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معلم خبير علم النفس واالجتماع

املراجعة النهائية ملادة علم االجتماع
س  :علم اإلجتماع تراث ثقافى عميق  ..دلل على ذلك .
(ابن خلدون)
(أوجست كونت  -دوركامي)
(بارسونز :صاحب نظرية البناء اإلجتماعى وعرف املجتمع بأنه الكل الذى
يتكون من عدة أنساق إجتماعية متكاملة قائمة على التساند الوظيفى )
من إبداعاتى الشخصية  :ال بناء بدون وظيفة وال وظيفة بدون بناء
إلستمرارية املجتمع

إسهامات املفكرين العرب
مرحلة علم اإلجتماع الوضعى
مرحلة علم اإلجتماع املعاصر
س :حدد املقصود بالظاهرة اإلجتماعية

نوعا من اإللزام
كل ضرب من السلوك ثابتًا أم غير ثابت ،ميكن أن يباشر ً
على األفراد

تعريف دوركامي

س :تتعدد خصائص الظاهرة االجتماعية  ...وضح ذلك .
(كل خاصية تأتى كسؤال منفرد)
س : 1تتسم الظاهره االجتماعيه بالتلقائيه ...حلل هذه العباره.
س:2تصدر الظاهره االجتماعيه بوحى من «العقل اجلمعى» دلل على صدق
العباره باالمثله
 -1تنشأ نتيجة إجتماع الناس وترابط مصاحلهم وإحتاد رغباتهم
 -2ليست من صنع فرد أو أكثر لكنها من صنع املجتمع (عقل جمعى) وميارسها
األفراد
مثال (القانون  -اإلقتصاد  -اللغة )
أى خارجة عن شعور األفراد – فالفرد يولد ويجد املجتمع كام ً
ال أمامه بعاداته
وقوانينه ويظل كذلك لألبد
مثال ( اللغة واإلقتصاد والقانون تنتقل من جيل إلى آخر دون تأثرها بتغيير
األفراد )
فهى متثل فترة فى حياة املجتمع فالعادات واملعتقدات وأمناط األزياء التى يتناقلها
النشئ عن االجداد هى أساس التراث اإلجتماعى
مثال:مجتمع اليابان يتميز بزى (الكيمونو) وبتصميم معمارى معني فى منازله مما
يجعل له شخصيته املميزة
فهى تفرض نفسها على األفراد وإال تعرضوا للجزاء الذي يأخذ شكلني هما :
 -1جزاء مادي من خالل القانون فيعاقب الفرد بالسجن في حالة اعتدائه على
اآلخرين.
 -2جزاء معنوى والذي يتمثل في احتقار الناس للفرد حينما يخرج عن العرف
والعادات والتقاليد.
من إبداعاتى الشخصية  ..هذه اخلاصية تلزم لزوم ًا منطقي ًا عن خاصية
(الشيئية).
الظواهر االجتماعية مترابطة يؤثر بعضها في بعض ،وال ميكن دراستها منعزلة
مثال  .تدهور احلالة السياسية تدهور االقتصاد انخفاض مستوى دخل األسرة
 -1تتميز الظاهرة االجتماعية باالنتشار بني جميع أفراد املجتمع
 -2تظهرفى صوره واحده الى حد ما وتتكرر خالل فترة طويلة من الزمن
 -3ميكن إحصاؤها وقياسها ومقارنتها بغيرها
مثال  :التربية ظاهرة اجتماعية – لكن هناك تربية بسيطة وأخرى معاصرة
فهى تخضع ألثر الزمان واملكان وال تثبت على شكل واحد بخالف الظاهرة
الطبيعية.
مثال إبداعى  :وأد البنات فى تاريخ الثقافة العربية كان فع ً
ال عادي ًا طبيعي ًا
مثال إبداعى  :القتل ظاهرة إجرامية ولكن ُحكمه مختلف من مجتمع آلخر

التلقائية

شيئية (موضوعية)

