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معلم خبير علم النفس واالجتماع

املراجعة النهائية ملادة علم النفس
س  :حدد هذه املفاهيم  :الذاكرة  -الذاكرة احلسية  -الذاكرة قصيرة املدى (العاملة)  -النسيان  -الذكاء (وكسلر)  -التأخر
العقلى  -الفروق الفردية ؟
هي العملية املعرفية التى يتم من خاللها تخزين املعلومات لفترة من الوقت ( طويلة
أو قصيرة ) بهدف استرجاعها عند احلاجة إليها

الذاكرة

هى املستقبل األول للمدخالت احلسية من العالم اخلارجى و من خاللها يتم
استقبال املعلومات اخلاصة باملثيرات التي تتفاعل معها و ذلك عبر ( احلواس )
املختلفة (السمع – البصر – الشم – التذوق – اللمس )

الذاكرة احلسية

هي املرحلة الثانية يف عمليه تخزين املعلومات وفيها يقوم الفرد بنقل بعض املعلومات من (
الذاكرة احلسية) إلي الذاكرة( قصيرة املدى ) واالحتفاظ بها لفترة قصيرة من الزمن .

الذاكرة قصيرة املدى

هو فقدان دائم أو مؤقت للقدرة على االستدعاء أو التعرف على املثيرات التي سبق التعرض لها

النسيان

هو القدرة الكلية على التفكير العاقل والسلوك الهادف ذو التأثير الفعال فى البيئه

الذكاء

هو حالة قصور فى املهارات تظهر أثناء النمو اللغوى واحلركى واإلجتماعى ويكون
أيضاً فى السلوك التكيفى وسببه إما وراثى أو بيئى أو كليهما معاً

التأخر العقلي

هى االختالفات التى توجد بني االفراد فى النواحى اجلسمية والعقلية والنفسية

الفروق الفردية

س  :حدد أهم خصائص الذاكرة احلسية ؟
سعتها للمعلومات غير محددة

السعة

تدوم املعلومات فيها لفترة قصيرة جدا تتراوح من  30 : 2ثانية

الدوام

تخزن املعلومات على شكل صور حسية .

التخزين

تتميز بدقة املعلومات الداخلة إليها .

الدقة

سرعتها فائقة علي نقل صورة العالم اخلارجي

السرعة

من حيث كم املدخالت قدرتها ضخمة أما من حيث دقة االحتفاظ بهذه املدخالت قدرتها محدودة جدا

القدرة

س  :الذاكرة قصيرة املدى ذاكرة عاملة  ...فسر فى ضوء ما درست ؟
ألنها حتتوي على معلومات نشطة (هو ما تفكر به حالياً يف هذه اللحظة).
س :يعد الذكاء قدرة عامة ومن أهم مكونات الشخصية (علل)
 -1ألنه يلعب دورا رئيسيا يف قدرة الفرد علي التصرف يف املواقف املختلفة
 -2يساعد على التكيف مع البيئة واالستفادة من امكانياتها
 -3يعد عامل مشترك يف جميع نواحي النشاط املعريف لالنسان
س  :ميكن تفسير النسيان وفقا لعدة عوامل  ..اشرح
يحدث النسيان مع مرور الوقت لعدم استخدام املواد املختزنة يف الذاكرة 0

التضاؤل

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

التشويه

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

الكبت

يحدث النسيان نتيجة تداخل املواد املختزنة مع بعضها البعض كتأثير القدمي على اجلديد أو العكس

التداخل

س :حدد اهم وظائف الذاكرة طويلة املدى ؟
 -1تفسير املعلومات  -2/إعطاء معني لها  -3 /تنظيمها  -4/وربطها بغيرها
 -5حتليلها لالحتفاظ بها
س :متى تفقد املعلومات بالذاكرة طويلة املدى ؟
تفقد املعلومات يف هذه الذاكرة نتيجة النسيان ولكن ميكن استرجاعها إذا حاول الفرد عمل شيء السترجاعها كالتركيز
الشديد للتذكر مث ً
ال .
س :صف أهم مالمح الذاكرة طويلة املدى ؟
حتتفظ الذاكرة طويلة املدى باملعلومات التي سبق تعلماها جيدا .
( ويحدث التعلم ) عندما تنتقل املعلومات من ( الذاكرة قصيرة املدى ) وتستقر يف (مخزن الذاكرة طويلة املدى)
فهي عبارة عن مكان جتمع خبرات الفرد طوال حياته .
س :ميكن متييز املتفوق عقلي ًا  ..وضح ؟
سمه تدل على مستوى عال للذكاء
لديه ارتباط مرتفع بني املستويات العليا للنضج اجلسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعالي
س :حدد اهم خصائص الذاكرة قصيرة املدى  -طويلة املدى ؟
مدة بقاء املعلومات فيها قصيرة تتراوح بني  30 : 2دقيقة يف معظم األوقات .

