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ماهية علم النفس وعلم االجتماع الوحدة ا�ولى
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نوع من التدريبات اأو الأ�سئلة تعرش يف ثنايا املوسوع تطبيقا لفكرة اأو مفهوم علمي بهدف 
ا اأو جماعيا والتمكن منه بالإسراف والتقو من قبل املعلم. التدريب داخل ال�سف فرديًّ

اإبرا دور العلماء يف ال اإخ�ساع بع�ش الظواهر النف�سية للبح والتجريب بهدف 
.الو�سول اإىل القوانني التي حتكمها ول يطالب بها يف عمليات التقو

.تذكري املتعلم ببع�ش املفاهيم املرتبطة بالدر�ش دون مطالبته بها يف عمليات التقو

نبذة خمت�سرة عن العلماء الذين اأ�سهموا بفاعلية يف تاأ�سي�ش الدرا�سات النف�سية 
والجتماعية ا يفر الاهات الإمكانية.

اذج من حالت السطرابات النف�سية.

مفاتيح الكتاب:مفاتيح الكتاب:

علمــاءعلمــاءعلمــاءعلمــاءعلمــاءعلمــاء



á`dÉM

نشاط استهاللي:

ة

نوع من الأ�سئلة والتاأمالت يهدف اإىل هيد الدر�ش.

مواقف حياتية لتقريب املفهوم وتوسيحه.

٩
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 ن اأكر مست احلاة يف الوقية والجتماعيات النف�سد الدرا�ستع
التخ�س�سات اأهمية بل واأكها متعة �سواء من خالل قراءتك لها 

. اأ�سا�سي قراءة حرة اأو من خالل درا�ستها كمقرر

املوسوع الأول: تعريف علم النف�ش وعلم الجتماع

اأهمية درا�سة علم النف�ش وعلم الجتماع

الت علم النف�ش وعلم الجتماع
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م الع ا ه :اًلاأم الع ا ه :اًلاأ

هو العلم الذي يدر�ش �سلوك الإن�سان درا�سة علمية من جوانبه املختلفة. 

علم النف�ش )�سيكولوجي(:
Psychology 

وهذا ال�سم موؤلف من مقطعني )�سيكو - psysho( وتعني النف�ش)ولوجيا  )Logyعنى 
العلم اأو البح واملعنى الذي تدل عليه الكلمة الالتينية هو علم النف�ش.

انت�سر  ا�ستعمل م�سطل �سيكولوجيا هو الفيل�سوف الأملاين )كري�ستان فولف( ثم  واأول من 
يف جميع اللغات الأوروبية والعاملية، و ي�سب علم النف�ش علًما اإل عام م على يد )وليام 

فونت( اأي منذ اأك من  عاًما.

تمهيد
   الإن�سان وحدة مرتابطة من ج�سم، ونف�ش ول ميكن ف�سل اأحدهما عن الآخر. والكيان
اأعرف  كيف  مثل:  اأ�سئلة  عن  الإجابة  ويحاول  النف�ش  علم  درا�سة  ور  هو  لالإن�سان     النف�سي 

نواحي القوة وال�سعف يف سخ�سيتي؟ كيف اأفهم الآخرين؟ كيف اأف�سر �سلوكي و�سلوك الآخرين؟

L-GE-CBE-TRHS-dpsy-U1-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-dpsy-U1-L1.png

تعريف علم النفس وعلم االجتماع

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-دراسات نفسية واجتماعية-ماهية علم النفس وعلم االجتماع

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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ويق�سد بال�سلوك )Behavior( الذي يدر�سه علم النف�ش جميع اأنواع الن�سا التي ت�سدر عن الإن�سان، اأما الدرا�سة 

العلمية فتعني اأن علم النف�ش يف درا�سته ل يعرتف بالتخمني اأو الع�سوائية بل يقوم على اأ�س�ش منظمة ومدرو�سة.

علم ا  سلا انا ج :ثانياعلم ا  سلا انا ج :ثانيا

ينق�سم ال�سلوك الإن�ساين اإىل ثالثة جوانب:

وي�سمل العمليات العقلية كالتذكر والتفكري والنتباه والفهم وال�ستنتاج.

الجانبالجانب المعرفيالمعرفي 11

اأحمد عمره �ست �سنوات يدر�ش يف مرحلة التمهيدي وقد طلبت منه معلمته فر عدد من الكرات )الزرقاء، 
وال�سفراء، واحلمراء( بحي ي�سع كل لون يف �سلة لوحده. مثل هذا الن�سا يعتمد على جانب عقلي وهو 

)الت�سنيف(، اأي اأن اأحمد ا�ستغر وقًتا ما كي ي�سع كل لون من الكرات على حدة.

بينما يقراأ فوؤاد كتاًبا عن دور الأعمال التطوعية يف خدمة املجتمع، تذكر يف ذهنه تلك العائلة الفقرية 
التي ت�سكن يف طرف احلي. هذه العملية هي عملية عقلية معرفية هي )التذكر(.

قام الأ�ستاذ مد ب�سر الدر�ش اخلا�ش ادته وبعد اأن انتهى من ال�سر �ساأل الطالب اأن يخرجوا 
اأوراًقا ليطر عليهم بع�ش الأ�سئلة، وبعد انتهائهم من احلل تفاوت الطالب يف درجاتهم فمنهم من 
ح�سل على الدرجة الكاملة - واملتو�سطة والأقل. ومن هنا تت�س اأمامنا عملية عقلية معرفية مهمة 

وهي )الفهم وال�ستيعاب(.
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22�ل� ل��ل� ل�

والعواطف  واخلوف(،  والغ�سب،   ،الفر( مثل:  بالنفعالت  يتعلق  ما  كل 
مثل: )احلب، والكره( وامليول )الربات( والهتمامات.

�سمع ماجد الذي يدر�ش يف املرحلة الثانوية ق�سة حاد مروري مروع نتيجة ال�سرعة لأحد الأقارب الذي طاملا 
ن�سحه ماجد بعدم ال�سرعة، تاأثر ثم بعد ثوان دمعت عيناه )انفعال احلزن(.