تاريخية

اجلبر واإللزام

الترابط
العمومية واالنتشار

النسبية

س  :للتفاعل اإلجتماعى أهمية -وضح ذلك
 -1ضروري إلشباع احلاجات االجتماعية  .2ضروري الستمرار اجلماعة وبقائها.
 -3له نتائج إيجابية على شخصية الفرد يف مختلف مراحل حياته.
 -4يؤدي إلى التعاون البنّاء مادام جاء وفق قوانني وقيم متفق عليها فيؤدي إلي متاسك املجتمع
س:حدد معنى العالقات االجتماعيه ؟
هي السلوك الذي يصدر عن مجموعة من الناس ،إلى املدى الذي يكون كل فعل من األفعال آخ ًذا يف اعتباره املعاني التي
تنطوي عليها أفعال اآلخرين.
س:1عرف العاده االجتماعيه -مع ذكر امثله
س:2ميز بني نوعى العادات االجتماعيه -مستعين ًا باالمثله
س:3العادات اعمال يغلب عليه الطابع السلوكى( ) مع التعليل
هى مجموعة األفعال التلقائية التي تنشأ لوجود جماعة ،لتحقيق أغراض تتعلق
مبظاهر سلوكها وأوضاعها.
وقد تكون مفيدة لوحدة املجتمع
مثال ذلك آداب الطعام واحلديث ،وصلة األرحام
وقد تكون شاذة وضارة
مثال ذلك أكل الطعام في احلدائق العامة ،أو التداوي بالسحر ،وتعاطي املخدرات.

العادة االجتماعية

العرف

س:1تستمد األعراف االجتماعية قوتها من فكر اجلماعه وعقائدها -أكد صدق
العبارة فى ضوء مادرست
س:2يتمثل العرف فى حترمي بعض العمال واحلكم واألمثال الشعبية -دلل على
صدق العبارة باال مثله
هى مجموعة األفكار واآلراء واملعتقدات االجتماعية املنتشرة بني الناس حيث
متتزج بسلوكهم ويسلمون بها مثل
()1ضرورة العطف على الصغير واحترام الكبير.
( )2حترمي األعمال املرتبطة بقوى أخرى ،مثل عدم كنس املنازل لي ً
ال لتجنب
التعاسة والنكد ()3احلكم واألمثال مثل :الوقت كالسيف أو الطيور على أشكالها
تقع .

التقاليد

س :فرق بني التقاليد والنظام االجتماعي  -مستعين ًا باألمثلة
هى مجموعة من قواعد السلوك اخلاصة بطبقة أو طائفة معينة ،أو بيئة خاصة
مثال ذلك تقاليد أساتذة اجلامعات والقضاة وتقاليد مدرسة معينة في النظام والزى
املدرسي.
ملحوظة :تنشأ التقاليد عن االتفاق اجلمعي ،لذا فإنها تستمد قوتها من قوة الطبقة
أو الهيئة الناشئة فيها.

النظام االجتماعى

مجموعة القوانني والقواعد العامة التي تنشأ من اجتماع األفراد ،وتبادل أفكارهم،
واحتاد مصاحلهم بصفة تلقائية من أجل حتقيق دوافعهم وحاجتهم وأهدافهم
االجتماعية املشتركة.
مثال ذلك :النظام السياسي ،التربوي ،والنظام االقتصادي.

س:هناك حدود فاصلة بني العرف والعادات االجتماعية  -وضح ذلك
العرف
يرتبط بالناحية العقائدية والعقلية
يعتبر دستور غير مكتوب –ترتقى بعض احكامه الى درجه
القواعد القانونيه

افعال يغلب عليها الطابع السلوكي فقط
التعتبر دستور

1

تفاعل املُباشر أو غير املُباشر

2

التفاعل البناء أو الهدام

التفاعل بنا ًء:إذا شجع على التعاون بني أفراد
اجلماعة

3

التفاعل الفردى أو اجلماعى

التفاعل الفردي  :بني شخصني.

4

التفاعل الدائم أو املُؤقت

5

التفاعل التلقائى
أو العرضى

التفاعل املباشر :ما يقوم بني أفراد األسرة
الغير مباشر:ما يحدث بني أعضاء شركة ُمساهمة
التفاعل هدام:إذاحل الصراع محل التعاون

التفاعل اجلماعي  :يشمل املُجتمع أو عدة ُمجتمعات
ُمختلفة.
التفاعل الدائم  :كتفاعل أفراد األسرة
التفاعل املؤقت  :كتفاعل البائع مع املُشترى.
التفاعل التلقائي  :كتبادل التحية
التفاعل العرضي :كتفاعل املجتمعني حول حادث ما