الدوام

سعتها للمعلومات محدودة تقدر من  9-5وحدات مستقلة يف الوقت نفسه أي مبتوسط  7وحدات.

السعة

يتم تخزين املعلومات بطريقة انتقائية للتجهيز واملعاجلة

التخزين

سعتها للمعلومات غير محدودة

السعة

تدوم املعلومات بها ألطول فتره ممكنة وقد متتد مدى احلياة

الدوام

تخزن وتدخل املعلومات إليها علي شكل صور ذهنيه ورموز.

التخزين

س :وضح باألمثلة مقاييس الذكاء ؟
مقاييس الذكاء
اختبارات مواقف
كأن يهئ الباحث موقف من مواقف احلياة
العملية

مقاييس لفظية

مقاييس علمية

حيث يطلب من الفرد القيام أي اختبارات تعتمد علي األلفاظ يف األسئلة
واإلجابة عنها(.تقيس اجلوانب اللغويه)
بعمل

مثال  :خروج إثنني من البلطجية عليك أثناء مثال  :كاخلروج من متاهة أو تركيب
عودتك إلى البيت متأخراً
مكعبات أوترتيب أشكال بازل

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

س :للمتفوق عقلي ًا عدة صفات  ..دلل على ذلك ؟
( متزن انفعاليا – شديد الثقة بنفسه – لديه إرادة قوية ومثابر ) يستطيع أن يحصل املنهج الدراسي يف زمن أقل من غيره
 فاملتفوقني هم			
أ -نواة اإلبداع واالبتكار يف املجتمع .
ب -لهم دور ايجابي يف احداث التغير الثقايف االجتماعي يف املجتمع .
جـ  -قادة اآلمة ومفكريها يف املستقبل .
س :حدد أهم مستويات الضعف العقلى
التأخر العقلى البسيط  -يتراوح نسبة ذكاؤهم من (  - ) 70 : 55لديهم درجة من
األلفة  -ميكنهم استيعاب مرحلة التعلم االبتدائي  -يجب توجيههم ألنهم ال يستطيعون
حتمل املسئولية  -ميكن إحلاقهم باألعمال البسيطة عن طريق الرعاية اخلاصة.

¬

تتراوح نسبة الذكاء من ( - ) 54 : 40يصعب تعليمهم القراءة والكتابة  -لديهم قدرات معتدلة
على التحكم فى األلفاظ  -بعضهم يصل نضجه االجتماعى إلى مستوى سن  9سنوات.

¬

تصل نسبة الذكاء من (  - ) 39 : 25منوهم اللغوى واحلركي ومهارات النطق والكالم محدودة -
ميكن تعليمهم بعض مهارات العناية بالنفس  -يحتاجون إلى اإلقامة فى مؤسسات للرعاية اخلاصة.

¬

التأخر العقلى بالغ الشدة ( العميق )  -تكون نسبة ذكاؤهم أقل من  - 25منوهم
االجتماعى ضعيف جدا  -يصعب قيامهم بأسهل األعمال لعجزهم احلركى واحلسى.

