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وسيم املغربى

معلم خبير علم النفس واالجتماع

مراجعة علم نفس
1ــ تتعدد طرق االحتفاظ باملعلومات يف الذاكره00برهن على ذلك باالمثله ؟
● أعط مثاال توضح من خالله ان التسميع املوضح احد طرق االحتفاظ باملعلومات يف الذاكره؟
هو تكرار املعلومات يف أذهاننا حيث ميكنا االحتفاظ بها يف الذاكرة قصيرة املدى.
مثال :تكرار رقم تليفون لغاية طلب الرقم

التسميع اآللي

هو ربط املعلومات املراد تذكرها مع شيء معروف سابقا ومخزن يف الذاكرة طويلة
ال��ت��س��م��ي��ع املدى.
املوضح
مثال  :ربط نتائج احلملة الفرنسية بأسبابها
هو أن يقوم الفرد بتنظيم املعلومات علي أساس العناصر املشتركة التي جتمع
بينها.
مثال :خصائص السعة والدوام والتخزين فى أنواع الذاكرة الثالث

التنظيم

2ـ ـ الذاكره قصيره املدي ذاكره عامله .دلل علي ذلك ؟
ألنها حتتوي على معلومات نشطة (هو ما تفكر به حالياً يف هذه اللحظة).
( فهي تشبه سطح املكتب الذي تضع عليه األوراق واألدوات التي ستستخدمها اآلن )
ال فعاالً
وتعد مرحلة مؤقتة تسمح بالتعامل مع املثيرات التى ال حتتاج لتخزين طويل تعام ً
3ــ للهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء تأثير كبير على النمو 0وضح ذلك ؟
الغدة الدرقيةإذا نقصت إفرازاتها قبل البلوغ..تودى الى
 --1توقف منو الهيكل العظمى من حيث الطول.
 --2يستمر منو الهيكل العظمى من حيث العرض مما يؤدى إلى السمنة.
-2الغدة التناسلية التى تظهر قبل البلوغ نتيجة لضمور(إختفاء)
الغدة التيموسية والصنوبرية.
 وإذا ضمرتا متأخراً كان البلوغ متأخراً. فإذا ضمرتا مبكراً كان البلوغ مبكراً.4ـ ـ حدد املقصود بكل من النمو التكويني والنموالوظيفي ؟
النمو التكويني أو الكمي «املرئي»

النمو الوظيفي أو الكيفي « غير املرئي «

 ه��و ال��ن��م��و ال���ذي يحدث هو النمو الذي يحدث يف الوظائف اجلسمية والعقلية واالنفعالية0يف احل��ج��م وال��ش��ك��ل ومي��ك��ن
 وال نالحظه بالرؤية بل نستدل عليه من مالحظة التغير يف سلوكمالحظته0
الفرد0
 مثل مالحظة زيادة الطول مثل 0النمو يف الوظائف العقلية ال نالحظه مباشرة ولكن نستدلأو الوزن أو ظهور األسنان
عليه من التغير يف األداء
 5ـ يعد (التبريرواحالم اليقظه من احليل الدفاعيه اال شعوريه  .دلل باالمثله؟
التبريرهو محاولة ال شعورية إلعطاء أسباب تبدو مقبولة اجتماعيا أو معقولة منطقيا ولكنها غير سليمة
جتنبا للسبب الصحيح لالحباط ويوجد نوعان من التبرير :
أ -تشويه الهدف اجليد :الذى يعجز الفرد عن الوصول اليه مثال /فشل طالب فى دخول كليه السياسه
واالقتصاد-فيصفها بان مستقبلها غير مضمون
ب – حتسني الهدف السيئ :وفيه يضخم الفرد من قيمة الهدف الذى وصل إليه
مثال/الشخص الذى يحصل على وظيفه متواضعه ميجد فيها0
أحالم اليقظه هى حيلة يلجأ إليها الفرد لتحقيق أهدافه فى عالم اخليال بعد ان فشل فى حتقيقها فى
عالم الواقع ولها عدة أنواع:
أ) حالم البطولة  :وفيها يتخيل االنسان نفسه بط ً
ال أو شخصية عظيمه
ب) أحالم العدوان  :يتخيل فيها الفرد حدوث األذى لألشخاص الذين يقفون عقبه فى سبيل حتقيق اهدافه
جـ) أحالم االستشهاد  :وفيهايتخيل الشخص نفسه شهيدا تعرض لالذى
6ــ ميزمبثال بني القلق املوضوعي والقلق املرضي ؟
 -2قلق مرضى
 -1قلق موضوعى
●هو قلق عادى سوى يظهر فى اخلوف من شئ محدد
مثل اخلوف من املرض أو االمتحان
● مستوى القلق له تأثير على اآلداء فاملستوى املنخفض
ال يؤدى للعمل ومع زيادة هذا املستوى الى املتوسط يزداد
العمل والكنا ذا زاد القلق عن احلد الطبيعى يوقف الفرد
عن العمل
● مثال  :الطالب يشعر بالقلق من االمتحان وهذا يدفعه
للمذاكرة وكلما اقترب الوقت زاد القلق ( املستوى املتوسط )
بصورة تدفعه للمذاكرة أكثر ولكن إذا زاد عن احلد الطبيعي
( فوق طاقته ) فانه يعوق العمل

● هو خوف غامض مبهم ال يسهل
معرفة سببه مباشرة
● ال يتفق مع الظروف ويبدوا أنه
ال مبرر له
×وي��ؤدى الى إعاقة توافق الفرد
مع احلياة
● مثال رجل الشرطة ال يثير خوفا
ولكن إذا خاف الشخص منه بال مبرر
فهذا مرض نفسى يحتاج الى عالج
متخصص

 7ــ يحدث االحباط نتيجه عوامل خارجيه-داخليه .دلل
العوامل اخلارجية املحدثة لإلحباط
يقصد بها العوامل املوجودة يف البيئة املحيطة للفرد وتشمل :
( )1الظروف املادية يف البيئة :
وتعنى عجز اإلمكانيات الطبيعية للبيئة التي يعيش فيها الفرد عن إشباع دوافعه وحتقيق أهدافه
مثال انقطاع التيار الكهربائى اثناء مشاهدتك ملباره االهلى والزمالك .
( )2القيود والضوابط االجتماعية :
وهى قيود يفرضها املجتمع او تنشا عن تصرفات اآلخرين
مثل العادات والقوانني السائده فى املجتمع
مثال /حرمان الفتاه فى صعيد مصر من استكمال تعليمه.
( )3املستويات االقتصادية واالجتماعية :
يشعر الفرد باإلحباط نتيجة عدم كفاية الدخل أو االنتماء ملستوى اقتصادي أو اجتماعى منخفض،
ويزاد اثر هذاالعامل فى مجتمع يقدر الفرد بثروته
العوامل الداخلية املحدثة لإلحباط
يقصد بها العوامل التي تنشأ داخل الفرد نفسه وتشمل:
( )1العيوب والنقائص الشخصية :
سواء كانت عيوب جسمية أو نفسية أو اجتماعية
مثل العاهات واألمراض.
( )2الشعور بالتعطل الوظيفي :
فاحلرمان من العمل أو العجز عن احلصول عليه أو القيام بعمل ال يتناسب مع قدرات الفرد يودى
الحباطه وطلب النقل او االستقاله.
( )3عدم فهم الشخص لذاته اى عدم ادراك الفرد المكانياته ادراكا واقعيا فيحد د لنفسه اهدافا
تفوق قدراته وبالتالى يعجز عن حتقيقها فيشعر باالحباط
مثال /تصميم الفرد على العمل بالتمثيل مع عدم توافر القدره واملوهبه .
 8ـ الشخصية مجموع ما يحدثه الفرد من تاثير يف االخرين هل تؤيد ؟ اذكر مبرراتك ؟
ال اؤيد
أهم عيوب هذا االجتاه :
 )2يجعل للفرد شخصيات متعددة .
 )1نظرته السطحية للشخصية .
 )3ينكر التنظيم الداخلي للشخصية /4.يركز على تاثير الفرد فى االخرين
 9ـ الشخصيه عند فرويد تنظيم ديناميكى يف صراع متسمر ودائم هل تؤيد ؟ اذكر مبرراتك ؟
االنا االعلي يتمثل يف اجلانب اخللقي للشخصيه عند فرويد عقب علي ذلك
الهو:

«هو جزء ال شعوري»
● يستمد طاقته من اللذات والغرائز املولود بها الفرد
واملبدأ االساسى هو السعي الدائم نحو حتقيق اللذة

االنا:

«وهو جزء شعورى»
● ينمو مع الفرد نتيجة اخلبرات التى تعرض لها
● وظيفته هو ضبط “الهو” وفقا للواقع
● املبدأ املسيطر علية هو” الواقع”

االنا
األعلى:

×

 11ـ ترتكز نظريه التعلم االجتماعي علي املحددات البيئيه للسلوك .عقب؟
تركز على املحددات البيئية للسلوك
الشخصية هى محصلة لتفاعل الفرد مع البيئة التى يعيش فيها
ويتحدد سلوك الفرد وفقا للتعلم وحتدث الشخصيه فى محيط اجتماعى
تختلف شخصية األفراد وفقاً لتاريخ حياتهم
فشخصية الفرد تنمو مبالحظة سلوك اآلخرين وبإدراكه للنتائج املترتبة عليها ويتوقع لو صدر منه هذا
التصرف ينطبق عليه نفس النتيجة
مثال إذا رأى الطفل األب يلقى السالم على شخص ما ووجد هذا الشخص يرد التحية بابتسامة وود ويحاول
أن ( يتبني) رد الفعل إذا كان من املمكن أن ينطبق عليه نفس النتائج لو قام بنفس السلوك
 12ـ املراحل االولي للنمو اهم من املراحل االخيره .وضح؟
 -1النمو السوي يف املرحلة اجلنينية يترتب عليها النمو السوى و الطبيعي يف مراحل العمر التالية.
 -2الظروف البيئية السيئة قبل امليالد أو بعده مباشرة تضر بعمليات النمو و االرتقاء التالية ضررا بالغا وقد
تعطل النمو اجلسمي و العقلي لدى الطفل
 13ـ اذكر اسباب تدمير كرات الدم احلمراء عند بعض االطفال ؟
بسبب تفاوت أحد مكونات الدم ( )rhعند كل من األم واجلنني
فإذا كان مكون الدم ( )rhسالب عند األم  ،موجب عند األب أدى إلى:
 -1تدمير كرات الدم احلمراء يف جسم اجلنني.
 -2عدم نضج خاليا الدم.
 -3اإلضطراب يف توزيع األكسجني.
 -4الضعف العقلى وتلف املخ.
 -5موت اجلنني أو مايعرف باإلجهاض.
14ــ اذكر الفروق الفرديه داخل الفرد الواحد؟
-1اجلوانب املتعددة للقدرة الواحدة ال توجد فى الفرد الواحد بنفس الدرجة
-2تتنوع القدرات العقليه والسمات السيكولوجيه فى الفرد الواحد
مثال  :قد يتميز الفرد فى القدرة الرياضية وال ميتلك القدرة الفنية
 -3متيل الفروق داخل الفرد الى التناقص بالتدريب واستمراره وتتزايد مع التقدم فى العمر0
 15ـ حدد املقصود بالفروق الفردية؟
هى االختالفات التى توجد بني االفراد فى النواحى اجلسمية والعقلية والنفسية
 16ـ التفاعل بني الوراثه والبيئة من العوامل االساسيه يف اظهار الفروق الفرديه .وضح؟
-1الوراثة تأتى باالستعدادات التى جتعل الفرد متوافقا مع نفسه ومجتمعه
-2البيئه أما تنميه أو تخمدها
مثال قد يرث الفرد ذكاء عن والديه ولكنه قد يحيا فى بيئة ال تساعده على تنميته
 17ــ للمراهقه اهميه للفرد وللمجتمع  .دلل على ذلك ؟
أهمية املراهقة بالنسبة للمجتمع
أهمية املراهقة بالنسبة للفرد
-1هى أخطر الفترات العمرية يف حياة اإلنسان
ألنه يحدد فيها مستقبله بشكل كبير.
-2هى الفترة التى مير فيها املراهق بالعديد من
الصعوبات ويعانى فيها من القلق والصراعات.
-3امل��راه��ق��ة أشبه بعنق ال��زج��اج��ة يف احلياة
النفسية للمراهق فمن مير فيها بسالم يضمن
إستقرار احلياة.

 18ـ يتوقف طول فتره املراهقه علي ظروف املجتمع .دلل علي ذلك؟
ألن من أهم عالمات إنتهاء مرحلة املراهقة أيضا هو الوصول إلى مرحلة اإلستقالل واإلستقالل هنا هو
“اإلستقالل اإلقتصادى»..
فترة املراهقة قد تقصر يف املجتمعات الريفية البدائية ألن الفرد فيها ينضج إقتصادياً يف الوقت الذي ينضج
فيه جنسياً ويستطيع أن يعول نفسه.
فترة املراهقة قد تطول يف املجتمعات املدنية احلديثة ألن الفرد فيها ال ينضج إقتصادياً يف الوقت الذي
ينضج فيه جنسياً واليستطيع أن يعتمد على نفسه.
 19ـ يختلف تذكر املراهق عن تذكر الطفل يف الكم والكيف ..دلل علي ذلك ؟
التذكر
أي أنه ميلك القدرة على التذكر بشكل يختلف عن الطفل
فاالختالف بني ذاكرة املراهق وذاكرة الطفل اختالف يف الكيف أكثر منه يف الكم
-1ذاكرة الطفل يكون من النوع قصير املدى أما ذاكرة املراهق تكون من النوع طويل املدى ..ألنه
ميلك القدرة على استدعاء خبرات قدمية.
 -2تذكر الطفل من النوع اآللي القائم على احلفظ فقط دون الفهم فالطفل لديه قدرة على
استدعاء أى مادة علمية حتى وإن لم يفهمها.
أما تذكر املراهق قائم على الفهم فيستحيل على املراهق استدعاء أي مادة علمية دون أن يفهمها.
 20ــ تزداد قدره املراهق علي التخيل  -االنتباه .دلل علي ذلك.
التخيل :أي أنه ميلك القدرة على التخيل ويظهر ذلك يف خياله اخلصب الذي يتيح له
-1عمق الكتـــــابة :ويظهر ذلك فى تأليف القصص والروايات وكتابة الشعر.
-2التفكير اإلبتكارى :فاألفراد الذين ميلكون قدرات إبتكارية هم أساساً متفوقون فى القدرة التخيلية.
-3أحــــالم اليقظة :بدرجة زائدة يجد فيها لذة كبيرة ولكنها سالح ذو حدين..
قد تكون نافعة :إذا كانت حافزاً على العمل واالستذكار.
قد تكون ضارة :إذا استغرق
االنتباه :أي أنه ميلك القدرة على االنتباه سواء فى املدة أو فى املدى
 -1فى املـدة :هي القدرة على تركيز االنتباه فى أى موضوع ملدة طويلة.
 -2فى املدى :هي القدرة على االنتباه ألكثر من موضوع فى مرة واحدة مبا يعرف بـ«مدى االنتباه».
 21ــاقترح أساليب ميكن من خاللها مواجهه الشائعات
التأكيد على اليقظة للشائعات فى أوقات األزمات واحلروب
توافر املعلومات الصحيحة والصادقة عن اى موضوع يهم الناس
االهتمام بتعليم الناس وتثقيفهم
تربية النشئ على التفكير النقدي فال يقبلوا اى شئ قبل نقده
نشر فضيلة الصدق فى املجتمع واعتباره من أهم مقومات احلياة األخالقية
 22ــتلعب الشائعات دور مؤثر فى االحداث علي املستوي االجتماعى والفردى .عقب برأيك فى ضوء ما درست؟
توثر فى األحداث احلياتية واالجتماعية واالقتصادية وتوجهات الناس وروحهم املعنوية والراى العام وكذلك
تؤثر على االنتاج والتسويق
مثال - 1 :سقراط :أشيع عنه انه يفسد عقول الشباب مبا يطرحه عليهم من تساؤالت وقد أدى ذلك الى
حشد الرأي ضده واملطالبة بإعدامه وقد مت فعال ذلك
 - 2نيرون :أشاع أعوان نيرون انه لم يحرق روما وإمنا الذى حرقها هم املسيحيني مما أدى الى حملة
اضطهاد موجهة نحوهم فى روما
 23ــالشخصية عند ألبورت تنظيم دينامي حتدد للفرد أسلوبه يف التوافق مع البيئه .حلل التعريف  -هل توافق؟
الفردية والتميز