س :ترتكز العالقات اإلجتماعية على مجموعة من الدوافع – وضح ذلك
فاالعالقات اإلجتماعية تشبع احلاجات النفسية الهامة لألفراد مثل احلاجه للحب
واالنتماء
فهناك آيات كرمية حتث على إقامة عالقات بني املؤمنني مثل قوله تعالى » إمنا
املؤمنون إخوة « فهذه اآلية تشكل األساس الروحى للعالقات بني املؤمنني.
فأفراد املجتمع ال يستطيعوا توفير إحتياجاتهم اإلقتصادية إال عن طريق العمل
الذى يودى إلى قيام عالقات إجتماعية بني الناس
فالعالقات االجتماعية  ،ينتج عنها نوع ًا من اإلهتمامات واألهداف العامة التى
يتعاون اجلميع من أجل حتقيقها مثل مصلحة املهنة اوالوطن
فاملجتمعات احلديثه غير قادرة على حتقيق اإلكتفاء الذاتى  ،لذلك فإن اإلعتماد
املتبادل بينهما أساس لنشأة العالقات اإلجتماعية

س  :حدد أهم العوامل التى تؤثر على شكل العالقات اإلجتماعية ؟
سمات الشخصية

خبرات الفرد اخلاصه
بيئة الفرد الثقافية
التقدم العلمى والتكنولوجى

 - 1اجلانب اإلجتماعى
 - 2اجلانب األخالقى
 - 3اجلانب النفسى

تؤثر فى سلوك صاحبها من حيث نظرته لنفسه ونظرة اآلخرين إليه  ،وبالتالى يؤثر
ذلك فى طبيعة عالقته باآلخرين مثال  :عالقة املعوقني بالعاديني تختلف متا ًما عن
عالقاتهم بعضهم ببعض.

تسهم فى تكوين أفكاره وميوله وإجتاهاته  ،فينعكس ذلك على سلوكه
اإلجتماعى وعالقاته مع اآلخرين

التي ينشأ فيها  ،تؤثر في سلوكه االجتماعي ..وحتدد طبيعة عالقته االجتماعية
باآلخرين.
يوثر بشكل واضح على العالقات بني أفراد املجتمع .مبا يحدثه من تغيرات

تهدف الندماج الفرد مع اجلماعة والتكيف معها .
تهدف إلى تاكيد مبادئ اجتماعيه عامه تقوم على إحترام حرية الفرد وتقدير القيم
االجتماعية
تهدف لتحقيق الشعور باألمن واإلنتماء واإلرتباط باآلخرين

س:عرف الصراع اإلجتماعى محدد ًا أسبابه وعوامله ؟
هو عملية اجتماعية سلبية هدامة  ،يعبر عن نضال القوي االجتماعية و تصادمها  ،وتنشا هذه العملية نتيجة للظروف االجتماعية
واالقتصادية والسياسية غير املستقرة وقد يصل الصراع أحيانا إلي حد التقاتل من أجل البقاء
أسباب الصراع وعوامله:
 -1غياب العدالة االجتماعية  ،و التفاوت يف توزيع الثروة
 -2التنافس املتطرف الذي يستخدم اساليب غير مشروعة لتحقيق االهداف.
 -3العوامل الطائفية والدينية  ،حيث تصل العالقات بني الطوائف إلي درجة الصراع علي السلطة لتعميم افكارها.
 -4تعارض املصالح الشخصية
س:تصنف العالقات االجتماعيه يف ضوء عدة معايير-حلل هذه العباره
هناك عدة تصنيفات للعالقات اإلجتماعية  ،وسبب ذلك يرجع إلى إختالف العلماءفى املعايير التى اتخذوها أساساً للتصنيف
اهمها مايلى
( )1املجتمعات احمللية البسيطة تسودها العالقات التلقائية..
( )2املجتمعات الدولية تسودها العالقات املركبة في ضوء البروتوكوالت..
أ -كالعالقات األولية ذات طبيعة تتصف باخلصوصية والعمق ..
ب -والعالقات الثانوية فذات طبيعة تتصف بالعمومية والسطحية..
على أساس ما حتدثه العالقات بني األفراد واجلماعات ،فهناك عالقات ُمجمعة
وأخرى مفرقه

اشكال املجتمعات
الطبائــــــــــــع
التقارب والتباعد

س :حدد مفهوم التعاون اإلجتماعى مبين ًا الفرق بينه وبني التنافس والصراع ؟
هو عملية اجتماعية تعني قيام فردين أو أكثر بالعمل معاً لتحقيق غاية مشتركة
ما مييز التعاون عن التنافس والصراع
التعاون (يتم عن طريق العمل اجلماعى ) اما التنافس والصراع (فهو قائم على حتقيق غاية فردية
س  :حدد أهم العوامل التى تؤثر على شكل التعاون اإلجتماعى ؟
العامل البيئى
فالبيئة اخلارجية تؤدى إلى
تعاون االفراد لتحقيق املصلحة
املشتركة

العامل العقائدى أو الروحى
فالتعاون كعملية اجتماعية
يرجع إلى العقيدة السليمة التى
تؤثر على االسره.