¬

املستوى األول
املستوى املتوسط
املستوى الثالث

املستوى الرابع

س :لو كنت مسئو ًال بالدولة ماذا تقترح لالهتمام بالضعاف عقلي ًا
إنشاء املدارس الفكرية.
عالج حاالت الضعف العقلي.
رعاية األمومة والطفولة منذ احلمل.
تقدمي الرعاية الطبية املستمرة أثناء احلمل والسنوات األولى من حياة الطفل
س :رفض جاردنر فكرة الذكاء الواحد وأكد على تنوع الذكاءات البشرية  -ناقش ثالثة منهم  (...كل ذكاء قد يأتى كسؤال منفرد)
الذكاء الرياضي املنطقي

الذكاء اللغوي

يظهر يف قدرة الفرد يف التعامل مع التفكير املجرد واستخدام
األرقام والرموز يف الفيزياء – والرياضيات

يتضمن القدرة على استخدام اللغة والتعبير بطالقة
وتظهر عند الشعراء واألدباء وأهل اخلطابة

الذكاء املكاني

الذكاء احلركي اجلسدي

 -1يظهر يف موهبة الفرد يف املالحظة ومعرفة األشكال والتصوير واأللوان
 -2يظهر لدى املهندسني واملالحظني واملالحيني

يتطلب استخدام اجلسم كله أو جزء منه ويتضمن
احلركات اجلسدية وقد يظهر مع القدرة املوسيقية

الذكاء املوسيقى
 -1يعتبر منط مستقل للذكاء -ويشمل شدة اإلحساس باملوسيقى وطبقات ونغمات الصوت
 -2يظهر لدى العازفني و يتداخل مع القدرة اللغوية
س :ميز بني الذكاء الشخصى واإلجتماعى عند جاردنر
الذكاء االجتماعى
 -1يعتمد على إدراك الفروق الفردية بني
األفراد ومعرفة مقاصدهم والتعامل والتواصل
معهم
 -2يظهر لدى رجال الدين والقادة
السيذاسيني واملعاجلني النفسيني

الذكاء الشخصى
 -1يعتمد على معرفة اجلوانب الشخصية للفرد
 -2يظهر يف إدراك الفرد ملشاعره وانفعاالته ومتييزهاوفهم سلوكه
ملحوظة  :يؤكد جوملان على أهمية الذكاء الشخصي واالجتماعي
وذلك ألهمية التواصل مع اآلخرين بناء على معرفتنا لذاتنا-ومت جمع
هذين النوعني باسم (الذكاء االنفعالى )

س :أضاف جاردنر عامى  2000 - 1999ثالث ذكائات  ...وضح
يتعلق باملواهب يف دراسة الطبيعة وتصنيف األشياء املحيطة من نباتات
وحيوانات وغيرها

ذكاء التعرف على الطبيعة

يرتبط بقوة االعتقاد واإلميان وتأثيرها على األحداث

ذكاء الروحانية أو اإللهامية

الذكاء الوجودي

هو دراسة علم الوجود والتفكير والتأمل فى الوجود واإلعجاز فى خلق الكون
س :لألسرة دور هام فى تنمية الذكائات املتعددة  ..إلى أى مدى تؤيد هذا الرأى
من خالل تدريب األبناء على إجراء عمليات حسابية متعددة ومتفاوتة فى درجة صعوبتها

الذكاء الرياضي

من خالل السماح للطفل باالبداع يف مختلف الفنون وتزويد الطفل بادوات الرسم

الذكاء املكاني

من خالل اشتراك الطفل فى نشاطات رياضيه

الذكاء احلركي
واجلسمي

من خالل تشجيع الطفل علي النشاطات االجتماعيه وحل املشكالت

الذكاء االجتماعي

س :دلل بأمثلة على وجود فروق فردية داخل الفرد الواحد ؟
-1اجلوانب املتعددة للقدرة الواحدة ال توجد فى الفرد الواحد بنفس الدرجة
-2تتنوع القدرات العقليه والسمات السيكولوجيه فى الفرد الواحد
-3متيل الفروق داخل الفرد الى التناقص بالتدريب واستمراره وتتزايد مع التقدم فى العمر
س :أذكر أهم أسباب نشأة الفروق الفردية ؟
 - 3التفاعل بني الوراثة
والبيئة