التنظيم

التكامل

ف���س���ل���وك أي ف���رد
ي��خ��ت��ل��ف ع���ن غ��ي��ره فى
ط��ري��ق��ة امل��ش��ي وال��ك�لام
والتعبير عن االنفعاالت.

يعني أن جميع سمات
ال��ف��رد منظمة وثابتة إلى
حد ما ولكنها قابلة للتغير
نتيجة للتعلم اجلديد.

يعني أن جميع س��م��ات ال��ف��رد على
درج��ة من الثبات واالستقرار النسبي،
والشخصية ليست هذه الصفات فقط
بل هي كل متكامل جلميع صفات الفرد
التي حتدد أسلوب الفرد املميز.

 24ــ اذكر دور البيئة فى نشاة الفروق الفردية؟
 -1يتأثر الفرد قبل امليالد بالبيئة الرحمية  -2-وبعد امليالد بالبيئة اخلارجية
 -3االسره واملدرسة واحلي واألصدقاء يجعل الفرد يكتسب طابعا معينا فى شخصيته
مثال األطفال الذين تربوا فى الغابات وسط احليوانات نـجدهم يسيرون على أربع مبعنى سلوكهم أشبه
بسلوك احليوانات
 25ــ اذكر ثالث مبادىء للنمو واالرتقاء اإلنسانى؟
جوانب النمو ترتبط
ببعضها البعض:

« هو جزء ال شعورى»
● يتمثل فى اجلانب اخللقى ويشمل األوامر والنواهى األخالقية التى تعلمها الفرد
● وظيفة” االنا األعلى” ضبط” االنا” والسيطرة عليه وتوجيهه نحو القيم األخالقية
● و”االنا األعلى” غير واقعى مثالى ال يسعى الى اللذة بل إلى الكمال
الذكور

الذكاء

ال يوجد فروق تذكر بني اجلنسني فى الذكاء العام

اخل���ص���ائ���ص
اجلسمية

يتفوق ال��ذك��ور ف��ى بعضها (ت��ازر
عضلى غليظ)

ت��ت��ف��وق اإلن����اث ف��ى م��ع��دل النضج
واملثابرة (تأزر عضلى دقيق)

االستعدادات
املعرفية

يتفوق الذكور على اإلناث خاصة فى
االستدالل احلسابي والتصور البصري

تتفوق اإلناث فى الطالقة اللفظية
والذاكرة والقدره على متييز االلوان

ال���ت���ح���ص���ي���ل
الدراسي

ي��ت��ف��وق ال���ذك���ور ف��ى ال��ري��اض��ي��ات
والعلوم

تتفوق اإلن��اث فى اللغات والفنون
واألشغال اليدوية.

امليول

نظريه وعمليه وميكانيكيه 0

جمالية وادب��ي��ة وخدمة اجتماعية
ومنزلية.

فمن تنـخفض نسبة ذكاؤه يتأخر يف املشى والكالم.
ومن ترتفع نسبة ذكاؤه يتقدم يف منوه اإلجتماعى واإلنفعالى.

تختلف سرعة النمو
من مرحلة ألخرى:

ألن النمو اجلسمى يكون سريع جداً يف مرحلة اجلنني والطفولة املبكرة
واملراهقة ثم يبطئ يف مرحلة الطفولة املتأخرة والشباب (الرشد).

ي���س���ي���ر ال���ن���م���و يف
اجت������اه������ات ط���ول���ي���ه
وعرضيه:

حيث أن النمو يسير يف إجتاهني متعامدين..
فهناك -1إجتاه طـــــولي :يسير فيه النمو من أعلى الرأس إلى أسفل القدم.
وهناك -2إجتاه عرضى :يسير فيه النمو من منتصف الصدر إلى اليدين
اليمنى واليسرى.

10ــ توجد فروق فرديه بني اجلنسني 000بني ثالثه منها
البنات

هى فترة إعداد املراهق للعطاء للمجتمع.
امل��راه��ق فيها أفضل ث��روات املجتمع التى
ي��ج��ب إس��ت��ث��م��اره��ا ألن اإلن���س���ان ه��و صانع
التقدم بإستثماره الثروات املادية التى التصلح
مبفردها.
عدم إستثمار طاقة الشباب يف سن املراهقة
يؤدى إلى حتولها لطاقة مدمرة للفرد واملجتمع.

ال��ن��م��و ي��س��ي��ـ��ر من
العـام إلى اخلاص:

حيث أن املولود يستجيب للمواقف العامة بصورة كلية حتى ميكن
ألعضاؤه الفردية اإلستجابة مع مرور الوقت.
مثال :1حينما يسمع صوتاً ما نراه يلتفت بجسمه كله ولكن مع الوقت
يتعلم كيف يدير رأسه أو رقبته فقط.
مثال :2حينما يريد احلصول على شئ أمامه نراه يتحرك بجسمه كله
ومع الوقت يتعلم كيف يحرك يده فقط.

 26ــ دلل بثالث امتله علي العوامل املؤديه للنسيان؟
يحدث النسيان مع مرور الوقت لعدم استخدام املواد املختزنة فى الذاكرة.
التضاؤل
التشويه

يحدث النسيان حني يتم تخزين املعلومات بطريقة غير صحيحة ـ مثل حفظ كلمة
 moneyعلى أنها ) many

الكبت

يحدث النسيان نتيجة رغبة الشخص فى عدم تذكر مواقف معينة كموقف مؤلم أو
محزن ـ فتحول إلى الالشعور.

تهتم الدوله برعايه الضعاف عقليا.
إنشاء املدارس الفكرية.
عالج حاالت الضعف العقلي.
رعاية األمومة والطفولة منذ احلمل .
تقدمي الرعاية الطبية املستمرة أثناء احلمل والسنوات األولى من حياة الطفل
 27ــ حدد اهمية املرحلة اجلنينية؟
 -1أساس العوامل الوراثة التي يتكون منها اجلنني .
 -2تتأثر باحلالة الصحية و النفسية والغذائية لألم .
 -3أنها أكثر املراحل سرعة يف النمو .
 -4تتكون فيها اجتاهات الوالدين و مشاعرهم جتاه الطفل و تبنى عليها حياة الطفل االجتماعية والنفسية.
 28ــ ليس من السهل تعريف الشخصيه .هل تؤيد؟ اذكر مبرراتك ؟
( )1الشخصية مفهوم مجرد  :ليس له مقابل حسى.
( )2الشخصية تكوين افتراضي يستدل عليه من خالل السلوك الظاهر
( )3الشخصية مفهوم يشير جلوانب متعددة( :جسمية ـ عقلية ـ اجتماعية ـ انفعالية) يوثر كل منها
على االخر.
( )4اختالف ال��زاوي��ة التي ينظر منها العلماء للشخصية :فكل شخص يؤمن بنظرية معينة يرى
الشخصية من خاللها
 29ــيستطيع املراهق القيام بعمليات لالستدالل العقلي  .دلل علي ذلك ؟
 -1التفكير املجرد :هو القدرة على فهم املصطلحات واملفاهيم املجردة التى ليس لها أساس حسى
مثل :الفضيلة والعدالة
 -2التفكير النقدى :هو رفض قبول أى فكرة إال بعد الفحص واالقتناع ومحاولة اكتشاف مواطن الصحة
واخلطأ فيما يقرأ أو يسمع.
 -3القدرة االستداللية بنوعيها االستقراء (أى التوصل من الظواهر الفردية لقاعدة عامة) واالستنباط (أى
استنتاج قضايا جديدة من قضايا مطروحة):
 30ــ يعد كل من جذب االنتباه واالختبار من دوافع اطالف الشائعات .هل تؤيد .اذكر مبرراتك؟
29
العدوانية