العامل النفسى
فالنفس البشرية رغم وجود بعض صفات
األنانية والذاتية بها إال أنا اإلنسان السوى
هو الذى يعمل على حتقيق مصلحة الغير مع
مصلحته –كما اكد علماء النفس

س :عرف التكيف اإلجتماعى – مبين ًا أهميته ووظيفته ؟
هو العملية االجتماعية التي تهدف الي التوفيق بني األفراد واجلماعات بحيث يتفهم كل طرف أفكار ومشاعر الطرف اآلخر ،
ليحدث بينهما تقارب يؤدي إلي حتقيق مصلحة مشتركة
أهميته ووظيفته :
 -1تطبيع الفرد بالبيئة االجتماعية التي يعيش فيها
 -2يقلل من الصراع بني الثقافة اجلديدة والقدميه والتوفيق بينهما بالصبر واالندماج .
س :للتعاون اإلجتماعى أشكال عديدة – دلل على صدق العبارة باألمثلة ؟
التعاون التلقائى

مثل التعاون التى تدعو إليه الفطرة اإلنسانية كافراداالسرة
يهدف إلى حتقيق هدف مشترك ذاتى
مثال  :تعاون عدد من األفراد النقاذ شخص في حادثة .
مثل تعاون عدد من املهنني  ،فيؤدى كل واحد منهم عم ً
ال جزئي ًا  ،ليتجه
مجموع هذه األعمال إلى هدف واحد
مثل :تعاون املهندس والبناء والنجار واحلداد فى بناء منزل

التعاون املباشر
التعاون غير املباشر

يرتبط مبصير اجلماعة ،للحفاظ على كيانها اإلقتصادى أوالعسكرى
أوالسياسى
أمثلة ( :جامعة الدول العربية  /والسوق األوروبية املشتركة )

التعاون »بالتحالف « وهو التعاون
اإلضطرراى

س  :للتعاون اإلجتماعى أهمية بالنسبة للفرد واجلماعة واملجتمع – حلل هذه العبارة ؟
بالنسبة للفرد
-1يشبع حاجات الفرد .
 -2يزيد من شعوره باألمن.
 -3يكتسب محبه وتقدير
اآلخرين

بالنسبة للجماعة

بالنسبة للمجتمع

 - 1احملافظة على وجود
اجلماعة وبقائها
 - 2يسهم فى حتقيق أهدافها.

 -1يساعد على تطور املجتمع وتقدمه
 -2يحافظ على كيان املجتمع
 -3يدعم وحدته و إستقراره ويحقق أهدافه .

س:حدد مفهوم التنافس اإلجتماعى ؟
يعتبر التنافس عملية اجتماعية منشطة للقوي واالمكانات االنسانية مادام يف احلدود املعقولة  ،أما اذا خرج عن حدوده انقلب الي
صراع هدام .ويتولد التنافس عادة عن التعاون .
هو عملية اجتماعية يقوم من خاللها شخصنت أو أكثر أو جماعتنت أو أكثر بالعمل للوصول إلي هدف معنت بحيث يحرص كل طرف
من أطراف التنافس علي الوصول إلي هذا الهدف قبل اآلخر
التنافس املفيد ( إيجابى )
تكون عملية التنافس بني األفراد مفيدة وايجابية ما دامت
ذات هدف واحد يخدم اجلماعة ،
وينتج التنافس عن ميل االنسان الي مقارنة نفسه بغيره
 ،وتطلعه نحو األفضل واألحسن  ،وهي ميول أصيلة في
االنسان .

التنافس املُضر ( سلبى)
مبعنى اذا اجته التنافس نحو حتقيق أهداف فردية
تتعارض مع أهداف اجلماعة ودون التزام بقوانني هذه
اجلماعة وأخالقياتها
في هذه احلالة يصبح التنافس عملية مفرقة ومنبعا
للشقاق والعداوة والتفرقة.