 -1الوراثة

 -2البيئة

-1الوراثة تأتى باالستعدادات
لها دور هام فى
التى جتعل الفرد متوافقا مع
-1يتأثر الفرد قبل امليالد بالبيئة الرحمية
-1اظهار الفروق الفرديه
نفسه ومجتمعه
-2وبعد امليالد بالبيئة اخلارجية--2حتديد ذكاء االفراد وبعض
-2البيئه أما تنميه أو
-3االسره واملدرسة واحلي واألصدقاء
اخلصائص اجلسميه كالطول والوزن
تخمدها
يجعل الفرد يكتسب طابعا معينا فى شخصيته
ومما يؤكد اثر الوراثة :مثال قد يرث الفرد ذكاء عن
مثال األطفال الذين تربوا فى الغابات
النشابة بني اإلخوة التوائم املتماثلة
والديه ولكنه قد يحيا فى بيئة ال وسط احليوانات نـجدهم يسيرون على أربع اكبر من التوائم غير املتشابه وأكثر عن
تساعده على تنميته
مبعنى سلوكهم أشبه بسلوك احليوانات
اإلخوة األشقاء
س :حدد خصائص الفروق الفردية ؟
ميتلك كل فرد جميع القدرات ولكن بنسب مختلفه مثل نسبه الذكاء تختلف من فرد الخر
ال توجد عالقة ترابط بني جميع القدرات وسمات الشخصية للفرد
مثال ال يشترط ان يكون الفرد لدية درجة مرتفعة من الذكاء ودرجة مرتفعة من القدرات اخلاصه
عند قياس الذكاء والقدرات اخلاصة نـجد انها تأخذ صورة منحني اعتدالي مبعني (غالبية األفرادفى املتوسط–والقله اما
ممتازين او ضعاف)
س :حدد املقصود بالنمو يف علم النفس  -محل ًال هذا املفهوم ؟
هو سلسلة متتابعه متصلة احللقات من التغيرات التي تتصف بالدينامية والشمولية و البنائية و تهدف إلى اكتمال النضج
تبدا باملرحلة اجلنينية فالطفولة واملراهقة والرشد والشيخوخة

النمو عملية متصلة

الن كل مرحلة تتأثر مبا قبلها وتؤثر فيما بعدها

النمو عملية ديناميه

جلميع اجلوانب اجلسمية و العقلية و االجتماعية و االنفعالية...الخ

النمو عملية شاملة

فمن خالله تختفي بعض املظاهر اجلسمية لتحل محلها مظاهر جديدة
مثال  :يختفي سلوك” احلبو”عند الطفل ليحل محله املشي على القدمني.

النمو عملية بنائية

س:ميز باألمثلة بني النمو التكويني  -النمو الوظيفي .
النمو التكويني أو الكمي « املرئي «

النمو الوظيفي أو الكيفي « غير املرئي «
 هو النمو الذي يحدث يف الوظائف اجلسمية والعقلية واالنفعالية وال نالحظه بالرؤية بل نستدل عليه من مالحظة التغير يف سلوك الفرد مثل النمو يف الوظائف العقلية ال نالحظه مباشرة ولكن نستدل عليه منالتغير يف األداء

 هو النمو الذي يحدث يف احلجموالشكل وميكن مالحظته
 -مثل مالحظة زيادة الطول أو الوزن

س:النمو عملية تغير مستمر -هل تؤيد ذلك؟اذكر مبرراتك
-1فالنمو اليتوقف عند مرحلة الطفولة ولكنه ينتقل باإلنسان إلى مراحل أخرى
بصفة مستمرة مع مرور الزمن.
-2اإلنسان يولد مجرد كائن بيولوجى (عضوى) ومع مرور الزمن تغير وأصبح كائن
إجتماعى ورث العديد من اإلستعدادات (الصفات) اجلسمية والعقلية وتعرض للعديد من
املؤثرات البيئية واملادية والنفسية واإلجتماعية.
-1بني االفراد و داخل الفرد الواحد تظهر يف أن سرعة النمو اجلسمى التساير سرعة
النمو العقلى أو اإلجتماعى أو اإلنفعالى.
-2املسايرة يف النمو بني األقران نسبية
مثال ال يشترط ان اكون مثل صديقى متاما يف الطول او الذكاء

النمو تغير مستمر

توجد فروق فردية بني
األفراد يف معدالت النمو:

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

جوانب النمو ترتبط ببعضها
البعض:

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

تختلف سرعة النمو من
مرحلة ألخرى:

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

يسير النمو يف اجتاهات
طوليه وعرضيه:

حيث أن املولود يستجيب للمواقف العامة بصورة كلية حتى ميكن ألعضاؤه الفردية
اإلستجابة مع مرور الوقت.
مثال :حينما يسمع صوتاً ما نراه يلتفت بجسمه كله ولكن مع الوقت يتعلم كيف يدير
رأسه أو رقبته فقط.