.)ا جعلها ت�سعر بال�سعادة )انفعال الفر جاءت ر�سالة اإىل هاتف هند تخربها بقبولها يف اجلامعة

:هرلظ� رل� ل�:هرلظ� رل� ل�

اأسياء  وكلها  والبكاء.  وال�سحك  الرك�ش  مثل:  الأفعال  جانب  يخ�ش  ما  كل 
ميكن اأن يراها الآخرون.

�سمع خالد عن حاجة اأحد جريانه للذهاب اإىل امل�ست�سفى نتيجة اأمة مفاجئة فهب م�سرًعا اإليه وذهب به اإىل 
اأقرب م�ست�سفى. 
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اخرت اهرة نف�سية معينة وطبق عليها هذه اجلوانب تمعة.
.......................................................................................

هل يمكن اأن تجتمع هذه ال�سلوكيات في موقف واحد؟
في بع�ش المواقف يقت�سر �سلوك ما على جانب معرفي مثاًل اأو جانب وجداني، اأو جانب �سلوكي، وفي 

كثير من �سلوكيات الفرد نجد اأن الجوانب الثالثة لل�سلوك تظهر مجتمعة.

جل�ست هند تتذكر موقًفا جمياًل ق�سته مع اأ�سرتها يف اإحدى املنا�سبات )معريف(، وبعد اأن تذكرت املوقف 
سعرت يف داخلها بال�سعادة )وجداين(، واأثناء سعورها الكبري بال�سعادة ابت�سمت ابت�سامة �سغرية )�سلوكي(.

اإذا عرفنا اأن علم النف�ش يخ�ش الفرد واأن ال�سلوك الب�سري ينق�سم اإىل جوانب عقلية وجوانب وجدانية 
وجوانب �سلوكية، فما هو العلم الذي يدر�ش اجلماعة اأو املجتمع؟

اعمتم االجلع ا ه

نشاط استهاللي:

هل ميكن لالإن�سان العي�ش لوحده يف هذه احلياة؟....................................................
ملاذا خلق ا الب�سر خمتلفني يف قدراتهم وميولهم؟...............................................

  :تعاىل ما مدلول الآية الكرمية، قال ا
......................................................................... [] 

من خالل ما �سبق، مااملق�سود بعلم الجتماع؟

علم االجتماع  ا :ًاثاعلم االجتماع  ا :ًاثا

هو درا�سة احلياة الجتماعية يف املجتمع بكل ما حتويه من عادات وتقاليد 
وقوانني ونظم وم�سكالت، وموسوع الدرا�سة فيه هو الظاهرة الجتماعية.

هو درا�سة احلياة الجتماعية يف املجتمع بكل ما حتويه من عادات وتقاليد 
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االجتماعية اها  اا :ًارااالجتماعية اها  اا :ًارا

اأا ال�سلوك والنظم والعالقات الجتماعية وطر التفكري، التي تنت�سر بني قطاع عري�ش من املجتمع ولها �سفة 
الإلزام وال�ستمرار، وميكن مالحظتها يف تفاعل النا�ش فيما بينهم.

والهجرة  النووية(،  ال�سغرية  والأ�سرة  املمتدة،  الكبرية  )الأ�سرة  الأ�سرة  واأسكال  والتنمر،   والطال التناف�ش  مثل: 
والزواج واجلرمية.

من خالل معاي�ستك ملجتمعك املحلي حدد ثال واهر اجتماعية منت�سرة.
............................................................................................................................................

 سواب موعة من الأفراد ي�سكنون يف بقعة جغرافية ويتفاعلون فيما بينهم وحتكمهم :املجتمع
ددة. ويوجد اذج للمجتمعات مثل: املجتمع الرعوي والذي يعتمد على مهنة الرعي، واملجتمع 
الريفي الذي ين�ساأ حول الأراسي اخل�سبة، واملجتمع احل�سري الذي يعي�ش اأفراده يف املدن. واملجتمع 

الإ�سالمي هو الذي يجمع كافة من يدين بالدين الإ�سالمي يف كافة البقاع.

العادات: اأا ال�سلوك الجتماعي الذي ي�سهم يف تنظيم وسب عالقات الأفراد بع�سهم ببع�ش. 
مثل: احرتام الكبري، وتقدير اجلار.

التقاليد: قواعد ال�سلوك اخلا�ش بجماعة معينة. مثل: الرق�سات ال�سعبية لبع�ش املناطق. 
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علم االجتماع علم ا اا اأه :سًااعلم االجتماع علم ا اا اأه :سًاا

  اأي الإحاطة ال�ساملة بال�سلوك بحي نفهمه ونف�سره ب�سكل �سحي، والتعرف على اأ�سبابه ودوافعه وفهم 
نواحي القوة وال�سعف فيه.

اإن هذا الفهم يجب اأن يحقق اأمرين مهمني هما:
  كيف يحد ال�سلوك؟
  ملاذا يحد ال�سلوك؟

  ما اأ�سباب ال�سلوك؟

ل�لت�يلت�

11:ل�:ل�

النف�ش: علم يف مثال
يعتذر �سمري كثرًيا يف اخلروج مع اأ�سدقائه، فاأ�سبحوا يوجهون له اللوم وال�سخرية، وتفاجوؤوا بعد ذلك اأن 
�سمرًيا ي�سرف على عالج والدته يف املنزل ويخ�سى اأن يفوت موعد اإحدى جرعات الدواء عندما يذهب مع 
اأ�سدقائه، يف البداية  يعرف الأ�سدقاء �سبب اعتذار �سمري فت�سرفوا باللوم وال�سخرية ثم عندما عرفوا 

ال�سبب احلقيقي تغريت وجهة نظرهم واأهروا له تقديرهم.
الجتماع: علم يف مثال

درا�سة اهرة تكاليف الزواج يف املجتمع، وكيف تطورت واأ�سبحت مكلفة.
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  هو توقع حدو اهرة معينة بعد تفاعل موعة من العوامل امل�سببة للظاهرة مع اإمكانية التحكم بتلك العوامل 
يف اإخفاء الظاهرة اأو اإهارها من جديد.