جتاه املستهدف بالشائعة لتشويه سمعته أو تغيير موقف الناس نحو األشخاص
األكثر شهرة

اإلسقاط

يسقط مروج الشائعات ما يضمره فى نفسه على شخص أخر كاخلوف أو السرقة
تشير الشائعة الى احتماالت مستقبلية يعتقد مروج الشائعات بقرب حدوثها
لتهيئة أذهان الناس

التنبؤ

لقياس استجابة الناس لها فإذا قوبلت بالقبول حدثت مثل القول بالتغيير الوزاري

االختبار
ج������������ذب
االنتباة

حتى يبدو مروج الشائعات انه على علم ببواطن األمور وان لديه مصادر مهمة
ورمبا يكون لتعويض النقص أو عدم الثقة فى النفس

● حدد صواب وخطا مع التعليل
يعد الذكاء من اهم مكونات الشخصيه
 -1ألنه يلعب دورا رئيسيا يف قدرة الفرد علي التصرف يف املواقف املختلفة
 -2يساعد على التكيف مع البيئة واالستفادة من امكانياتها0
 -3يعد عامل مشترك يف جميع نواحي النشاط املعريف لالنسان0
تصنف مقاييس الذكاء لثالث أنواع وفقا لطريقه التطبيق
إلى نوعني (فردى – جمعى )
مقاييس الذكاء
مقاييس لفظية

اختبارات مواقف

مقاييس علمية

أي اخ��ت��ب��ارات تعتمد علي
األل��ف��اظ يف األسئلة واإلج��اب��ة
عنها(.تقيس اجلوانب اللغويه)

ح��ي��ث يطلب م��ن ال��ف��رد
القيام بعمل

ك��أن يهئ ال��ب��اح��ث م��وق��ف من
مواقف احلياة العملية

مثال  :أبيض إلى أسود مثل
نهار إلى ..................

م���ث���ال  :ك����اخل����روج من
متاهة أو تركيب مكعبات
أوترتيب أشكال بازل

م���ث���ال  :خ������روج إث���ن�ي�ن م��ن
البلطجية عليك أثناء عودتك إلى
البيت متأخراً

● الذكاء الشخصي واالجتماعي من الذكاءات املتعدده
الذكاء االجتماعى

الذكاء الشخصى
 -1يعتمد على معرفة اجلوانب الشخصية للفرد
 -2يظهر يف إدراك الفرد ملشاعره وانفعاالته ومتييزهاوفهم
سلوكه
ملحوظة  :ي��ؤك��د ج��ومل��ان على أهمية ال��ذك��اء الشخصي
واالجتماعي وذل��ك ألهمية التواصل مع اآلخ��ري��ن بناء على
معرفتنا لذاتنا-ومت جمع هذين النوعني باسم (الذكاء االنفعالى)

 -1يعتمد على إدراك الفروق
ال��ف��ردي��ة ب�ين األف�����راد وم��ع��رف��ة
مقاصدهم والتعاماللتواصل معهم
 -2يظهر ل���دى رج���ال ال��دي��ن
وال��ق��ادة السيذاسيني واملعاجلني
النفسيني

● التخيل يف مرحله الطفوله املبكره تخيل بصري
يعتمد التخيل يف مرحله الطفوله املبكره علي االلفاظ
التخيل :يتصف بأنه تخيل بصري يعتمد فيه الطفل على الصور البصرية فحينما يتخيل يبدأ بصور من
الواقع ويضيف إليها من خياله.
مثال :إذا رأى سيارة تصدم شخصاً وتلقيه على األرض فإنه يروى لآلخرين أنه رأسي سيارة صدمت
الشخص وجعلته يطير يف الهواء حتى سقط على األشجار.
تعرف مرحله الطفوله املبكره بالطفوله الصاخبه
 نتيجة للثورة اإلنفاعلية لدى الطفل التى ترجع إلى رغبته يف تأكيد ذاته أو مولد طفل جديديف أسرته تتميز بشدة اإلنفعال فعندما يفرح الطفل يفرح بشدة وعندما يغضب يغضب بشدة. تتميز بالتقلب املفاجئ من حالة الفرح الشديد إلى حالة الغضب الشديد. تتميز مبحدودية قدرته لوحدات الزمن حيث أنه اليعترف إال مبا هو حاضر أمامه. تنتهى هذه الثورة يف العام الرابع حينما يدرك البعد الزمنى ويكون األنا األعلى والعواطفيتفق امليل مع الرغبه واالجتاه يف املعني
“ امليل  :هو استعداد دينامي من جانب الفرد لالستغراق يف نشاط معني يؤثر على سلوك الفرد ويجعله يبذل
جهد يف نشاط مصحوب مبشاعر الراحة والرضا “
الرغبة
الرغبة مفهوم له ناحية ايجابية وأخ��رى سلبية
(يرغب يف  -يرغب عن وينتهي مبجرد احلصول
على الهدف او التخلص من شيء يف موقف معني

اما امليول
امل��ي��ل أوس���ع م��ن حيث امل���دى ول��ه صفة
الدوام ألنه
ال ينتهي مبجرد حتقيق الهدف كالرغبة.

تتسم االجتاهات النفسيه بخصائص عديده
ال تنشا من فراغ بل هى عبارة عن عالقة بني فرد وموضوع االجتاة
تتسم بالطابع الذاتى من حيث محتواها
متيزها خصائصها العاطفية عن االعتقاد أو الراى
مكتسبة ومتعلمة وليست فطرية
ذات قدرة تنبؤية باستجابة الفرد املستقبلية فى املواقف املختلفة
تتسم بالثبات النسبي فهى ال تتغير بسرعة
تكرار اخلبره -وحدتها –انتقال اخلبره وتكاملها من شروط تكوين االجتاه
تكامل اخلبرة

مبعنى عند ما تكتمل اخلبرات فى إطار واحد تصدر األحكام واالستجابة للمواقف

تكرار اخلبرة

فتكرار الفشل فى الرياضيات يكون اجتاة سلبي نحوها

حدة اخلبرة

االنفعاالت احلادة لها أثر قوى يف تكوين االجتاه من خالل االحتكاك االنفعالى املرتفع