النمو يسيـر من العـام إلى
اخلاص:

س:تعد املراحل األولى من النمو أهم من املراحل األخيرة – حلل هذه العبارة
 -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
س:ملرحلة ما قبل امليالد ( اجلنينية ) أهمية يف حياة الفرد – وضح ذلك
 -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 و النفسية فيما
بعد.
س :يتوقف منو اجلنني منوا سليما على عدة عوامل -وضح ذلك
 -1نوع الغذاء الذي تتناوله األم أثناء فترة احلمل
 -4تنافر فصيلة
 -3سن األم وقت احلمل .
			
 -2صحة األم .
		
دم األم و األب.
 -5التعرض لألشعة السينية  -6احلالة املزاجية و العاطفية لألم .
 -7تزاحم األجنة ( يف حالة وجود توائم) .
 -8تناول الكحوليات و التدخني
 -9تناول العقاقير الطبية أثناء احلمل و املواد الكيماوية .
س :يرى البعض أن الزوجه هى املسئوله عن انـجاب االناث دون الذكور-هل تؤيد ذلك؟اذكر مبرراتك
أثبتت األبحاث العلمية أن األم ليس لها عالقة بنوع اجلنني سواء كان ذكر أو أنثى.
و أن األب هو املسئول عن حتديد نوع اجلنني وذلك يتم عند إحتاد احليوان املنوى للذكر بالبويضة األنثوية.
فإذا كان احليوان املنوى يحمل كروموسومات من نوع  xxيكون اجلنني أنثى.
وإذا كان احليوان املنوى يحمل كروموسومات من نوع  xyيكون اجلنني ذكر.
س  :ما النتائج املترتبة على  :إذا كان معامل الدم ( )rhسالب عند األم وموجب عند األب?
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.
س :ميز بني النمو اجلسمى يف مرحلة الطفولة املبكرة ومرحلة الطفولة املتأخرة؟
الطفولة املبكرة ()6:2

الطفولة املتأخرة ()12:6

 -1معدل النمو فيها بطئ جداً ،وتتميز ب:
 -1معدل النمو فيها سريع جداً ،وتتميز ب:
 -2منو األعضاء الدقيقة (عضالت األصابع).
 -2زيادة الطول ومنو العضالت.
 -3منو اجلهاز العصبى.
 -3زيادة الوزن يف نهاية السنة الثانية 3أضعاف
لذلك يلزم
وزنه عند امليالد.
 -1تدريب الطفل على األعمال الدقيقة كالكتابة وقص األوراق
 -4زيادة القدرة على تخزين املعلومات التى
واللعب بالصلصال.
يكتسبها عن طريق احلواس.
 -2إتاحة الطفل حرية التعبير عن نشاطه اجلسمى.
 -5زيادة القدرة على تفسير املعلومات باإلعتماد
مثال :البنني يف هذه املرحلة يجدون لذة كبيرة يف ممارسة األلعاب على اخلبرات الواردة من العالم اخلارجى(الفضول).
ذات التعبير العضلى العنيف.
س  :ميثل اللعب يف مرحلة الطفولة املتأخرة منو ًا اجتماعي ًا للطفل  -وضح ذلك
أهم اخلصائص التى متيز الطفولة املتأخرة