من املثال ال�سابق ن�ستطيع اأن نتوقع اأن فقدان بع�ش العنا�سر التي تقوم عليها عملية الرتكيز داخل القاعة يف الختبار 
من املمكن اأن تكون �سبباً يف اإخفا عملية الرتكيز.

.فاإن هذا الأمر �سي�سهل لنا توجيه هذا ال�سلوك الوجه ال�سحي ،بعد فهم ال�سلوك ب�سكل �سحي

22



لت� لت� 

يلت�يلت�

النف�ش: علم من مثال
الطالب املثابر يف درا�سته، واملجد يف اأداء واجباته املدر�سية نتوقع له م�ستقباًل يًزا يف م�سريته الدرا�سية فيما بعد، 

ب�سكل اأف�سل من مالئه ري املثابرين.
الجتماع: علم من مثال

الطفل الذي يعي�ش يف جو من التما�سك الأ�سري بني والديه نتوقع اأن يعي�ش مع الآخرين يف �سالم ووئام، ومن ثم 
احه يف حياته الأ�سرية عندما يكون اأًبا.

النف�ش: علم من مثال
املتعلقة جال  العلمية  للتخ�س�سات  توجيهه  ينبغي  لذا  احلا�سوبية،   الربام عالية يف  قدرات  �سامي ميلك 

.احلا�سب الآ
الجتماع: علم من مثال

اإذا عرفنا اأن اأحد اأ�س�ش ا�ستقرار احلياة الزوجية بني الزوجني مبنية على احلوار بينهما، فينبغي تدريب الزوجني 
.قبل الزواج على مهارات احلوار الناج

من حياتك اليومية، اأذكر ثالثة اأمثلة اأخرى توس التكامل بني العلمني يف درا�سة الظواهر.
.......................................................................................
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اأخته   ا، ففي مرة من املرات قام بجر اأنه طفل سقي جدًّ اإل  �سامي طفل يبل من العمر �ست �سنوات 
�سلوى، ومرة اأخرى سرب اأخته بتول على عينها فتاأملت كثرًيا، اأما املرة الأخرية فقد �سكب حليب اأخيه 

اأحمد الرسيع على الأرش.
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نشاط استهاللي:

الجتماع؟ وعلم النف�ش علم ندر�ش ملاذا ولكن اليومية احلياة يف اأهميته علم لكل

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 ال: اأهمية درا�سة علم ااأ ال: اأهمية درا�سة علم ااأ

ي�ساعدنا علم النف�ش يف الآتي:
ف ال�سلوك وتف�سره بهدف فهمه ومعرفة اأ�سبابه.  رعوالقوانني التي ت معرفة املباد  

  معرفة اأفكارنا وم�ساعرنا و�سلوكياتنا.
  معرفة اأفكار وم�ساعر و�سلوكيات الآخرين حتى نتعامل معها بكفاءة.

�لأهمية �لنظرية�لأهمية �لنظرية11
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http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-dpsy-U1-L2.png

أهمية دراسة علم النفس وعلم االجتماع

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-دراسات نفسية واجتماعية-ماهية علم النفس وعلم االجتماع

علوم إنسانية

الثانوية مقررات



20

ا وموؤذية ملن يعي�ش مع طفل مثل �سامي لذا فاإن ما نالحظه على �سلوك  اإن مثل هذه ال�سلوكيات مزعجة جدًّ
�سامي يعك�ش لنا الأهمية النظرية من خالل قدرتنا على ت�سخي�ش �سلوك �سامي على اأنه )حالة عدوانية(.

هل �سلوك �سامي طبيعي؟ هل هو عدواين فعاًل؟ اأم اأن الأهل هم ال�سبب؟ اأم اأنه يريد لفت النتباه لأن اأهله بدوؤوا 
يهتمون بطفل جديد؟

فمثل هذه احلالت ي�سخ�سها علم النف�ش ويقدم العالج لها. 

ي�ساعدنا علم النف�ش يف الآتي:
  تنظيم حياتنا وحياة من نتعامل معهم. 

  تعديل اأفكارنا و�سلوكياتنا.
  التخل�ش من امل�سكالت اأو التقليل من تاأثريها.

ي�ساعدنا علم الجتماع يف الآتي:
القواعد  اكت�ساف  اأجل  درا�سة حتليلية؛ من  الجتماعية  الظواهر  درا�سة  الجتماع هي  لعلم  الأوىل  الغاية  اإن  �أ�أ  

والقوانني التي تخ�سع لها هذه الظواهر والنظم الجتماعية.

�لأهمية �لتطبيقية:�لأهمية �لتطبيقية:22

لنعود اإىل مثال الطفل �سامي الذي ل حظنا اأن لديه عدوانية وكان ذلك -كما ذكرت يف ال�سابق - حتديًدا للهدف 
النظري، اأما الهدف التطبيقي فهو اأن اأجد حالًّ عمليًّا واقعيًّا من اأجل م�ساعدة �سامي واأ�سرته على التخل�ش من 
م�سكلة العدوانية مثل اأن اأعطيه جائزة اإذا عمل �سلوك ح�سن كم�ساعدة اإخوته، وهذا يعني اأنه بناء على ت�سخي�ش 

العدوانية لدى الطفل �سامي دخلنا يف املرحلة الثانية وهي حل امل�سكلة عمليًّا. 

درا�سة مدى انت�سار البطالة يف املجتمع وتاأثرياتها املختلفة.

ثانيًا: اأهمية درا�سة علم االجتماعثانيًا: اأهمية درا�سة علم االجتماع

�لأهمية �لنظرية:�لأهمية �لنظرية:11
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 يقوم على الدرا�سة التحليلية النظرية للو�س الجتماعي على اأ�سا�ش علمي �سحي أ�أ  توجيه الإ�سال�

املراد اإ�سالحه.