متايز اخلبرة

حيث يتحدد االجتاة ويكتسب ذاتيه خاصه ويتميز عن غيره

انتقال اخلبرة

تنتقل اخلبرة عن طريق التصور والتخيل والتقليد وهذه العوامل تساعد فى تكوين االجتاه

● احليل الدفاعيه تعد نتائج مباشره لالحباط والصراع
نتائج غير مباشرة
● سميت باحليل الدفاعية :ألنها تعمل على تخفيف أثار التوتر والقلق الناجت عن الصراع ولكنها
ال تؤدى الى حتقيق األهداف أو إشباع الدوافع وفقاً للواقع بل تعطى للفرد مسافة من الوقت ليعيد تنظيم
حياته والتوصل الى احللول املناسبة ملشكالته.
● سميت بال شعورية :ألنها ال إرادية فالشخص يقوم بها دون إدراك للدوافع احلقيقية لها
يعمل التوافق النفسى يف اجتاهني معا
( )1املعنى األول :تعديل سلوك الفرد بحيث يتواءم مع الظروف املتغيرة يف البيئة النفسية واالجتماعية
واملادية املحيطة به ويلعب التعلم الدور احلاسم يف هذا الصدد .
( )2املعنى الثاني :تعديل البيئة النفسية واالجتماعية واملادية املحيطة بالفرد بحيث تصبح أكثر قابلية إلشباع
دوافعه ورغباته .
التوافق النفسي يرتبط باشباع الدوافع واالهداف االجتماعيه
التوافق النفسى (الشخصى )
يقصد به املواءمة بني الشخص وذاته
ويعنى ذلك أن يكون الفرد راضيا عن نفسه متقبال
لها مع التحرر النسبى من الصراعات التى ترتبط
مبشاعر سلبية نحو الذات ويرتبط مبدى إشباع الفرد
لدوافعه وحاجاته وحتقيق أهدافه الشخصيه

التوافق االجتماعى
يقصد به املوائمة بني الشخص والبيئة أو
غيره من الناس ويشمل جميع املجاالت
االجتماعية كاألسرة واملدرسة واملهنة
ويرتبط ارتباط وثيقة بإشباع احلاجات
االجتماعية وحتقيق األهداف االجتماعية

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ
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ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
 ١ـ وﺿﺢ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻰ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ؟
إﺳﻬﺎﻣﺎت اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻮﺿﻌﻰ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع
اﳌﻌﺎﺻﺮ

)اﺑﻦ ﺧﻠﺪون( اﻟﻘﺮن )  ( ١٤ – ٧م
)أوﺟﺴﺖ ﻛﻮﻧﺖ  -دورﻛﺎﱘ( اﻟﻘﺮن ١٩
)ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ :ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وﻋﺮف اﳌﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻜﻞ اﻟﺬى ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة أﻧﺴﺎق إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎﻧﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻰ (

 ٢ـ ﺗﺘﺴﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﻴﺌﻴﻪ٠٠وﺿﺢ ذﻟﻚ
● اﻟﻈﺎﻫﺮه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺛﺮ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن )ﻧﺴﺒﻴﻪ( .وﺿﺢ ؟

ﺷﻴﺌﻴﺔ
)ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ(

أى ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺷﻌﻮر اﻷﻓﺮاد – ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻳﻮﻟﺪ وﻳﺠﺪ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ أﻣﺎﻣﻪ
ﺑﻌﺎداﺗﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ وﻳﻈﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻸﺑﺪ
ﻣﺜﺎل ) اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ إﻟﻰ آﺧﺮ دون ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻷﻓﺮاد (

ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ

ﻓﻬﻰ ﲤﺜﻞ ﻓﺘﺮة ﻓﻰ ﺣﻴﺎة اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﻟﻌﺎدات واﳌﻌﺘﻘﺪات وأﳕﺎط اﻷزﻳﺎء
اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ اﻟﻨﺶء ﻋﻦ اﻻﺟﺪاد ﻫﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺮاث اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻣﺜﺎل:ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺰى )اﻟﻜﻴﻤﻮﻧﻮ( وﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﻌﲔ ﻓﻰ
ﻣﻨﺎزﻟﻪ ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﳌﻤﻴﺰة

اﻟﺘﺮاﺑﻂ

اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ،وﻻ ﳝﻜﻦ دراﺳﺘﻬﺎ
ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ
ﻣﺜﺎل  .ﺗﺪﻫﻮر اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ! ﺗﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد ! اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى
دﺧﻞ اﻷﺳﺮة

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻻﻧﺘﺸﺎر

 -١ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ
 -٢ﺗﻈﻬﺮﻓﻰ ﺻﻮره واﺣﺪه اﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ وﺗﺘﻜﺮر ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺰﻣﻦ
 -٣ﳝﻜﻦ إﺣﺼﺎؤﻫﺎ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻣﺜﺎل  :اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ وأﺧﺮى
ﻣﻌﺎﺻﺮة

اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ

ﻓﻬﻰ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺛــﺮ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن وﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ واﺣــﺪ ﺑﺨﻼف
اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻼ ﻋﺎدﻳﺎً
ﻣﺜﺎل إﺑﺪاﻋﻰ  :وأد اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎن ﻓﻌ ً
ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً
ﻣﺜﺎل إﺑﺪاﻋﻰ  :اﻟﻘﺘﻞ ﻇﺎﻫﺮة إﺟﺮاﻣﻴﺔ وﻟﻜﻦ ُﺣﻜﻤﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻵﺧﺮ

٣ــ ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  .دﻟﻞ ﺑﺎﻻﻣﺜﻠﻪ ؟
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻰ

اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪى
أو اﻟﺮوﺣﻰ

اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻰ

ﻓــﺎﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ اﳋــﺎرﺟــﻴــﺔ
ﺗﺆدى إﻟﻰ ﺗﻌﺎون اﻻﻓﺮاد
ﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ اﳌـــﺼـــﻠـــﺤـــﺔ
اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ

ﻓــــﺎﻟــــﺘــــﻌــــﺎون ﻛــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ
اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻳـــﺮﺟـــﻊ إﻟـــﻰ
اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺮه.

ﻓﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ
ﺻﻔﺎت اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺑﻬﺎ إﻻ أﻧﺎ
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺴﻮى ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ
–ﻛﻤﺎ اﻛﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ

 ٤ـ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ  .دﻟﻞ ؟
 -١ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ
 -٢ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة واﻟﻘﺪﳝﻪ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ
واﻻﻧﺪﻣﺎج .
 ٥ـ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪده  .دﻟﻞ ﺑﺜﻼث اﻣﺜﻠﻪ ؟
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻰ

ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻄﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺮاداﻻﺳﺮة

اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ذاﺗﻰ
ﻣﺜﺎل  :ﺗﻌﺎون ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻻﻧﻘﺎذ ﺷﺨﺺ ﻓﻰ ﺣﺎدﺛﺔ .

اﻟﺘﻌﺎون ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﻼ ﺟﺰﺋﻴﺎً
ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺎون ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻬﻨﲔ  ،ﻓﻴﺆدى ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻤ ً
 ،ﻟﻴﺘﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﻫﺪف واﺣﺪ
ﻣﺜﻞ :ﺗﻌﺎون اﳌﻬﻨﺪس واﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﺠﺎر واﳊﺪاد ﻓﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺰل

اﻟﺘﻌﺎون «ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
» وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎون
اﻹﺿﻄﺮراى

ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﺼﻴﺮ اﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدى
أواﻟﻌﺴﻜﺮى أواﻟﺴﻴﺎﺳﻰ
أﻣﺜﻠﺔ ) :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  /واﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ (

 ٦ـ ﻳﺘﻮﻟﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎون  .دﻟﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ؟
س  :ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻔﻴﺪه وﻣﻨﺒﻌ ًﺎ ﻟﻠﺸﻘﺎق٠٠ﻫﻞ ﺗﺆﻳﺪ٠٠اذﻛﺮ ﻣﺒﺮراﺗﻚ
ج  -:اﻻﺟﺎﺑﻪ
ﻓﻘﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺪرات اﳋﺎﺻﻪ اﻟﺘﻰ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔﺮد ذاﺗﻪ
ﻟﻸﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻔﺎءة و ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ و ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪاً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺪم اﳉﻤﺎﻋﻪ
و ﻳﻜﻮ ن ﺿﺎر ﻋﻨﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف اﻟﻔﺮدﻳﻪ.
ﻟﻠﺼﺮاع اﺷﻜﺎل  .دﻟﻞ ﺑﺎﻻﻣﺜﻠﻪ ؟
اﻟﻨﻄﺎق

اﻟﺼﺮاع ﻣﺒﺎﺷﺮاو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺪى اﻟﻮﺿﻮح

ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺼﺮاع
ﺑ ـ ــﲔ ﺷـ ـﺨـ ـﺼ ــﲔ أو
ﺟـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋـ ـ ـﺘ ـ ــﲔ وﻗ ـ ــﺪ
ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻋﺪه
دول

ﺻﺮاع ﻣﺒﺎﺷﺮ :
ﻣﺜﻞ اﻋﺘﺪاء ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ.
ﺻﺮاع ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ :
ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺴ ـﻌــﻰ ﻛ ــﻞ ﻓـ ــﺮد ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴــﻖ
ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ و ﻳﻌﻠﻢ أن ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻵﺧﺮﻳﻦ.

ﻗﺪ ﻳﻜﻮن واﺿﺤ ًﺎ و ﻋﻠﻨﻴﺂ.
أو ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻤـ ــﻮ ﻓـ ـ ـ ــﻰ اﳋـ ـ ـﻔ ـ ــﺎء
وﻳﺘﺨﺬ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ
ﻛ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻄـ ـﻴ ــﻂ ﻟ ــﻼﻏـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﻻت
واﳌﺆاﻣﺮات

 ٧ـ اﻗﺘﺮح ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻠﻮل ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮﳌﻪ واﻟﻬﻴﻤﻨﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻪ ؟
أ ــ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻊ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻌﻘﻴﺪة
واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺻﻴﻠﺔ
ب ــــ ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻫﻤﻴﺔ دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓــﻰ ﻏــﺮس ودﻋــﻢ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب
ﺟـ ــ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﻌﺮﻓﻰ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﻧﻔﻮس أﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ ﻓﺒﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ٨ــ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻳﻌﻨﻰ اﳉﻤﻮد واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﳌﻮروث اﻟﻘﺪﱘ  .اﻛﺪ ﺻﺪق
اﻟﻌﺒﺎره
ﻓﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻰ اﳉﻤﻮد واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎ اﳌــﻮروث اﻟﻘﺪﱘ ﺑﻞ ﻫﻮ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ دون أن ﻳﻔﻘﺪ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ اى ﻳﺤﻤﻊ ﺑﲔ اﻻﺻﺎﻟﺔ
واﳌﻌﺎﺻﺮة أو اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﻳﺠﺎﺑﻰ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى وﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ وﺗﺮﺑﻴﺘﻨﺎ .
٩ــ اﻻﻧﺤﺮاف ﻧﺘﺎج اﻟﻮﺻﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  .ﻫﻞ ﺗﺆﻳﺪ اذﻛﺮ ﻣﺒﺮراﺗﻚ
● ﺧﻠﻖ اﳌﺠﺮم ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﻪ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻬﺎ اﻻﺧﺮون .
ﻫﻞ ﺗﺆﻳﺪ اذﻛﺮ ﻣﺒﺮراﺗﻚ ؟
ﻻن ﻣﺎ ﻳﺆدى اﻟﻰ ﺧﻠﻖ اﳌﺠﺮم ﻫﻮ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻬﺎ اﻻﺧﺮون
ﻓﺎﻻﻧﺤﺮاف ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ اﺛﺎر اﳋﺒﺮة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻣﺜﺎل ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻰ ﺷﺨﺺ ﻓﻰ ﺻﻐﺮه ﺑﺴﻠﻮك ﻣﻨﺤﺮف ﻟﻈﺮوف ﻣﺎ ﻓﺎن رد ﻓﻌﻞ
اﳌﺠﺘﻤﻊ ﲡﺎه ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻳﺆدى اﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻤﻪ او ﻧﺒﺬه
 ١٠ــ اﻻﻧﻮﻣﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﻪ ﺑﺎﻻﻧﺤﺮاف  .ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻳﻚ ؟
ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺎس اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ
إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺳﺒﻞ اﻧﺤﺮاﻓﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻗﻴﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف
٠
ﻣﺜﺎل  :ﺷﺨﺺ اﻗﺘﺮض ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﳉﻨﻴﻬﺎت وﻫﺮب ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎرج
١١ـ ـ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ ان اﻟﻌﻘﺎب ﻫﻮ اﻻﺳﻠﻮب اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻌﻼج اﻻﻧﺤﺮاف  .ﻫﻞ ﺗﺆﻳﺪ
اذﻛﺮ ﻣﺒﺮراﺗﻚ ؟
ﻻ أؤﻳﺪ ﻓﻬﻨﺎك ﻃﺮق ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻌﻘــــــــﺎب  :اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻟﻠﻤﻨﺤﺮﻓﲔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻌﻮدوا إﻟﻰ اﻻﻧﺤﺮاف وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ
رادﻋﺎ ﻟﻬﻢ وﻟﻐﻴﺮﻫﻢ .
اﻟﻌــــــــﻼج  :ﺗﻘﺪﱘ أﻧﻮاع اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻰ واﻟﻨﻔﺴﻰ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﻤﻨﺤﺮﻓﲔ ،ﺣﺘﻰ
ﳝﻜﻦ ﺗﺨﻠﻴﺼﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻧﺤﺮاﻓﻬﻢ.
اﳊﻤـــــــﺎﻳﺔ  :ﻧﺮﻛـــــﺰ ﻫﻨـــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻧﻮﻋﻴـــﻦ :
اﻷول  :ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺤﺮﻓﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﻋﻮدﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻻﻧﺤﺮاف ﺑﻌﺪ
ﻋﻼﺟﻬﻢ ،ﻣﺜﻞ :ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻳﺠﺎد ﺳﺒﻞ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ .
اﻟﺜﺎﻧﻰ  :ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺤﺮﻓﲔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﺤﺮاف ﻗﺒﻞ
وﻗﻮﻋﻬﻢ ﻓﻴﻪ ،ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﲢﺴﲔ اﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ
 ١٢ـ ﻛﻞ ﺟﺮﳝﻪ اﻧﺤﺮاف وﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻧﺤﺮاف ﺟﺮﳝﻪ  .ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻳﻚ ؟
ﻷن اﻻﻧﺤﺮاف ﻣﻔﻬﻮم أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﳉﺮﳝﺔ ﻓﻜﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻌﺪ اﻧﺤﺮاف
وﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻧﺤﺮاف ﻳﻌﺪ ﺟﺮﳝﺔ .
ﻣﺜﺎل  :ﻋﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻰ ﲢﺼﻴﻞ اﻟــﺪروس ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺪ اﻧﺤﺮاف ،وﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ.
ﺣﺪد اﻫﻤﻴﻪ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﻔﺮد وﻟﻠﺠﻤﺎﻋﻪ واﳌﺠﺘﻤﻊ ؟
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ

-١ﻳﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮد.
 -٢ﻳــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ ﺷــﻌــﻮره
ﺑﺎﻷﻣﻦ.
 -٣ﻳــﻜــﺘــﺴــﺐ ﻣــﺤــﺒــﻪ
وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ

 - ١اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
اﳉﻤﺎﻋﺔ وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ
 - ٢ﻳــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﻰ ﲢﻘﻴﻖ
أﻫﺪاﻓﻬﺎ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

 -١ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﳌﺠﺘﻤﻊ
وﺗﻘﺪﻣﻪ
 -٢ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎن اﳌﺠﺘﻤﻊ
 -٣ﻳﺪﻋﻢ وﺣﺪﺗﻪ و إﺳﺘﻘﺮاره
وﻳﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ .

 ١٣ـ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻌﻮﳌﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﻪ----ﻫﻞ ﺗﺆﻳﺪ٠اذﻛﺮ
ﻣﺒﺮراﺗﻚ
ﻻ أؤﻳــﺪ ﻓﺎﻟﻌﻮﳌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﲔ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻬﺪف إزاﻟﺔ اﻟﻔﻮارق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ودﻣﺠﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ واﺣﺪة ذات
ﻣﻼﻣﺢ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
)ﲟﻌﻨﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻀﻌﻴﻔﻪ وﻣﺤﺎوﻟﻪ اذاﺑﺘﻬﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
أ -اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻰ
ب -اﻻﻣﺘﺰاج اﻟﺜﻘﺎﻓﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﺗﻼﺷﻰ اﳊﺪود اﳉﻐﺮاﻓﻴﻪ
 ١٤ـ ﺣﺪد اﻟﺸﺮط اﻟﻼزم ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻜﻰ ﻳﺆدى وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؟
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ ﻗﻮﺗﲔ ﻣﺘﻌﺎدﻟﺘﲔ ﻷن ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﻳﺆدى
ﻹﻧﺘﺼﺎر اﻷﻗــﻮى وﻫﺰﳝﺔ اﻟﻀﻌﻴﻒ وﻫــﺬه اﻟﻬﺰﳝﺔ ﺗﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ روﺣــﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
وﻳﺨﺴﺮ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﻀﻮاً ﻧﺎﻓﻌﺎً ذﻫﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ
 ١٥ـ ﺣﺪد ﺛﻼﺛﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻴﺎﺣﻪ ؟
ﺗﻘﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ وﺳﺮﻋﺔ ﻧﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر ﺗﺆدى إﻟﻰ زﻳﺎدة رﻏﺒﺔ اﻟﻔﺮد
ﻓﻰ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ
اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ وزﻳﺎدة دﺧﻞ اﻟﻔﺮد
ﺗﺰاﻳﺪ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ واﻷﺟﺎزات ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻗﻴﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻰ
 ١٦ـ ﻣﺎﳌﻘﺼﻮد ﺑﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻰ ؟
ﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻰ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ وﻣﺸﻜﻼت وﻋﻼﻗﺎت  ....وﻫﻮ ﻣﻦ أﺣﺪث
ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻧﺸﺄة
 ١٧ــ اذﻛﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻻﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ؟
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻰ ﻓﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
إﺣﻴﺎء اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ
دﻋﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻰ ﺑﲔ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت
ﺧﻠﻖ روح اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻮﺣﺪة ﺑﲔ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 ١٨ـ ﻣﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل  -ﺳﻔﺮ  -ﺳﻴﺎﺣﻪ ؟)ﻋﻼﻗﻪ ﻋﻤﻮم وﺧﺼﻮص٠٠ﻫﻞ
ﺗﺆﻳﺪ٠اذﻛﺮ ﻣﺒﺮراﺗﻚ
اﻻﻧﺘﻘﺎل  :ﻫﻮ اﻧﺘﻘﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﺪم اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺴﻔﺮ  :ﻫﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻷﺧﺮ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة ﺳﻴﺎﺣﺔ  -ﺗﻌﻠﻴﻢ  -ﲡﺎرة
......
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  :ﻫﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻔﺮ اﳌﺨﻄﻂ ﺑﺪﻗﺔ وﻟﻐﺮض ﻣﺤﺪد ﻛﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻪ أو اﳌﺘﻌﺔ
أو اﻻﺳﺘﺠﻤﺎم
 ١٩ـ ﺑﺮﻫﻦ ﺑﺎﻻﻣﺜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ان اﻻﻧﺤﺮاف اﻣﺮ ﻧﺴﺒﻰ ﻣﻦ وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع؟
ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﲔ ٠٠٠٠
 (١ﻗﻴﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ :ﻓﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬى ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻠﻮﻛﺎً ﻣﻨﺤﺮﻓﺎً ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ
ﻣﺜﻞ  :ﺷﺮب اﳋﻤﺮ ﻓﻰ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ أﺧﺮ ٠
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ٠
 (٢ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬى ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮك  :ﻓﺎﻟﻘﺎﺗﻞ ﻣﻨﺤﺮف وﻟﻜﻦ اﳉﻨﺪى
ﻓﻰ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺘﻞ ﻋﺪواً دﻓﺎﻋﺎً ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺤﺮﻓﺎً ٠
٢٠ــ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻰ دور ﻓﻰ ﻋﻼج اﻻدﻣﺎن  .دﻟﻞ ؟
ﻣﻦ ﺧﻼل
 -١ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﺪﻣﻨﲔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻓﲔ
 -٢ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ارﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺑﺎء ﻧﺤﻮ اﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ٠
 ٢١ـ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳊﻤﺎﻳﻪ اﻟﺸﺮﻃﻴﻪ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻪ ﻟﻌﻼج اﻻدﻣﺎن ؟
ـ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل :
١ـ إﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت رادﻋﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﳌﺨﺪرات ٠
٢ـ اﻟﻀـﺒﻂ واﻟﻌﻘﺎب ﻟﺘﺠﺎر اﳌﺨﺪرات ٠
٣ـ ﻣﺼـﺎدرة أﻣﻮال ﲡﺎر اﳌﺨﺪرات وﻋﻘﺎﺑﻬﻢ ﻋﻠﻨﺎ وﺑﻘﺴﻮة
 ٢٢ـ اﳉﻬﺪ اﳌﺒﺬول ﻓﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﻪ اﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﻞ ﺗﺆﻳﺪ ؟ اذﻛﺮ ﻣﺒﺮراﺗﻚ ؟
أؤﻳﺪ

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

 -١ﻫﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﻪ ذات اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺎﺳﻰ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﻮﺳﻢ
اﻷﺟﺎزات ﻓﻰ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺴﻴﺎح وﺑﺎﻟﻄﻘﺲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓﻰ
اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎح وﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ وﻫﻰ ) ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺗﺮوﻳﺤﻴﺔ  -ﻣﻐﺎﻣﺮات(-٢اﳉﻬﺪ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻗﻞ ﺟﻬﺪا
ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ
اﻷﺷﻐﺎل ﻓﻰ اﻟﻔﻨﺎدق ﻟﺬا ﺗﺘﺤﺮك
اﻟــﻔــﻨــﺎدق اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻴــﺔ وﺗــﺴــﺎﻋــﺪ
اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﳌــــﻞء اﻟــــﻔــــﺮاغ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻐﺮف
واﳋﺪﻣﺎت

 ٢٣ـ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻳﺰور ﺑﻠﺪ ًا ﻳﻌﺪ ﺳﺎﺋﺢ ﻫﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ؟ وﳌﺎذا ؟