أهم اخلصائص التى متيز الطفولة املبكرة

 -1القيام باخلدمات الشخصية تأكيداً لذاته.
س :يسعى الطفل يف هذه املرحلة إلى حتقيق مزيد من
مثل :تناول الطعام وإرتداء املالبس
اإلستقالل واإلعتماد على النفس .وضح
 -2اللعب يف هذه املرحلة (لعب فردى)..
 -1تأسيس عالقات إجتماعية مع اآلخرين خارج األسرة.
أى أنه يرفض املشاركة يف األلعاب اجلماعية فقد
 -2املشاركة يف اجلماعة اإلجتماعية لتحقيق أهدافه وإكتساب يلعب مع اآلخرين يف مكان واحد ويتبادل معهم احلديث
التقاليد والعادات والقيم واخلبرات منها مع الشعور باإلنتماء لها.
ولكن مع اإلحتفاظ بلعبه.
 -3اللعب يف هذه املرحلة (لعب جماعى)..
 -3محاكاة األدوار اإلجتماعية (دور األب واألم) يف
أى أنه يشارك يف األلعاب اجلماعية كعضو يف فريق كرة قدم.
السلوك واملشاعر والتفكير.
الطفل يف سنتى املهد:
 -1اليستطيع اإلعتماد على نفسه ويظهر ذلك يف إرتباطه الوثيق بأمه ألنها هى التى تشبع حاجاته من الغذاء والدفء
واحلنان.
 -2يتعود على اآلخرين ويتفاعل معهم بإستجابات البكاء.

 -3اللعب فيها (لعب إنعزالى).
س :فرق بني مصطلح املراهقه ومصطلح البلوغ –موضح ًا العالقه بينهما.
البلوغ

املراهقة

 -1هي الفترة من البلوغ وحتى اكتمال النضج.
 -2فسن البلوغ يختلف باختالف:
 اجلنس سواء كان ذكر أو أنثى..فالبنت تصل إليها يف سن  12سنة أما الولد يصل إليها يف سن  13سنة تقريباً.
 -1يأتي قبل املراهقة
 الظروف املادية (البيئية) واالجتماعية واملناخية..بعالمات محددة.
فهناك عالقة بني نضج املراهق وبني الظروف والعوامل البيئية املادية كاملناخ والتغذية.
 -2ميثل جانب واحد من
مثال:أطفال املناطق احلارة يصلون إليها يف سن مبكر قبل أطفال املناطق الباردة.
جوانب املراهقة.
 -3هي محصلة التفاعل بني العوامل البيولوجية والثقافية واالقتصادية التي يتأثر
 -3خاص بنضج األعضاء
بها املراهق.
اجلسدية (اجلنسية) واكتمال
 لذلك فهي تختلف باختالف نوع الساللة.وظائفها عند اإلناث والذكور.
س:حدد اهم اخلصائص العامه ملرحلة املراهقه.
 -1املراهقة هى املدخل الرئيسى ملرحلة الرشد أو الشباب:
ألن الفرد يف نهاية هذه املرحلة يصل إلى درجة من النضج الشامل جلميع جوانب منوه مما يؤهله للحياة الراشدة.
 -2يصعب حتديد نهايتها بل يسهل حتديد بدايتها:
البداية تتمثل يف النضج اجلنسي الذي يتسم بعالمات محددة تظهر عند البلوغ.
النهاية تتمثل يف النضج العقلي واإلجتماعى واإلنفعالى الذي اليتسم بعالمات محددة ولكن يتضح من خالل سلوك
الفرد وطبيعة شخصيته.
 -3تعتمد طول فترتها على ظروف املجتمع
ألن من أهم عالمات إنتهاء مرحلة املراهقة أيضا هو الوصول إلى مرحلة اإلستقالل واإلستقالل هنا هو “اإلستقالل
اإلقتصادى”.
س:ملرحلة املراهقه اهميه بالنسبه للفرد واملجتمع-حلل هذه العباره.
أهمية املراهقة بالنسبة للفرد