 التخطي التي يحتاجها رجال  الدقيقة  والإح�ساءات  باملعلومات  الباحثني وعلماء الجتماع  تزويد  بب  

والقادة يف توجيه التنمية ووسع ال�سيا�سات الجتماعية.

اإيجاد حلول ملواجهة البطالة يف املجتمع مثل تويف ال�سباب يف القطاع اخلا�ش ا 
ي�سمن رفاهية املواطن.

الزواج ي�سهم يف تكوين الأ�سرة وال�ستقرار، واإدمان املخدرات يوؤدي اإىل تدمري الفرد وبالتا املجتمع.

علم االجتماع علم ا  اهدرا�سة ا  ا ا :اًثاعلم االجتماع علم ا  اهدرا�سة ا  ا ا :اًثا

�لأهمية �لتطبيقية:�لأهمية �لتطبيقية:22

ا ولكنه مر ببع�ش اأحدا احلياة املوؤملة التي  يتمكن من التعامل معها.  ه�سام ساب سخ�سيته مرحة جدًّ
وجعلته ي�سعر باحلزن طيلة الوقت؛ ا اأثر على درا�سته اجلامعية، فاعتزل النا�ش، ثم اأ�سيب بحالة من 

امللل الدائم.... هذه الأعراش تمعة تدل على حالة ه�سام التي ميكن ت�سخي�سها اأنها حالة اكتئاب.

11يةلة �لنل�  ييةلة �لنل�  ي

وا�سك  ا�ستقرار  على  تاأثريها  ومدى  الجتماعية  الظاهرة  توؤديها  التي  الوائف  على  التعرف  بب  

املجتمع، ومدى ما حتدثه من تغيري.
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من خالل حالة ه�سام، كيف ميكن اأن ندر�ش احلالة النف�سية؟ 
........................................................................................................................................

يظهر  لعب  كل   وي�سب بع�ش  عن  منف�سل  ب�سكل  القدم  كرة  فريق  لعبو  يلعب  عندما 
التعاون مع مالئه، فالنتيجة احلتمية هي خ�سارة الفريق، بينما  ال�سخ�سية دون  مهاراته 
ا، فاإن  اأي�سً لو ركز اجلميع على التخطي امل�سرتك والتعاون مع وجود املهارات ال�سخ�سية 

 .النتيجة �ستكون الفو
كيف نطبق تلك العالقة بني علم النف�ش وعلم الجتماع؟

........................................................................................................................................

من خالل الق�سة ال�سابقة كيف ندر�ش احلالة الجتماعية؟
........................................................................................................................................

كيفكيف ندر�شندر�ش الحالةالحالة الجتماعية؟الجتماعية؟22

نوال مع وجها  �ستعرف ما معنى حالة اجتماعية، تعاين  نوال ووجها  من خالل ق�سة 
الذي جعلها  الأمر  م�سوؤولياته  لكل  فهو مهمل  اأبناءه،  يرعى  ول  ببيته  يهتم  ل   كثرًيا حي
فلجاأت  وت�ستتهم  الأبناء  سياع  على  تخاف  ولكنها  منه،   الطال طلب  يف  التفكري  على  ت�سر 
بعد ا اإىل اإحدى املخت�سات الجتماعيات املتميزات مل�ساعدتها، وفعاًل بعد عدد من اجلل�سات 
الإرسادية وتدريبهما على النظر اإىل اإيجابيات الآخر، وتطبيق الت�سام بينهما، سعر الزوجان 

بتح�سن حالتهما الزوجية اإىل الأف�سل و يعودا للتفكري يف تفكيك كيان الأ�سرة. 
من خالل هذه الق�سة يعد ما حد بني نوال ووجها من �سميم درا�سة علم الجتماع لأنه 

مرتب بالظروف الجتماعية والتعامل مع الآخرين.

 علم االجتماع علم ا  اتا جا اأ :ًارا علم االجتماع علم ا  اتا جا اأ :ًارا
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عندما يتفو وليد يف درا�سته ويطور مهاراته ال�سخ�سية ويدخل الكلية التي يحلم بها، فمن املوؤكد 
ا عندما يكون طار �ساحب سخ�سية مرحة  اأن وراءه اأ�سرة م�سجعة ي�سودها الحرتام والعطف. واأي�سً
فاإن ذلك يجعله ين�سر الدعابة بني اأفراد اأ�سرته الذين اأ�سبحوا ينتظرون قدومه، حتى اأن بع�ش 

اإخوته اأ�سب مرًحا مثله.

ال�سخ�ش امل�ساب رش الإدمان  كفانا ا سرها  �سيوؤثر �سلًبا على احلالة الجتماعية يف منزله، 
فيك ال�سجار والعدوان، وعندما يتم عالجه ويعي�ش �سليًما معافى فاإن اأوساعه الأ�سرية �ستتح�سن 

تدريجيًّا وي�سود الوئام واحلب داخل املنزل.

واجب امل�سلمني اليوم يف العناية بالدرا�سات النف�سية والجتماعية:
انطالًقا من املفاهيم الإ�سالمية الواردة يف القراآن الكر وال�سنة النبوية يت�س لنا 

مدى احلاجة للدرا�سات النف�سية والجتماعية، وذلك لالأ�سباب الآتية:
باجلوانب  بالعناية  يطالبان  النبوية  وال�سنة   الكر فالقراآن  اإ�سالمي،  واجب   
النف�سية والجتماعية، ويت�س ذلك من خالل الآيات الكثرية يف الأنف�ش واملجتمعات، 
ومهمة امل�سلم البح والتمحي�ش فيها للو�سول اإىل ال�س والقوانني التي حتكم هذه 

الأنف�ش واملجتمعات.
اإل  ذلك  يتحقق  ولن  واملجتمع،  بالنف�ش  لرتتقي  جاءت  الإلهية  ال�سريعة   

بالبح والدرا�سة.
 حر�ش الإ�سالم على �سفاء النف�ش، و�سفاء املجتمعات من النحرافات  والسطرابات، 

وهذه الدرا�سات ت�سهم يف تقليل ذلك واحلد من انت�ساره.
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نظًرا لتعدد الت احلياة وتعقدها  يبق ميدان من ميادين احلياة اإل وتناوله كل من علم النف�ش وعلم 
الجتماع بالبح والدرا�سة حي اأن تعدد التخ�س�سات جعل املخت�سني يف هذين العلمني ينت�سرون يف خمتلف املجالت 

يبحثون ويدر�سون امل�سكالت التي تواجه العاملني داخل تلك املجالت املختلفة.