س :تتنوع أشكال الصراع – دلل على صدق العبارة باألمثلة ؟
النطاق

الصراع مباشراو غير مباشر

قد يكون الصراع بني شخصني
أو جماعتني وقد يتسع ليشمل
عده دول

العادات

س  :صنف انواع التفاعل االجتماعى؟

 - 1الدافع
النفسى
 - 2الدافع
الروحى
 - 3الدافع
اإلقتصادي
 - 4اإلهتمامات
العامة
 - 5اإلعتماد
املتبادل

س:تتمثل اهمية العالقات االجتماعيه يف عدة جوانب  -وضح ذلك

صراع مباشر :
مثل اعتداء شخص علي آخر.
صراع غير مباشر :
عندما يسعي كل فرد لتحقيق مصلحته
و يعلم أن حتقيقها ال يتم إال باالعتداء علي
مصالح اآلخرين.

مدى الوضوح
قد يكون واضح ًا و علنيآ.
أو ينمو في اخلفاء ويتخذ
مظاهر غير مشروعة كالتخطيط
لالغتياالت واملؤامرات

س :ميز بني خصائص التنافس اإلجتماعى والصراع اإلجتماعى ؟
خصائص التنافس
 -1يحدث بني طرفني متعادلني في القوة.
 -2يستخدم املتنافسون القواعد والطرق املشروعة التي
تقرها اجلماعة.
 -3يتجه املتنافسون نحو األهداف  ،وليس نحو األشخاص
 -4يسعى كل منهما إلي حتقيق نفس الهدف.
 -5غالبا يحدث التنافس بني أفراد ال يعرفون بعضهم
كتنافس عدة أفراد علي شغل إحدي الوظائف

خصائص الصراع
 -1يحدث بني أطرف غير متكافئة في القدرات
واإلمكانيات .
 -2ينشأ بني طرفني يوجد بينهما تعارض في
املصالح ويحاول كل طرف أن يستأثر وحده بالهدف
 -3يستخدم أطراف الصراع طرق غير مشروعه
إليقاع الهزمية باخلصم.
 -4يتجه املتصارعون نحو األشخاص  ،ال األهداف
 ،فيحاول كل طرف معرفة  ،نقاط القوة والضعف في
خصمه للتغلب عليه.

س :حدد املقصود بالعوملة – عوملة الثقافة – الهوية القومية
تعريف الهوية القوميه

تعريف العوملة
 -1املعنى العام:هى مجموعه العمليات االقتصاديه والسياسيه
والثقافيه واالجتماعيه والتكنولوجيه التى جعلت احلياه االنسانيه حول
العالم اكثر ترابطا وتشابكا وجعلت االرض وعاء واحد يتعايش فيه
اجلميع
 -2من املنظور الثقافي (عومله الثقافه) هي محاولة التقارب بني
ثقافات شعوب العالم املختلفة بهدف إزالة الفوارق الثقافية ودمجها
جميعا فى ثقافة واحدة ذات مالمح وخصائص مشتركة
(مبعنى هيمنة ثقافة قوية على الثقافات األخرى الضعيفه ومحاوله
اذابتها عن طريق
أ -التفاعل الثقافى
ب -االمتزاج الثقافى فى حاله تالشى احلدود اجلغرافيه

ه��ي السمات التي يتمسك بها مجتمع من
املجتمعات ومتيزه عن غيره وتكونت عبر العصور
من تراكم اخلبرات التى تعرض لها املجتمع
تشمل الهوية جانبان :
معنوي  :عادات وقيم وتقاليد املجتمع
مادي  :اختراعات وابتكارات وعلوم ومعارف
(فكلما تاصلت الهويه فى نفوس افراد املجتمع
اثرت فى ثقافات املجتمعات االخرى-اما محاوله
تدمير الهويه يودى الى فقدان التماسك االجتماعى-
فالهويه تعبر عن خصوصيه كل شعب)

س :اختلف الباحثون بني مؤيد ومعارض حول تأثير العوملة على الهوية القومية  ..أيهما تؤيد وملاذا
املؤيد
تسهم فى انتشار التكنولوجيا احلديثة
زيادة اإلنتاج زيادة واضحة
تسهم فى نقل املعلومات وتوفيرها ملن يريد
االنتفاع بها
يغفر لها اى تأثير سلبي على الهوية القومية

الرافض
تعد مزيدا من االستغالل االقتصادي
مثال ما تفعله االستثمارات األجنبية بالدول األقل منوا من احتكار
للسلع واألدوية
التصدى لها واجب حلمابه الثقافه الوطنيه
هناك من يرى إنها ليست غزوا فحسب بل تهديد لهوية أمه