أهمية املراهقة بالنسبة للمجتمع

هى فترة إعداد املراهق للعطاء للمجتمع.
-1هى أخطر الفترات العمرية يف حياة اإلنسان ألنه
املراهق فيها أفضل ثروات املجتمع التى يجب إستثمارها ألن
يحدد فيها مستقبله بشكل كبير.
اإلنسان هو صانع التقدم بإستثماره الثروات املادية التى التصلح
-2هى الفترة التى مير فيها املراهق بالعديد من
مبفردها.
الصعوبات ويعانى فيها من القلق والصراعات.
عدم إستثمار طاقة الشباب يف سن املراهقة يؤدى إلى حتولها
-3املراهقة أشبه بعنق الزجاجة يف احلياة النفسية
لطاقة مدمرة للفرد واملجتمع.
للمراهق فمن مير فيها بسالم يضمن إستقرار احلياة.
س :حدد أهم عوامل عدم الثبات اإلنفعالى يف مرحلة املراهقه .
 -1الصراع الذي ينشأ بني رغبته يف حتقيــــــق اإلستقــــالل عن والديه و ُمعلميـه وبني ميله الشعوري والالشعوري إلى
االعتماد على عليهم.
 -2الصراع الذي ينشأ بني رغبته يف إشباع دوافعــه اجلنسيــــة التى تثيره وتستفـزه وبني املوانع الداخلية التى يفرضها
األنا األعلى
 -3الصراع الذي ينشأ بني رغبته يف حتقيق ذاته وتأكيد شخصيته يف كثير من املواقف وبني قلة قدراته العقلية أو
اجلسمية أو اإلجتماعية.
س :حدد دور الوالدين لتجاوز مرحلة املراهقه .
 -1معاملة املراهق كشخص كبير جدير بالثقة..
بأن يأخذوا رأيه يف بعض املسائل التي تخصه أو تخص أسرته وذلك يتم مبشاركته يف حوارات األسرة خاصة يف
النصف الثانى من املرحلة.
 -2مساعدة املراهق على حتقيق االستقالل النفسي..
بأن يشجعوه على االعتماد على نفسه يف حتمل بعض املسئوليات
وأال يحاسبوه بعنف على أخطاؤه بل يعطوه فرص عديدة حتى اليفقد الثقة بنفسه.
 -3تعزيز ثقته بنفسه..
بأن يشجعوه على اإلشتراك يف كل أوجه النشاط
وأن يصوروا له أنه يستطيع أن يثبت نفسه وتفوقه يف أى مجال.
 -4مساعدة املراهق على التخلص من اإلستغراق الزائد يف اخليال وأحالم اليقظة ..بجعل الواقع محتم ً
ال.
س :تعددت تعريفات الشخصية  ..هل توافق ؟ وملاذا ؟
هي مجموع ما يحدثه الفرد من تأثير يف املجتمع»
أهم عيوب هذا االجتاه :
 )1نظرته السطحية للشخصية .
 )2يجعل للفرد شخصيات متعددة .
 )3ينكر التنظيم الداخلي للشخصية /4.يركز على تاثير الفرد فى االخرين

الشخصية كمثير

« الشخصية هي استجابة الفرد املميزة للمثيرات االجتماعية يف البيئة «
أهم عيوب هذا االجتاه :
 )1تصوره للفرد على انه سلبي أثناء تفاعله مع البيئة .
 )2يغفل تعدد استجابه الفرد لنفس املثير يف.
 )3يركز على االستجابات كمظهر موضوعي .

الشخصية كاستجابة

الشخصية كتنظيم
داخلي

«الشخصية هي التنظيم الذي يتميز بدرجة من االستمرار والثبات خللق الفرد ومزاجه
وعقله وجسمه والذي يحدد توافقه املميز مع البيئة التي يعيش فيها «.
العيب :عدم إدراك هذا التنظيم اوبعضه وإمنا يستدل عليه من أثاره .
امليزة  :انه يؤكد على التنظيم املتكامل للشخصية ويحدد مكوناتها وأبعادها .
س  :الشخصية تنظيم دينامى  ..حدد موقفك النقدى من هذا التعريف
التكامل

الفردية والتميز

التنظيم

يعني أن جميع سمات الفرد
فسلوك أي فرد يختلف عن غيره يف
يعني أن جميع سمات الفرد على درجة من الثبات
منظمة وثابتة إلى حد ما
طريقة املشي والكالم والتعبير عن
واالستقرار النسبي  ،والشخصية ليست هذه
ولكنها قابلة للتغير نتيجة للتعلم
االنفعاالت.
الصفات فقط بل هي كل متكامل جلميع صفات
اجلديد.
الفرد التي حتدد أسلوب الفرد املميز.
س :وضح أهم سمات الشخصية
سمات جسمية:مثل الصحة والقوة واجلمال
سمات عقلية أومعرفية:مثل الذكاء والقدرات العقلية والثقافة
سمات وجدانية وانفعالية :منها ما هو مرتبط باجلهازين (العصبي والغددي) كاحلالة املزاجية واالستقرار االنفعالي
ومنها ما هو مكتسب اجتماعيا مثل القلق والعدوان.
سمات دافعية :مثل الرغبات وامليول واالجتاهات والعواطف وقد تكون شعورية أوال شعورية
سمات اجتماعية  :مثل احلساسية للمشكالت وموقف الفرد من السلطة والقيم.
والسمات اخللقية :مثل الصدق أو الكذب
س :ترتكز نظرية كرتشيمر على ما يتميز به األفراد من خصائص جسمية  ..وضح
اجلسم  :ويكون ممتلئ البدن وقصير القامة وعريض الوجه
الوجدان  :هو شخص متقلب يف حالته الوجدانية بني االنشراح و االنقباض.