:علم ا اال :الاأ:علم ا اال :الاأ

يدر�ش مراحل النمو املختلفة التي مير بها الفرد، واخل�سائ�ش النف�سية لكل مرحلة، 
والعوامل املوؤثرة فيها.

يهتم بدرا�سة اأ�سباب ال�سلوك ري العادي )اخلارج عن املاألوف(.

11

22

لنم�  لنم�  

دييير �ل  دييير �ل  

درا�سة املوهوبني، والنواب، وسعاف العقول.
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يدر�ش و�سائل رفع م�ستوى الإنتاجية للعامل اأو للجماعة العاملة وذلك عن 
طريق حل امل�سكالت املختلفة ودرا�سة اأ�سباب الغياب التي تن�ساأ يف ميدان ال�سناعة 
والتقليل من اإ�سابات العمل، وامل�ساعدة يف وسع املوف يف الويفة التي تنا�سب 

قدراته واهتماماته.







 ل� لن�  ل� لن� 

لتر� لن� لتر� لن� 

 نل� لن�  نل� لن� 

ا، اأو الفر بني  درا�سة الفر يف م�ستوى الذكاء بني اأبناء الأ�سر املرتفعة وبني الأ�سر املنخف�سة اقت�ساديًّ
النا�ش فيما ميلكون من مواهب.

معرفة ال�سبب يف انخفاش معدل الدرجات عند بع�ش الطالب، ووسع برام تقوية لهم.

 عندما يالح مدير ال�سركة اأن لدى املوف معتز مهارات قيادية ي�ستطيع من خاللها توجيه مالئه 
فاإنه ي�ساعده يف تطوير قدراته من خالل اإحلاقه بدورات يف القيادة، ثم يعني يف من�سب قيادي.

يدر�ش الفرو بني الأفراد واجلماعات اأو ال�ساللت يف خ�سائ�ش الذكاء وال�سخ�سية وال�ستعدادات 
واملواهب، كما يدر�ش اأ�سباب هذه الفوار ونتائجها.

 ويهدف اإىل ال�ستفادة من علم النف�ش يف حل امل�سكالت التعليمية املختلفة 
ويتناول عمليات التعلم والتفكري، واأ�ساليب التدري�ش، وتنظيم املناه املنا�سبة 

لعمر الطالب.
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يهدف اإىل العمل على رفع الرو املعنوية للجنود، وتقدير قدراتهم النف�سية ودعمها؛ 
ال�سائعات،  ملواجهة  النف�سية  اجلوانب  وتنمية  العدو  مواجهة  عند  تثبيتهم  اأجل  من 

ومقاومة اأثر احلرب النف�سية، وطر التغلب على القلق.





 لت� لن�  لت� لن� 

رل� لن� رل� لن� 

عرش �سيارة بلون معني يختلف عن عرسها بلون اآخر......وطريقة عرسها على ساب تختلف 
عن طريقة عرسها على سي كبري.... اأو الرتكيز على اجلوانب الإيجابية فيها اأثناء العرش.

اإقناع اجلنود على اجلبهة بقرب الن�سر، والرتكيز على اإهار قدراتهم املادية واجل�سمية واملعنوية.

هذه  وبع�ش  ال�سراء،  على  النا�ش  اإراء  اإىل  وتهدف  م�سللة  اأ�ساليب  املحال  بع�ش  ت�ستخدم 
املنتجات سار بال�سحة اأو ي�ستنفد املال دون جدوى. ار�سد اأهم هذه الأ�ساليب التي ساهدتها.

........................................................................................................................................

ا يف اأي �سراع بني قوتني، وهي من اأخطر اأنواع احلروب لأنها ت�سعى  احلرب النف�سية مهمة جدًّ
احلياة  بداية  منذ  موجودة  وهي  والرتباك،  التفكك   داواإح املقاتلني  معنويات  لتحطيم 
الإن�سانية، ويحفل التاري واقف كثرية ت�سهد با�ستخدام فنون احلرب النف�سية، ومن ذلك ما 
فعله جنكيز خان )موؤ�س�ش الإمرباطورية املغولية( عندما كلف التجار بن�سر اأخبار عن جي�سه 
باأنهم ي�ستطيعون فعل كل سيء، ولديهم املقدرة على اأن ياأكلوا الأسجار وحلوم الكالب، وبهذا 

ا�ستطاع جنكيز خان اأن يزرع الرعب يف قلوب اجليوش وال�سعوب قبل اأن يغزوها.

يهدف اإىل العمل على رفع الرو املعنوية للجنود، وتقدير قدراتهم النف�سية ودعمها؛ 
ال�سائعات،  ملواجهة  النف�سية  اجلوانب  وتنمية  العدو  مواجهة  عند  تثبيتهم  اأجل  من 

يهتم بدرا�سة دوافع ال�سراء وحاجات امل�ستهلكني ري امل�سبعة، ومعرفة ااهاتهم اه املنتجات املوجودة 
يف ال�سو، كما يدر�ش اأف�سل الأ�ساليب النف�سية للبيع، وطر تاأثري البائع على امل�سرتي، وكيفية اختيار 

عمال البيع ودرا�سة الطر اجليدة لعرش الإعالنات من حي األوانها، ومدى تاأثري طريقة عرسها.
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يدر�ش قواعد النظام الأ�سري ب�سكل عام.

