ الئفيلث 

 عةجها. 
وتد  ص ات ظاهرة االناراؼ والجريمث حي الفترة األييرة التي تاوؿ حيها المجتم     

الدولي إل  تريث ص يرة    ب انتبار و الؿ االتصاؿ والت دـ التئنولوجي ال ري  
ظاهرة يطيرة جديرة  الرصد والدرا ث والتاليؿ ياصث إذا ما تعلؽ االناراؼ 

الم ت  ؿ للمجتم ، ئما  ف االناراؼ حي مرالث  األاداث الذيف يبئلوف عماد 
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الص ر يبئؿ يطورة عل  المجتمعات ذلؾ  ف الادث المنارؼ تد يئوف هو مجـر 
نما يلزمو دالمًا اإلعداد  ال د ايث إف ااتراؼ الجريمث ال ي تي حج ة  و مف حراغ وا 
 والممار ث والتدرج وتلما يتاوؿ إن اف  وه  يف عبيث واااها ليص ا مجرماً 
متمر ًا يتيذ الجريمث و يلث للعيش واالرتزاؽ دوف  ف يئوف لو تاري  إجرامي منذ 
الص ر تمرس مف يةلو عل  ال لوؾ اإلجرامي و ط يعث الااؿ حإننا ن وؿ  ف الادث 
نما تد يئوف  المنارؼ ليس  الارورة  ف يئوف مجرمًا حي الم ت  ؿ ال ريب وا 

يث ت تمر م  البيص طواؿ اياتو إذا لـ االناراؼ منذ الص ر مؤبر ل وادر إجرام
 يجد التوجيو ال ليـ مف الرابديف اولو.

مفهـو االناراؼ هو يروج الفرد عف المعاير التي ارتااها المجتم  ئمعايير اما    
لل لوؾ حال اتؿ منارؼ ومدمف الميدرات منارؼ الف معاير المجتم  تاـر ال تؿ 

 وتاـر اإلدماف وتمن  الب ب .
االناراؼ ل ث عل   نو "ئؿ ا تعاد عف اليط الم ت يـ".. إال  ننا عندما  يعرؼو    

نتادث عف ال لوؾ االجتماعي ال يمئننا  ف نط ؽ هذا التعريؼ  اذاحير  نظرا 
لصعو ث تاديد ما يمئف  ف نصطلا عليو  اليط الم ت يـ. حمظاهر االناراحات 

ر  نتيجث ايتةؼ ال لوئيث تتعدد وتيتلؼ مف مجتم  ؤير ومف ااارة ألي
المعايير وال وانيف وال  احات وئذلؾ نتيجث التطور الط يعي حي   اليب المعيبث، حما 
تد ُيعت ر اناراحا حي  اد المجتمعات تد ال يعت ر ئذلؾ حي مجتم  تير. إال  ف هناؾ 
مجموعث مف ال لوئيات التي ال ييتلؼ مجتم  عف اؤير وال تبري  عف رير  حي 

احا عف المناه  والنظريات التر ويث واالجتماعيث المت عث. مف هذ  اعت ارها انار 
ال لوئيات عل    يؿ الم اؿ ال الاصر ال رتث والجريمث واإلدماف والبذوذ الجن ي 
وما با و ذلؾ مف مظاهر. وررـ تصنيؼ هذ  المظاهر عل   نها  لوئيات منارحث 

 نو لدواح   يا يث  اتث  حي ئاحث المجتمعات إ ةميث ئانت  و رير إ ةميث إال
عمدت  عض المجتمعات الادي ث إل  إااطتها  م ااث مف ال موض وعدـ الواوح 
ويلط  عض المفاهيـ م   عاها اؤير ئممار ث البذوذ الجن ي العلني والتعره حي 

 ث م ة تات م م  الاريث البيصيث.البوارع واألمائف العام
 ات اال ا يث التاليث للبيص ال وه :وحي هذا المجاؿ يمئف اف نعرض للمرتئز   
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ػػػ اف يئوف تادرا عل  حهـ ااجات اؤيريف وانفعاالتهـ وترالهـ واف ي تجيب لها 8
 اال تجا ث المنا  ث ، ئما انو ال ي يي ادراؾ ماي ولو او يفعلو اؤيريف 