البدين

اجلسم :ويتمثل يف اجلسم الطويل الرفيع وطويل األطراف.
الوجدان :شخص مييل إلى االنطواء واالنسحاب من املواقف التي تتطلب عالقات اجتماعية.

النحيف

اجلسم  :أشبه بالنحيل ولكنه قوي العضالت وممتلئ اجلسم نسبياً
الوجدان  :هو شخص متزن وجدانياً.

امل��ت��ن��اس��ق أو
الرياضي

س :حدد املقصود بنظرية التعلم االجتماعى عند ألبرت بنادورا
تركز على املحددات البيئية للسلوك
الشخصية هى محصلة لتفاعل الفرد مع البيئة التى يعيش فيها
ويتحدد سلوك الفرد وفقا للتعلم وحتدث الشخصيه يف 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
وبهذه الطريقة يتعلم الطفل أساليب سلوكية جديدة
س :حدد املقصود بامليل النفسى مبين ًا الفرق بينه وبني ( الرغبة – االجتاه )
“ امليل  :هو استعداد دينامي من جانب الفرد لالستغراق يف نشاط معني يؤثر على سلوك الفرد ويجعله يبذل جهد يف
نشاط مصحوب مبشاعر الراحة والرضا “
اما امليول
امليل أوسع من حيث املدى وله صفة الدوام ألنه
ال ينتهي مبجرد حتقيق الهدف كالرغبة .

الرغبة
الرغبة مفهوم له ناحية ايجابية وأخرى سلبية (
يرغب يف  -يرغب عن وينتهي مبجرد احلصول على
الهدف او التخلص من شيء يف موقف معني

اما امليول

االجتاه

امليل ليس له إال ناحية واحدة هي اإليجاب فاإلنسان ال مييل
إلى ما يرفض.

االجتاه له ثالث جوانب (( موجب – سالب –
محايد))

س :للوراثة دور على امليول  .وضح؟
 نالحظ ميل بعض األطفال فى سن املهد لالستماع للموسيقى واألطفال فى صغرهم يهتمون بالفك والتركيب وآخرون تشغلهم األعمال الفنية وامليل تظهر بوادره يف سن مبكر وقد يجد تشجيعاً من املحيطني أو إعاقة ولكنه يبقى  ،فهناك مث ًال طبيب رسام
ومهندس شاعر
Åومن الصعب حتديد دور الوراثة يف (امليول) إلختالف الرأى ما بني تأثير الوراثة وتأثير البيئة
 çومن خالل األبحاث على ( التوائم أو التبنى ) كان الناجت عظيماً لتداخل االجتاهات مع القيم يف توجيه امليول لدى
األبناء
س :عرف اإلجتاه النفسى مبين ًا مكوناته األساسية
هو تنظيم محدد يشمل مشاعر الفرد وأفكاره ونزعاته التي جتعله يتصرف جتاه املواقف يف بيئته
يتضمن معتقدات الفرد وقيمه ومعارفه كاالجتاه نحو الدميقراطية .

اجلانب املعريف

يشيرللمكونات العاطفية املتعلقة بالشيء موضع االجت��اه من (حب وكراهية) (سرور اجلانب العاطفي
( الوجداني -االنفعالي)
وحزن) وهى الشحنه الكامنه خلف االجتاه
يتضمن االستعدادات السلوكية املرتبطة باالجتاه التى تدفع الفردنحو الشى
مثال اجتاه الفرد املؤيد لعمل املراه يجعله يشارك فى املومترات

اجلانب السلوكي
( العملي )