 دل� لن�  دل� لن� 

ما يقدمه املرسد الطالبي يف املدر�سة من توجيهات اأو اإرسادات لتح�سني اأداء الطالب 
وتخلي�سهم من امل�سكالت التي تواجههم اأو التقليل منها.

تقاليد الزواج، والطال، والقرابة، واملريا، والنفقة، والأدوار، واملراكز، وعالقات 
، وامل�سكالت الأ�سرية وعالجها. القرابة، وامل�سوؤوليات، وعوامل التما�سك والتفكك الأ�سري
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1111

11

ينيل� ديل� لن� ينيل� ديل� لن� 

تمل� لن� تمل� لن� 

نل� لن� نل� لن� 

 ل� تمل�  ل� تمل� 

ثانيا: اال علم االجتماع:ثانيا: اال علم االجتماع:
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العاملة  الفئات  خمتلف  بني  الجتماعية  والعالقات  امل�سنع،  داخل  بالتنظيم  يهتم 
)العمال، واأ�سحاب العمل(، وعالقة تمع امل�سنع باملجتمع املحلي، وحل م�سكالت العمال 
العمل  اأ�سحاب  بني  اخلالفات  فمثاًل  امل�سنع.  اإنتاج  على  توؤثر  قد  التي  العمل  واأ�سحاب 

والعمال قد عل العمال اأقل حما�سًة واأك ياًبا عن اأعمالهم.

يدر�ش املجتمعات الريفية والبدوية ونظمها الجتماعية الب�سيطة، والعوامل التي توؤدي 
اإىل التخلف والتقدم، واأ�ساليب تنمية املجتمعات ال�سحراوية وتوطينها يف املدن.

وم�سكالته،  وتركيبته،  وه،  يف  خا�سة  يزات  من  له  ا  املدينة  تمع  يدر�ش 
وطبقاته، ونظمه املعقدة، وما ي�سوده من واهر مت�سعبة كالأقليات، وارتفاع معدلت 

امل�سكالت الجتماعية باأنواعها. 

فريد موف متميز يف عمله بداأ يعمل دون تركيز، ا اأثار ا�ستغراب مديره املباسر، وبعد 
حتري الأ�سباب من قبل اإدارة اخلدمات الجتماعية تبني اأن م�سكلته تتمثل يف روف مالية 

طارئة، فلما علم مديره بذلك، قدم له كل الت�سهيالت الالمة واإعانة مالية منا�سبة.

العوامل التي ت�ساعد على تنمية املجتمع الريفي، ويادة اإ�سهامه يف الدخل القومي.

درا�سة الطبقات الجتماعية كدرا�سة طبقة الأثرياء والفقراء ومقارنة م�سكالتهم وتركيبتهم 
الجتماعية.

22نل� تمل� نل� تمل� 

 لب� لري� تمل�  لب� لري� تمل� 

 رل� تمل�  رل� تمل� 

العاملة  الفئات  خمتلف  بني  الجتماعية  والعالقات  امل�سنع،  داخل  بالتنظيم  يهتم 
)العمال، واأ�سحاب العمل(، وعالقة تمع امل�سنع باملجتمع املحلي، وحل م�سكالت العمال 
العمل  اأ�سحاب  بني  اخلالفات  فمثاًل  امل�سنع.  اإنتاج  على  توؤثر  قد  التي  العمل  واأ�سحاب 

يدر�ش املجتمعات الريفية والبدوية ونظمها الجتماعية الب�سيطة، والعوامل التي توؤدي 

وم�سكالته،  وتركيبته،  وه،  يف  خا�سة  يزات  من  له  ا  املدينة  تمع  يدر�ش 
وطبقاته، ونظمه املعقدة، وما ي�سوده من واهر مت�سعبة كالأقليات، وارتفاع معدلت 
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� تم �لريمة � تم �لريمة 

 لتر� تمل�  لتر� تمل� 

� تم �لتنمية � تم �لتنمية 

اأ�سبابها  اأن من  الدرا�سة تبني   نتائ املجتمع، وبعد حتليل  اأ�سباب اجلرمية يف  درا�سة 
اإدمان املخدرات.

عندما نعلم اأن اأك �سكان ال�سعب ال�سعودي من ال�سباب؛ فينبغي التخطي لذلك من 
حي فر�ش التعليم واحلاجة لل�سحة ونحو ذلك.

مدى حاجة املجتمع لبع�ش التخ�س�سات يف اجلامعات ال�سعودية.

يتناول التطور يف اأ�ساليب نقل املعرفة واخلربات من جيل اإىل اآخر. ودور التعلم باأسكاله وم�ستوياته 
املختلفة يف احلياة الجتماعية، وكيف يرتب التعليم بحاجات التنمية الجتماعية والقت�سادية.

بتحليل  يهتم  كما  املتزايدة،  الحتياجات  لتلبي  الب�سرية  املوارد  لتنمية   بالتخطي يهتم   حدي  علم
ية التنمية يف املجتمعات النامية. عوامل التخلف والتغري وو�سائله، ويناق�ش اأهم

يتناول دوافع اجلرمية، والعوامل البيئية التي ت�سهم يف انت�سارها، ودرا�سة و�سائل العالج، كما يناق�ش دور 
املوؤ�س�سات الجتماعية يف توفري الرعاية والوقاية الالمة للتخفيف من حدتها.

مقرتحة: وبحو تقارير
.املق�سود بالنف�ش الب�سرية واأنواعها يف القراآن الكر 11

ار�سد الآيات الكرمية التي توؤكد اأهمية اجلانب الجتماعي يف حياة الإن�سان.   22
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من وجهة نظرك ما املق�سود بعلم النف�ش؟ 11

وس ثالثة اأمثلة لكل جانب من جوانب ال�سلوك التي يدر�سها علم النف�ش: 22

وس باأ�سلوبك تعريًفا لعلم الجتماع. 