ػػ المعرحث  الذات ، حالبيص ال وه يعرؼ ااجاتو ودواحعو ومباعر   درجث ئاحيث 9
 عو مف اف ييفيها .تمن
ػػ ال  وؿ االجتماعي مف اؤيريف ، ئما اف ردود احعالو حي المواتؼ االجتماعيث :

 تتميز  التل اليث .
اف يئوف لديو ال درة الئاحيث عل  العمؿ ،  ايث يئوف  عيدا  و ، م ت را حيو حة ػػ ;

 يبعر  الااجث ال  الت يير مهنتو مف وتت ال  تير .
االراده عل  ال لوؾ وال يطرة عل  مباعر  العدوانيث والجن يث  ػػ ممار ث الا ط>

 عندما يئوف اروريا .
ػػ انباي العةتات العاطفيث ال ليمث م  اؤيريف ومراعاة ااجاتهـ ومباعرهـ وعدـ =

 التمرئز اوؿ الذات .
ػػ اف ي ت ؿ امئانياتو وامئانيات  يلتو ال  اتص  اد ممئف يا ؽ لو ولمجتمعو <

 . ال عادة
ػػػ اف يئوف ياليا مف مظاهر ال لؽ والصراع ومف ئؿ ما ياد مف تدرتو عل  ?

 االنتاج .
اما البيصيث رير ال ويث حهي تيالؼ البيصيث ال ويث وهي اياا التي تعاني   

مف ااطراب نف ي بديد وهي التي ت لؾ  لوئا رير م لوؼ او  لوئا متطرحا او 
  لوئا باذا .

  البذوذ النف ي   نو ردود الفعؿ البيصيث الماطر ث   Whiteويعرؼ وايت     
تجا  الاياة ومنا  اتها . ويف ر مفهـو البيصيث الماطر ث   نها تعني االبياص 

 ايث يجدوف انف هـ تل يف ، مرت ئيف ، رير  عداي ، الذيف تاطرب اياتهـ 
  معطليف حي مجتمعهـ ... ال  .
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 جتماعيث عمليث االناراحات واالمراض اال تف ير
المرض االجتماعي هو  لوؾ منارؼ يناحي االيةؽ واؤداب العامث وال انوف    

 والديف وتد تعددت مااوالت تف ير االمراض االجتماعيث ومف هذ  التف يرات :
حي اد ذاتو ليس منارحا او رير  ػػػ علماي النفس االجتماعي : يذئروف اف ال لوؾ

، ولئف الت ييـ االجتماعي لل لوؾ االجتماعي يتـ منارؼ ، ايةتيا او رير ايةتيا 
ممف يت  روف  هذا ال لوؾ حي اوي ال لوؾ المعياره الم  وؿ للمجتم  ، ويرجعوف 
المرض االجتماعي ال  ال يلث النف يث االجتماعيث ، والمبئةت االجتماعيث 

ـ ورعايتها واالوااع ال  احيث وااطرا ات عمليث التنبلث االجتماعيث والارماف مف األ
   وانعداـ الاب والدؼي العاطفي والن ذ والع اب والتفئؾ اال ره .

ػػػ تف يرا علماي االعصاب والف يولوجيا والورا ث ، الذيف يرجعوف االناراحات 
واالمراض االجتماعيث ال  ااطرا ات عص يث تئوينيث ترج  ال  ا  اب ورا يث وال  

 جو والجمجمث .صفات يل يث وعاهات ج ميث وياصث حي الو 
ػػػ تف يرات رجاؿ ال انوف ، ينظر رجاؿ ال انوف ال  ال لوؾ االجتماعي المنارؼ عل  
انو ال لوؾ المتمرد اليارج عل  ال انوف والذه يعود  ارر عل  اؤيريف ، ويهتموف 

  الدواح  االجتماعيث الرتئاب الجرالـ االجتماعيث وما ينت  عنها مف ت ار . 
يعت ر ال لوؾ المنارؼ إحرازًا اجتماعيًا ناجمًا عف مظاهر  اع :ػػػ علماي االجتم