س :التربية ال تستورد  .وضح دور التعليم فى الوطن العربى جتاه الهوية .
 -1تعزيز الهويه العربية واالنتماء القومى جتاه التيارات الفكرية التي املتصارعه فى العالم
 -2ايجاد برامج بديله توكد الهويه الثقافيه العربيه
-3التاكيد على تراث امتنا العربيه
س :من وجهة نظرك كيف ميكن مواجهة حتديات العوملة والهيمنة الثقافية .
تطوير املناهج الدراسية واشتمالها على قضايا العصر مع ترسيخ العقيدة والقيم األصيلة
تأكيد أهمية دور مؤسسات التنشئة االجتماعية فى غرس ودعم خصوصية الثقافة لكل شعب من الشعوب
مواجهة الثورة التكنولوجية والتدفق املعريف بانتقاء النافع من املعلومات
تعزيز مكانة اللغة العربية فى نفوس أبناء األمة فبها تستمر الثقافة العربية
س :ميز بني اإلنتقال – السفر – السياحة .
االنتقال  :هو انتقال اإلنسان من اجل تلبية احتياجاته األساسية ويغلب عليه عدم التخطيط

السفر  :هو االنتقال من مكان ألخر ألسباب متعددة سياحة  -تعليم  -جتارة ......
السياحة  :هي نشاط السفر املخطط بدقة ولغرض محدد كالترفيه أو املتعة أو االستجمام
س :وضح دور النظام الثقافى والتربوى فى حياتنا املستقبلية جتاه تعزيز الهوية
زرع الثقة واآلمل فى الشعوب العربية من جديد بعد ما أصابها االحباطات
وضع األسس الفكرية احلضارية التي حتتاج إليها األمة دون التفريط فى قيمها الروحية واالجتماعيه التي توكدهويتها
إعادة تأكيد املحاور األساسية واألهداف الكبرى لألمة العربية وتشمل ( االستقالل والتحرير فى مواجهه الهيمنه االجنبيه
–تاكيد الوحدة العربية  -تاكيد الدميقراطية – حتقيق لعدالة االجتماعية  -حتقيق التنمية البشرية  -املحافظه على االصالة
فى مواجهةثقافه الغرب )
س :يعتقد البعض أن احلفاظ على الهوية يعنى اجلمود والتمسك باملوروث القدمي  ...عقب برأيك .
أرفض فاحلفاظ على الهوية ال يعنى اجلمود والتمسك با املوروث القدمي بل هو عملية تتيح للمجتمع أن يتغير دون أن يفقد
هويته األصلية اى يحمع بني االصالة واملعاصرة أو التفاعل االيجابي البناء بني الثقافات األخرى وثقافتنا وتربيتنا .
س :كل إنتقال أو سفر يكون بالضرورة سياحة () .
فالسياحة هي سفر وانتقال وليس كل انتقال أو سفر بالضرورة يكون سياحة فالعالقة بينهم عموم وخصوص .
س :حدد أسباب رحالت اإلنسان فى العصور القدمية
 -1حتقيق فائدة  :مثل تكوين عالقات متبادلة بني القبائل أو للتجارة مثل سفر الفينيقيون والهنود
 -2حب استطالع  :من اجل اكتشاف العادات والتقاليد وأساليب احلياة فى املجتمعات األخرى مثل سفر هيرودوت
الدافع الديني  :مثل زيارة األماكن املقدسة كالصينني والرومان
س :تعددت تعريفات السياحة وضح ذلك – علم اإلجتماع السياحى  -السائح
ظاهرة من ظواهر العصر احلديث تنبثق من احلاجة املتزايدة للحصول على الراحة
واالستجمام وتغيير اجلو واإلحساس بجمال الطبيعة من خالل اإلقامة فى مناطق ذات
تعريف فرولر
طبيعة خاصة (ركز على اجلوانب التى تشبعها السيلحه معنويا ونفسيا)
هى مجموعة من التنقالت البشرية واألنشطة املترتبة عليها والناجتة عن ابتعاد
اإلنسان عن موطنه حتقيقا لرغبة االنطالق داخلة (ركز على الرغبه فى التعرف على
تعريف دى ماير
اجلديد)
هو فرع من فروع علم االجتماع يهتم بدراسة الظاهرة السياحية واملجتمع
علم االجتماع السياحى السياحي وما يتعلق بهما من ظواهر ومشكالت وعالقات  ....وهو من أحدث فروع
علم االجتماع نشأة
هو كل شخص يزور بلدا غير البلد التى اعتاد اإلقامة فيها ملدة ال تقل عن 24
ساعة
ويخرج من هذا التعريف  :املسافرون لغرض احلصول على وظيفة – الدارسون
السائح
 دائمي اإلقامة  -املسافرون العابرون لبلد أخر – املقيمون فى مناطق احلدود –األشخاص املقيمني فى بلد مجاور .
س :كل مشكلة أزمة – كل أزمة مشكلة – أى العبارتني أدق مبرراً وجهة نظرك فى ضوء ما درست .