اأكمل العبارات ا ينا�سبها: 

  هي الت�سرفات الإن�سانية التي توجد على درجة معينة من النت�سار يف تمع معني ووقت معني )..............(.
  جميع اأنواع الن�سا التي ت�سدر عن الإن�سان ت�سمى ).................................(.

د الويفة التي توؤديها: اذكر ثالثة اأمثلة للظواهر التي يدر�سها علم الجتماع، وحد 

المثالالق�سم

المعرفي

الوجداين

احلركي )الظاهر(

الجتماعية الويفةالظاهرة

وس الفر بالأمثلة بني كل من اأهداف علم النف�ش وعلم الجتماع. 

�سديقك الذي يدر�ش يف اأحد التخ�س�سات العلمية،  ي�سبق له درا�سة علم النف�ش وعلم الجتماع ويريد اأن  

تبني له )باخت�سار( ماذا ن�ستفيد من علم النف�ش وعلم الجتماع يف احلياة اليومية، فماذا تقول له؟

  ت�
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الجتماعاملوسوع علم اأو النف�ش علم يف املجال













تزوج  الب�سيطة  املهن  باإحدى  يعمل  املتو�سطة  املرحلة  سهادة  على  حا�سل  العمر  من  الع�سرين  يف  ساب  

واأب ولًدا، وابتعد عن اأ�سرته الكبرية )والديه واإخوته( وا�ستقل بحياته، و يكن هناك توا�سل بينهما، 
ثم انخر مع جماعة اأوهمته باأفكار سالة واأ�سب ع�سًوا يف جماعة اإرهابية... قب�ش عليه واأدخل ال�سجن، 
ثم دخل برناًا عالجًيا تاأهيلًيا واإ�سالحًيا، ولكنه  يتقبل هذا الربنام و يتعاون مع املرسدين يف 
 هرت س�مال بالكراهية وعدم تقبل الآخرين  �سواء اأ ال�سجن وبعد انتهاء مدة �سجنة... خرج من ال�سجن
اأو املجتمع، وقد حاولت اأ�سرته جاهدة اإحتواءه وم�ساعدته، وكذلك موؤ�س�سات املجتمع قدمت له يد العون 

وامل�ساعدة ولكنه  يتقبل هذه امل�ساعدات والدعم.. ا اأدى به اإىل النحراف.
   وس العالقة التكاملية بني علم النف�ش وعلم الجتماع يف درا�سة اهرة الإرهاب.

    اقرت حلوًل لهذا ال�ساب ليعي�ش حياة هانئة يتلقى فيها الدعم وامل�ساندة والندماج حتى ليعود 
حلياته ال�سابقة.

وس الآتي: 

�أ�أ   كيف ت�ستفيد من علم النف�ش يف حياتك اليومية؟

بب   كيف ي�ستفيد التاجر من علم النف�ش؟

جج   اذا يهتم علم الجتماع الريفي؟

دد   كيف ن�ستفيد من علم الجتماع يف عالج اجلرمية؟

اأذكر نوع املجال يف كل من علم النف�ش وعلم الجتماع الذي يدر�ش املوسوعات الآتية: 11
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1111     اخرت الإجابة املنا�سبة للعبارتني الآتيتني من بني اخليارات التي تلي كالًّ منهما:

)اأ�سحاب  العاملة  الفئات  الجتماعية بني خمتلف  والعالقات  بالتنظيم  يهتم  الذي  الجتماع  علم  املجال يف   11

العمل والعمال( وحل امل�سكالت هو:
بب   علم اجتماع التنمية. �أ�أ   علم الجتماع احل�سري.    

دد  علم الجتماع الريفي والبدوي. جج  علم الجتماع ال�سناعي.    

املجال يف علم الجتماع الذي يتناول التطور يف اأ�ساليب نقل املعرفة واخلربات من جيل اإىل اآخر هو:  22

بب   علم الجتماع الرتبوي. �أ�أ   علم الجتماع العائلي.     
دد  علم اجتماع التنمية. جج  علم اجتماع اجلرمية.     
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ننمو ج�سميًّا.... ولكن كيف ننمو نف�سيًّا واجتماعيًّا؟

املوسوع الأول: ماهية النمو الإن�ساين

املوسوع الثاين: العوامل املوؤثرة يف النمو

املوسوع الثال: مرحلة الطفولة

املوسوع الرابع: مرحلة املراهقة

املوسوع اخلام�ش: مرحلة الرسد
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اجل�سمية  التغريات  وي�سمل  املختلفة،  الإن�سان  حياة  جوانب  خمتلف  يف  والتطورات  ات  التغري هو    النمو 
والتغريات  واللغوية(  والنفعالية  )العقلية  النف�سية  والتغريات  واحلركية(  والبيولوجية  )الف�سيولوجية 

الجتماعية منذ تلقي البوي�سة يف رحم الأم، اإىل وفاة الإن�سان.

11 ل� لنم� ري ل� لنم� ري

ما اال ا :ثانًياما اال ا :ثانًيا

تنق�سم الت النمو اإىل ثالثة الت رئي�سة هي:

 مل� منل� 

 قل� منل� 

يف  كالتغير  املختلفة  اجل�سم  اأجهزة  يف  والقوة  احلجم  يف  التغريات 
الطول والون وال�سكل اخلارجي، والتحكم يف حركة الع�سالت الكبرية 
ال�سغرية  والع�سالت  اجلري(  على  القدرة  اإىل  امل�سي  من  )التطور  مثل: 

.)مثل: )تعلم الكتابة بعد اأن كان الطفل يخرب�ش فق

 التغري والتطور يف طريقة التفكري والفهم، وطريقة اإدراكنا وحكمنا على العا
من حولنا. وي�سمل تراكم املعلومات من جانب، والطريقة التي ن�ستخدم بها هذه 

املعلومات حلل امل�سكالت اأو اتخاذ القرارات من جانب اآخر. 