ال لوؾ والتفاعةت والعمليات االجتماعيث المتنوعث التي تادث دايؿ المجتم ، 
ويمئف رؤيث ال لوؾ المنارؼ مف  عديف   ا ييف ئما يطراهما االتجا  االجتماعي 

 عل  الناو التالي:
ؿ ن  ث الجريمث  الت يرات حي التنظيـ االجتماعي ال عد األوؿ: ير ط الت يرات حي معد

 ما حي ذلؾ التاوالت والنظـ االجتماعيث وحي هذا الصدد نجد  ف ال اا وف 
االجتماعيوف يناتبوف ارت اط معدالت االناراؼ والجريمث   عض المت يرات 
ج االجتماعيث م ؿ عمليث الاراؾ االجتماعي والصراع ال  احي والمناح ث ونظاـ التدر 

االجتماعي والمذاهب االتتصاديث وال يا يث وئ احث ال ئاف وعمليات توزي  ال روة 
 والديؿ والعمؿ وريرها.
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ال عد ال اني: ير ط  يف االناراؼ والتفاعؿ الذيف يادث  يف األحراد دايؿ ال ناي 
ويطزحسويا  أوجاوحا  كانسواءاألفزادسلوكيتشكلخاللهمهوالذياالجتماعي

 السلوكومحزكاتوالقيمكالمحاكاةوالتصوراتالمفاهيمبعضاالتجاههذاأوصار
 . والا ي ث  ف هذاف االتجاهاف ال ييرجاف عف Cullen, 1983وعوامؿ تبئيلو  

إطار النظريات االجتماعيث األ ا يث حي علـ االجتماع وهي النظريث الوظيفيث 
 والمارئ يث و ييرًا التفاعليث الرمزيث.

اف    اب االناراؼ االجتماعي تئمف حي  وي يروف االتتصاد وعلماؤ   رجاؿ ػػػ  
الاالث االتتصاديث المتم لث  مبئةت تعود إل  الف ر وال طالث والفبؿ النات  عف  وي 

 التواحؽ المهني.
حي هذا المجاؿ، حإف  عض االتتصادييف ير ط  يف االناراؼ والف ر معت رًا إيا     

عل  ذلؾ   ف رال يث نزالي ال جوف مف  صؿ ح ير، ئما  ف ال  ب األوؿ م تبهديف 
الف ر يولِّد العديد مف المبئةت الاياتيث المتعل ث  الصاث وال ئف والتعليـ وتوزاف 

 األ رة، والتي تولد االناراؼ.
وعل  العئس مف ذلؾ، يعت ر اتتصاديوف تيروف  ف ال ن  والرياي هما   ب    

دؽ ذلؾ حي ال ةد المت دمث صناعيا، ايث نر  ازديادًا ازدياد ااالت االناراؼ، ويص
 لعدد األاداث الجانايف.

والمعتراوف عل  ر ط االناراؼ  الف ر يبيروف ال  اف االاصايات تئوف عادة   
ماللث ال  اب عديدة منها:  ف معظـ جنا االرنياي ت    يفيث  و ت و  ت ؿ  ف 

وف عادة  و الؿ الامايث التي تتوحر تصؿ ال  الماائـ، ئما  ف الف راي ال يتمتع
 لةرنياي، و ياا ألف الف راي هـ  ئ ر الناس تعراا للمةا ث و وي الظف.

ذا ئاف الف ر    ًا لةناراؼ، حئيؼ يمئف تف ير التصرحات رير المبروعث  وا 
 والمنارحث التي تئ ر حي  و اط رجاؿ االعماؿ، ئما هو معروؼ للجمي  !

لنف ي   حرويد وات اعو   : يرجعوف االناراحات واالمراض ػػػػ علماي التاليؿ ا
االجتماعيث ال  داح  الجنس ودواح  العدواف وعدـ التائـ حي الهو حة ااتراـ وال ت يد 

  المعايير االجتماعيث وال بعور  اإل ـ وليطيلث .
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توتر ػػػ المدر ث ال لوئيث الادي ث : يف روف االناراؼ االجتماعي عل  انو ا تجا ث لل
 وال لؽ الناجـ عف ا تمرار اإلا اط .