 -1املشكلة

 -2التهديد
 -3احلادث
 -4الصراع
 -5الكارثة

-1هى سؤال يحتاج إلجابة واتخاذ القرار
 -2متثل مرحلة من مراحل األزمة وليست األزمة من جميع جوانبها
-3حتتاج املشكلة ملنهج تقليدي حللها
-4األزمة حتتاج إلدارة األزمات ألنها عبارة عن إخفاق ادارى معني
-1هو إشارة أو إنذار لألخطار احملتمل حدوثها فى املستقبل
-2يرجع إلى مصادر خارجية
مثال اندماج بعض املنافسني أو داخلية مثل انخفاض الروح املعنوية
للعاملني
خلل فى مكون أو نظام فرعى لم يتم تداركه يؤثر تأثيرا سلبيا على النظام
كله أو جزء مته
مثل حادث السيارة نتيجة خلل فى احد أجهزتها
تفاعل سلبي بني األفراد أو املنظمات أو اجلماعات نتيجة اختالف وجهات
النظر
مثل الصراع العربي االسرائيلى
هى حادث مأسوي يحدث فجأة إما نتيجة
عوامل بشرية مثل احلرائق
عوامل طبيعية مثل الزالزل

س :كل عاطل يعانى من البطالة
تعريف البطالة  :العاطل عن العمل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينا بال عمل وهو قادر على العمل وراغب فيه
ويبحث عنه عند مستوى اجر معني وال يجده
ليس كل عاطل يعانى من البطالة ألنه قد يكون العاطل ال يبحث عن عمل على الرغم من قدرته عليه الن لديه إمكانيات مادية
توفر له حياة رغيدة فال يحتسب ذلك الشخص من فئة البطالة
س :حدد أسباب وقوع األزمات
الفهم السطحي
التفكير السطحي

يظهر نتيجة نقص املعلومات أو إصدار قرارات سريعة
حيث ال يستند إلى تفكير علمى بل يعالج ظواهر املشكلة وال يهتم بجذورها

االبتزاز

االستغالل اخلطأ إلجبار الفرد على اخلطيئة

اإلحباط
القوة الغاشمة
اإلهمال
املنافسة الغير شريفة

مثل االعتصامات واالضرابات الفئوية وانخفاض األجور وغالء املعيشة
استخدامها تؤثر على موقع األحداث دون حساب للعواقب

عدم إتقان عمل الشيء مثل غرق العبارة السالم  98وحوادث القطارات

تستغل بعض املنظمات الضعف فى منظمات منافسة أخرى ألحداث ازمه أنظمتها
الداخلية

س :أذكر أهم أسباب البطالة
التكنولوجيا  :ألنها تقلل من طلب العمالة
عدم تقبل بعض الشباب اى عمل ألنه يبحث عن تخصصه
قلة االستثمارات ( انخفاض املشروعات )
زيادة التعداد السكاني
حتسب نسبة البطالة = عدد العاطلني ÷ اجمالى القوى العاملة × 100
س :ميز بني مفهوم االنحراف  -اجلرمية
االنحراف هو  :سلوك يخالف املعايير االجتماعية وفى حالة تكراره بإصرار يتطلب تدخل أجهزة الضبط االجتماعي .
اجلرمية هي  :فعل أو امتناع يخالف قاعدة جنائية يحدد لها القانون جزاء جنائيا واألحكام املشرعة للقانون ترتبط عادة
بأنظمة الدولة
س :يختلف مفهوم االنحراف عن مفهوم اجلرمية  ..برهن
ألن االنحراف مفهوم أوسع من مفهوم اجلرمية فكل جرمية تعد انحراف وليس كل انحراف يعد جرمية .
مثال  :عقوق الوالدين والتقصير فى حتصيل الدروس ال يعاقب عليه القانون ولكنه يعد انحراف ،ويقابل بعقوبة سريعة
من الوالدين.
س :للمجتمع املدنى دور فى عالج قضية البطالة كيف ميكن حتقيق ذلك
من خالل ما تقدمه من مشروعات خيرية مثل
 -1القرض احلسن
 -2املشروعات الصغيرة واملتناهية فى الصغر
-3نظام اإلجارة املنتهية بالتمليك -
-4العمل على ايجاد السياسات ملواجهه هذه القضيه حتى ال تزداد املشكالت
س :من وجهة نظرك ما السياسات الواجب إعادة النظر فيها لعالج قضية البطالة