ﻻ أواﻓﻖ اﻟﺴﺎﺋﺢ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺰور ﺑﻠﺪا ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﻰ اﻋﺘﺎد اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ
وﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺎﻓﺮون ﻟﻐﺮض اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ – اﻟﺪارﺳﻮن
 داﺋﻤﻮ اﻹﻗﺎﻣﺔ  -اﳌﺴﺎﻓﺮون اﻟﻌﺎﺑﺮون ﻟﺒﻠﺪ أﺧﺮ  -اﳌﻘﻴﻤﻮن ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳊﺪود اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﺠﺎور ٢٤ـ ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻪ ﻣﻦ اﻻﺛﺎر اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﻪ ؟
 -١اﻛﺘﺸﺎف ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎح
إﻟﻴﻬﺎ
 -٢ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﻰ اﻟﺒﻴﺌﻰ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
 -٢ﻇﻬﻮر ﻣﺤﻤﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
 -٤اﻧﺸﺄ ﺑﻌﺾ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
٢٥ـ ـ اﻟﻈﺎﻫﺮه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻓﺘﺮه ﻓﻰ ﺣﻴﺎه اﳌﺠﺘﻤﻊ  .وﺿﺢ ؟
ﺷﺮح ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
 ٢٦ـ ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﻮﳌﻪ دون ﺗﻬﻮﻳﻦ او ﺗﻬﻮﻳﻞ  .ﻋﻘﺐ ؟
 -١ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻗﻼم اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻮﳌﺔ
دون اﻻﻧﺒﻬﺎر ﺑﻬﺎ ودون اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻴﻬﺎ
-٢ﺗﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ﻧﻈﺮة وﺳﻂ ) ﻻ ﺗﻬﻮﻳﻦ وﻻ ﺗﻬﻮﻳﻞ (-٣ﲟﻌﻨﻰ ﻧﻨﻈﺮ ﳌﺼﺎﳊﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬى ﻧﺘﺠﻨﺐ أﺿﺮارﻫﺎ  -وﻫﺬا رأى
اﻟﺼﺎﳊﻮن
 ٢٧ـ ﺣﺪد ﺛﻼﺛﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺼﺮاع ؟
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻰ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻰ دور ﻓﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻮﻳﻪ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻰ .ﻋﻘﺐ
؟
 -١ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻮﻳﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻰ ﲡــﺎه اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻰ
اﳌﺘﺼﺎرﻋﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ
 -٢اﻳﺠﺎد ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﺪﻳﻠﻪ ﺗﻮﻛﺪ اﻟﻬﻮﻳﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ
-٣اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاث اﻣﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ
٢٨ــ ﻣﻦ دواﻓﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ اﻟﺪاﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺘﺒﺎدل.
اﻟﺪاﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﺄﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﺗﻮﻓﻴﺮ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬى ﻳﻮدى إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻋﻼﻗﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺘﺒﺎدل
ﻓﺎﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳊﺪﻳﺜﻪ ﻏﻴﺮ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻹﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻰ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن
اﻹﻋﺘﻤﺎد اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﺳﺎس ﻟﻨﺸﺄة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ٢٩ـ ﺻﺢ او ﺧﻄﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
أ ــ ﺗﻌﺪ اﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﻧﺎﻓﻌﻪ وﺿﺎره ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ )ﺻﺢ(
اﻟﻌﺎدة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  :ﻫﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺸﺄ ﻟﻮﺟﻮد ﺟﻤﺎﻋﺔ،
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻈﺎﻫﺮ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ وأوﺿﺎﻋﻬﺎ .وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻮﺣﺪة
اﳌﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ آداب اﻟﻄﻌﺎم واﳊﺪﻳﺚ ،وﺻﻠﺔ اﻷرﺣﺎم وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺷﺎذة وﺿﺎرة
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻰ اﳊﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو اﻟﺘﺪاوى ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ،وﺗﻌﺎﻃﻰ
اﳌﺨﺪرات.
ب ــ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﻪ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻤﻰ اﻟﻴﻬﺎ )ﺻﺢ(
ﻫﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻄﺒﻘﺔ أو ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،أو ﺑﻴﺌﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ أﺳﺎﺗﺬة اﳉﺎﻣﻌﺎت واﻟﻘﻀﺎة وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ
اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺰى اﳌﺪرﺳﻲ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﳉﻤﻌﻲ ،ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة
اﻟﻄﺒﻘﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺟـ ـ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻫﻤﻴﻪ ﻛﺒﺮى ﻓﻰ ﺣﻴﺎه اﻟﻔﺮد واﳌﺠﺘﻤﻊ )ﺻﺢ(
 -١ﺿﺮورى ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  .٢ﺿــﺮورى ﻻﺳﺘﻤﺮار اﳉﻤﺎﻋﺔ
وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ.
 -٣ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
 -٤ﻳﺆدى إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﻨّﺎء ﻣﺎدام ﺟﺎء وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﲔ وﻗﻴﻢ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﺆدى
إﻟﻰ ﲤﺎﺳﻚ اﳌﺠﺘﻤﻊ
د ـ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ )ﺻﺢ(

اﺷﻜﺎل اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت

) (١اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺗﺴﻮدﻫﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ..
) (٢اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺴﻮدﻫﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء
اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت..

اﻟﻄﺒﺎﺋــــــــــــﻊ

أ -ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﳋﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻌﻤﻖ ..
ب -واﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ﻓـــﺬات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺴﻄﺤﻴﺔ..

اﻟﺘﻘﺎرب واﻟﺘﺒﺎﻋﺪ

ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﲢﺪﺛﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت ،ﻓﻬﻨﺎك
ﻋﻼﻗﺎت ُﻣﺠﻤﻌﺔ وأﺧﺮى ﻣﻔﺮﻗﻪ

ﻫـ ـ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻫﻤﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﻓﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪه )ﺻﺢ(
 - ١اﳉﺎﻧﺐ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

ﺗﻬﺪف ﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻔﺮد ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ .

 - ٢اﳉﺎﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻰ

ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﺒﺎدئ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﺣﺘﺮام
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 - ٣اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻰ

ﺗﻬﺪف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻹﻧﺘﻤﺎء واﻹرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ

و ـ ﻳﻌﺒﺮ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم )ﺧﻄﺄ(
ﻷن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻫﻮ
-١ﻫﻮ إﺷﺎرة أو إﻧﺬار ﻟﻸﺧﻄﺎر اﳌﺤﺘﻤﻞ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻓﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
-٢ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﺜﺎل اﻧﺪﻣﺎج ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أو داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ
اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﻄﺤﻰ واﻻﺑﺘﺰاز ﻣﻦ اﺳﺒﺎب وﻗﻮع اﻻزﻣﺎت
ز ـ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮف ﻋﻦ اﻟﻌﺎده )ﺻﺢ(
اﻟﻌﺎدات

اﻟﻌﺮف

اﻓــﻌــﺎل ﻳــﻐــﻠــﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻠﻮﻛﻰ ﻓﻘﻂ
ﻻﺗﻌﺘﺒﺮ دﺳﺘﻮراً

ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮ دﺳــﺘــﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮب –ﺗﺮﺗﻘﻰ ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟــﻰ درﺟــﻪ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻪ

ح ــ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮا اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮاﻻﻗﺘﺼﺎد ى ﻓﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ )ﺧﻄﺄ(
اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﳌﻮرد اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻷول واى ﺗﻘﺪم اﻗﺘﺼﺎدى ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن
ﺑﺈﻋﺪاده ﻋﻠﻤﻴﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ دوره ﻓﻰ ﻧﻬﻀﺔ وﺗﻘﺪم اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻔﻘﺪ
اﻟﻔﺮد دوره وﺗﻬﺪر ﻃﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻓﻴﺨﺴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻫﺬه اﻟﻄﺎﻗﺎت
ﺗﺘﻌﺪد ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﻪ )ﺻﺢ(
ط ـ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﺘﺴﺎرﻋﻪ واﳌﺘﺼﺎرﻋﻪ )ﺻﺢ(
ى ــ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﲔ اﻟﺒﻄﺎﻟﻪ واﳉﺮﳝﻪ )ﺻﺢ(
ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ اﳉﺮﳝﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ) ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ( ﻓﻜﻠﻤﺎ زادت ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳉﺮﳝﺔ ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺑﺬور اﳉﺮﳝﺔ إذا ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻋﺎﻃﻞ أو ﻓﻘﻴﺮ ﻣﺠﺮم
ك ــ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ ﲢﺪث ﻧﺘﻴﺠﻪ اﳋﻠﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ )ﺧﻄﺄ(
اﳊﺎدث ﺣﺎﻟﻪ ﲤﺰق ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﻛﻠﻪ )ﺧﻄﺄ(
ﻫﻮ ﺧﻠﻞ ﻓﻰ ﻣﻜﻮن أو ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻋﻰ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪارﻛﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم
ﻛﻠﻪ أو ﺟﺰء ﻣﺘﻪ
ل ــ ﻣﺜﻞ ﺣﺎدث اﻟﺴﻴﺎرة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻠﻞ ﻓﻰ اﺣﺪ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن داﺋﻢ او ﻣﺆﻗﺖ
ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻰ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮه ﻓﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻳﻮﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ  ،ﲟﺎ ﻳﺤﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮات.