 اعراض االناراحات واالمراض االجتماعيث 
 ػػػ ااطرا ات االدراؾ م ؿ الهلو ات واليداع 8
 ػػػ ااطرا ات التفئير  واي مف ايث انتاج األحئار او مامونها 9
 ػػػ ااطرا ات االنفعاالت م ؿ ال لؽ ، واالئتلاب والتوتر والةم االة .:
 ااطرا ات الذائرة م ؿ ح د الذائرة ويط  الذائرة .ػػػ ;
 ػػػ ااطرا ات الئةـ م ؿ عيوب النطؽ وطةتث الل اف ، ااطرا ات تئرار الئةـ .>
 ػػػ ااطرا ات االنت ا  م ؿ زيادة او تلث او تاوؿ االنت ا  .=
ؿ ػػػ ااطرا ات حي اتياذ ال رارات والداحعيث واالاطرا ات الع ليث المعرحيث م <

 الاعؼ الع لي .
ػػ ااطرا ات النـو م ؿ ئ رة او تلث النـو او اتعدامو   االرؽ   ، والئةـ والمبي ?

 ا ناي النـو واالاةـ المزعجث .
ػػػ  وي التواحؽ االجتماعي م  اؤيريف والبعور  الرحض والارماف ومباعر الن ص @

 ووجود مفهـو  الب عف الذات .
 وحبؿ الزواج والعزو يث . ػػػ عدـ اال ت رار اال ره80

 الوتايث مف االناراحات واالمراض االجتماعيث
البؾ اف وتايث االحراد مف الوتوع حي المبئةت واالناراحات االجتماعيث يير مف   

 العةج وهناؾ العديد مف االجرايات الوتاليث مف االناراحات منها : 
و اإلناث الذيف هـ حي الدرا ث  توصيث األ رة عل  االهتماـ    نالها مف الذئورػػػ 8

وياصث المرااؿ الدرا يث التي يتعرض حيها الطالب إل   عض الت يرات الف يولوجيث 
 امف مرالث المراه ث.

عدـ الا ط عل  األ ناي وزجهـ حي معترؾ العمؿ ياصث   ناي الدرا ث لما لذلؾ ػػػ 9
 مف انعئا ات عل  نف يث اال ف.
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اـ  اث   نالها عل  االلتزاـ  ال يـ اإل ةميث والعر يث توصيث اال رة عل  ال يػػػ :
األصيلث واال تعاد عف ال يـ الذميمث واإل داي   در معيف مف المرات ث لتارئات 

 وتصرحات األ ناي.
ػػػ تا يف الظروؼ المعيبيث للفرد وتدعيـ  رام  رعايث الطفولث وتا يف اال ئاف ;

 جتماعي والت مينات العماليث وريرها .واليدمات التر ويث والصايث والاماف اال
ػػػ تهيلث ال يلث الصالاث التي ينمو حيها الفرد واتااث الجو النف ي المنا ب لنمو >

بيصيث الفرد مف ميتلؼ النوااي الج ميث والع ليث واالجتماعيث واالنفعاليث 
مرالث  وم اعدة الفرد عل  حهـ نف و وت  ؿ ذاتو وت  ؿ الت يرات التي تطر  عليو حي

 المراه ث .
توحير األجواي الدرا يث المنا  ث ليلؽ المواهب والمناح ث البريفث  يف الطل ث     ػػػ =

م  االهتماـ   عض الدروس ئدروس الر ـ والريااث ئونها تعمؿ عل  تصريؼ 
 الطاتث االنفعاليث لد   الطل ث. وئذلؾ النباطات الةصفيث.

ي إل  ال  وة م   عض الطل ث والتعامؿ  ائمث عدـ اللجو ػػػ عل  ادارات المدارس <
 م  ئؿ االث  ل يث  البئؿ الذه يعمؿ عل   ير العمليث التر ويث  صورة  ليمث.