التركيز على التعليم املهني فى ضوء سوق العمل
توجيه االستثمارات نحو املشاريع التي تستوعب
عدد كبير من العاطلني
إعفاء املشروعات الصغيرة واحلرفية – تخفيض
أسعار الضرائب
ربط اخلصخصة بعالج البطالة وليس بالبيع
وضع برامج تدريبية للخريجني حسب سوق العمل

 -1سياسة التعليم
 -2سياسة التمويل
 -3سياسة الضرائب

 -4سياسة اخلصخصة
 -5سياسة التدريب

س :االنحراف أمر نسبى من وجهة نظر علماء االجتماع  ..برهن باألمثلة
 :ألنه يتوقف على عاملني
مثل :
 )1قيم املجتمع وثقافته :فالسلوك الذي يعتبر سلوكاً منحرفاً يف مجتمع ما قد ال يعتبر كذلك يف مجتمع أخر
شرب اخلمر فى املجتمعات الشرقية والغربية
 )2طبيعة املوقف الذي يحدث فيه السلوك  :فالقاتل منحرف ولكن اجلندي يف املعركة عندما يقتل عدواً دفاعاً عن الوطن
ال يعتبر منحرفاً
س :صنف العوامل املرتبطة باالنحراف (كل عامل قد يأتى كسؤال منفرد )
1االنحراف نتاج للوصم االجتماعىالن ما يؤدى الى خلق املجرم هو الكيفية التى يعامله بها االخرين
فاالنحراف يرجع الى اثار اخلبرة الناشئة عن الوصم االجتماعى
مثال قد يأتى شخص فى صغره بسلوك منحرف لظروف ما فان رد فعل املجتمع جتاه هذا السلوك يؤدى الى تدعيمه
او نبذه
2االنحراف سلوك اجتماعى ميكن ان يتعلمه الفردالن االنحراف سلوك اجتماعى ميكن ان يتعلمه الفرد كأى سلوك اجتماعى اخر وذلك من خالل االختالط باملنحرفني
وتعلم االمناط االجرامية منهم ,مثال اذا نشأ الطفل فى بيئة يشيع فيها خرق القانون فمن املحتمل ان يتعلم السلوك
املنحرف
3ـ االنومى االجتماعى" االفتقار للقواعد والقوانني"
هو حالة من عدم فهم الناس الطرق السليمة لتحقيق أهدافهم مما يدفعهم إلى اتخاذ سبل انحرافية بعيدة عن معايير
وقيم املجتمع لتحقيق هذه األهداف
4ـ العزلة االجتماعية ،أى بعد أفراد املجتمع عن املشاركة االجتماعية ـ ومن ثم يفقد الفرد انتماءه جلماعته ـ ومن ثم ال
يسلك وفق معاييرها ويعتبر سلوكه منحرفا
5ـ عدم املساواة والتنافس غير املتكافئ قد يدفع عدم التكافئ  ،األشخاص إلى طرق ال تتفق مع معايير املجتمع من
أجل حتقيق التنافس مع اآلخرين ـ ويدفعهم ذلك إلى االنحراف
س :ميثل اإلدمان خطراً داهما على كل من الفرد واملجتمع  ..بني ذلك

خطورة اإلدمان بالنسبة للفرد

خطورة اإلدمان بالنسبة للمجتمع

1ـ اجتماعيا  000يؤدي إلى العديد من املشكالت االجتماعية
1ـ اجتماعيا  000يؤدي إلى املشكالت الزوجية
كاالنحراف والتفكك االجتماعي باإلضافة إلى املشكالت األسرية
ـ مشكالت العمل
2ـ اقتصاديا  000يؤثر على اإلنتاج حيث يفقد املدمن القدرة
2ـ صحيا  00يكون سببا ألمراض خطيرة مثل
على العمل ـ وضياع ميزانية الدولة في الضبط والعالج 0
التهاب املعدة 0
3ـ أمنيا  000يرتبط اإلدمان باجلرمية بكل أنواعها للحصول
3ـ نفسيا  000يؤدي إلى أمراض نفسية وعقلية
على املال الالزم لشراء املخدرات 0
كاجلنون