  ل نث   :?  مف تانوف رعايث األاداث رتـ  98ارورة تفعيؿ المادة  ػػػ ?
ـ   الياص  تعييف  ااث اجتماعي حي ئؿ مدر ث وال  يما المدارس =<@8 

 وال انويث. اال تداليث
التن يؽ م  وزارة الب اب عل   نباي بعب للرعايث الطة يث  امف  ت اـ الرعايث  ػػػ@

 االجتماعيث حي المااحظات.
التن يؽ م  الجهات اإلعةميث عل   نباي  رام  توجيهيث ياصث  الطل ث  ػػػ80

 تربدهـ إل  ما ييدـ الم يرة التر ويث وم ت  لهـ.
عةـ وتوجيهها توجيها  ليما ومف هذ  الو الؿ ال ينما ػػػ مرات ث و الؿ اال88

مااولث التن يؽ م  الجهات ذات العةتث  ب ف الب ئث المعلوماتيث والتلفزيوف و 
 االنترنيت وئيفيث وا  اوا ط العمؿ عل  االنترنيت والديوؿ إل   عض الموات .

عل  زيادة االنتاج  ػػ رح  الئفايث االنتاجيث للدولث  تيطيط المبروعات التي تعمؿ89
  ورح  الم تو  االتتصاده لة رة .
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 عةج االناراحات واالمراض االجتماعيث
عةج االمراض االجتماعيث ياتاج إل  حريؽ عمؿ ياـ عل  األتؿ: ط ي ًا اف   

 نف يًا، ومربدًا اجتماعيًا، ومربدًا درا يًا ومهنيًا.
 وت رز  هـ مةما عةج  لوؾ المنارحيف حيما يلي:

 ا ت ارة تعاوف المريض وا ارة رر تو حي العةج. ػػػ8
 مااولث تصايا ال لوؾ المنارؼ وتعديؿ مفهـو الذات. ػػػ9
ارباد الوالديف وتوجيههما لتامؿ م ؤوليث العمؿ عل  تجنب الطفؿ التعرض ػػػػ  :

 لألزمات النف يث واالجتماعيث.
 الترحي  المنا ب والريااث.ت يير ال لوؾ دايؿ المنزؿ وب ؿ  وتات الفراغ  ػػػ  ;
إنباي المزيد مف العيادات النف يث المتيصصث لعةج االمراض النف يث ػػػػ  >

 واالجتماعيث.
إااحث ال  تااحر العةج ال لوئي، والعةج الط ي، والعةج النف ي للبيص   

 المنارؼ.
، إف مجتمعا تئ ر حيو األمراض االجتماعيث: العنؼ، والجريمث، واإلدماف   

واالناراحات الجن يث، وا ت ةؿ الطفولث...،  يئوف هو اتما مرياا و ااجث ال  
إعادة تنظيـ مف يةؿ تفعيؿ الرعايث االجتماعيث، وت ميف االاتياجات الياصث 

  الفرد، و المجتم ، ت مينًا لااالت االئتفاي واالب اع.
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 المصادر
، يدمث الجماعث، مط وعات وزارة ػ اا اف مامد الا ف و هيجث اامد بهاب 8

 . 0?@8التعليـ ، 
 . @?@8،  مط وعات وزارة التعليـ، علـ النفس االجتماع ، تماؿ امد يع وب ػ 9
 . :900، عالـ الئتب ،  ػ اامد ع د ال ةـ ، علـ النفس االجتماعي:
دار ػ  عد جةؿ ، حي الصاث الع ليث   االمراض النف يث والع ليث واالناراحات   ، ;

 .=?@8الفئر العر ي ، 
،  دار المعرحث الجامعيث، حي علـ النفس االجتماعي ، ع اس مامود عوض ػ >

8@?? . 
درا ث  االعةـ المرلي وا ار  عل  التنبلث االجتماعيثػ اارث صااب ما ف ، =

 –، ر الث ماج تير رير منبورة، ئليث االداب  ميدانيث حي مدينث النجؼ االبرؼ
 . >900 جامعث   داد ،

 
 
 