لالإن�سان. البدين اجلانب يف والتطور التغري



3٦

ة

تمل� ل� لنم� 

 ويق�سد به التغري والتطور يف طريقة انفعالتنا، ويف قدرتنا على فهم انفعالتنا وانفعالت الآخرين، وكذلك قدرتنا 
على التوا�سل مع الأسخا�ش الآخرين. 

اأمثلة على الت النمو املختلفة:
 طول �سعد  �سم عندما اأكمل عمره �سنة، ثم اأ�سب طوله  �سم، بعد عدة اأسهر )و ج�سمي(.

 كانت �سعاد تبكي عندما حتتاج للطعام، وتبكي عندما حتتاج للحنان، وتبكي عندما حتتاج لل�سراب، وتبكي عندما 
حتتاج للعب، ولكنها عندما كربت قليال واأ�سب عمرها  سهًرا، اأ�سبحت تطلب الطعام بقولها)ننا(، وكذلك 

.)ال�سراب)ما( وتطلب اللعب مع اأمها باأخذ يدها وال�سري معها اإىل مكان الألعاب، )تغري انفعا
 خالد يف منتهى ال�سعادة عندما ا�ستطاع قراءة جملة كاملة للمرة الأوىل ) تغري عقلي(.

 مد كان يحبو للو�سول اإىل اللعبة التي يريدها، اأما الآن فهو مي�سي على قدميه، )تغري ج�سمي حركي(.
 نورة كانت تتذكر اأرقام الهواتف التي ت�ستخدمها ب�سهولة، اأما الآن ويف عمر  �سنة اأ�سبحت حتتاج اإىل كتابتها 

اأو ت�سجيلها والعودة اإليها متى اأرادتها، )تغري عقلي يف الذاكرة(.

طفل �سغري عمره اأربع �سنوات، يعي�ش يف اأ�سرة تتكون من اأب واأم وطفالن هو اأحدهما، دار بينه وبني 
عا النمو ال�سوي�سري )بياجيه( احلوار الآتي:

بياجيه: هل لديك اأ؟
الطفل: نعم.

بياجيه: ما ا�سمه؟
الطفل: جيم.

بياجيه: وهل لدى جيم اأ؟
الطفل: ل

 لو حللنا هذا احلوار لعلمنا اأنه يف مرحلة معينة من العمر وهي الطفولة املبكرة، ل ي�ستطيع الإن�سان اأن يفهم 
وجهات نظر الآخرين، ويكون منغلًقا على ذاته، اأي وجهة نظره هو، وهو ما يعرف يف علم النف�ش بالتمركز حول 
الذات، الذي �سناأتي اإىل سرحه عند سر مراحل النمو، عنى اأنه ل ي�ستطيع اأن ي�سع نف�سه مكان الآخرين وينظر 
من منظورهم، لهذا  ي�ستطع الطفل يف املثال ال�سابق اأن ي�سع نف�سه مكان اأخيه )جيم( ويفهم اأن )جيم( له اأ وهو 

.نوعي يف فهمه للعا له تغري لكن با�ستمرار النمو العقلي يتخطى الطفل هذه املرحلة، ويحد الطفل نف�سه
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رل�  لنم� �أ�    ري هرل�  لنم� �أ�    ري ه

بلد؟ اإىل بلد ومن ثقافة، اإىل ثقافة من املختلفة املجالت يف الإن�سان و يختلف هل
...............................................................................................................................

الأخرى. باجلوانب النمو جوانب من جانب كل يتاأثر
اجل�سمي. بالنمو النفعا النمو يتاأثر

يوؤثر النمو اجل�سمي يف النمو العقلي ويف التفكري.
الطفل الذي بداأ لأول مرة يف حياته يقف على رجليه ومي�سي ويتحرك يف املنزل، ي�ستطيع اأن يرى   
اأسياء  يرها من قبل، وبالتا ت�سجل ذاكرته معلومات اأك، ويتعلم التعامل مع مواقف جديدة 
اأنه يرى  كما  ال�سلم،  ي�سق من  امل�سي، كاحلذر حتى ل  ي�ستطيع  كان ل  خمتلفة عما قبل عندما 

والديه من ارتفاع خمتلف عما �سبق
يوؤثر النمو العقلي يف النمو اجل�سمي؛ فالدافعية الفطرية للتقليد والتعلم وحب ال�ستطالع ب�سبب 
النمو العقلي تدفع الطفل لأن يحاول اأن يقف على قدميه لريى سيًئا  يره من قبل، اأو ليح�سل 

على لعبته التي وسعتها اأمه فو الطاولة.
 و(خمتلفة عالقات  تكوين  له  تي�سر  اجل�سمي،  النمو  ب�سبب  احلركة  على  الطفل  قدرة  اأن  كما 

( ب�سبب احلركة، وي�سب اأك اجتماعية، وتفاعاًل مع الآخرين مثل الإخوة والأخوات.  اجتماعي
ويوؤثر النمو اللغوي يف النمو الجتماعي فنطق الطفل يف ال�سنة الأوىل من عمره للكلمات ال�سهلة 
التوا�سل بطريقة  يكن ميتلكها من قبل، وبالتا ميكنه  يدل على و عقلي كبري، ي�سهل له 

التفاعل مع من حوله بطريقة خمتلفة وبتوا�سل اأكرب.
توؤثر  احلركة  �سهولة  وعدم  العمر،  من  متقدمة  مراحل  يف  الإن�ساين  اجل�سم  سعف  فاإن  وباملقابل 

ب�سكل قوي على حياتهم وقد ت�سب حياتهم الجتماعية دودة ب�سكل كبري.

عندما ي�سل الإن�سان اإىل مرحلة البلو تن�س الغدد وتبداأ بالإفرا مثل الهرمونات اجلن�سية، 
فتبداأ م�ساعر كل من البنت والولد يف التغري الطبيعي اه اجلن�ش الآخر، فيظهر ميل كل 

منهما اإىل الآخر وهو ما ميهد تدريجيًّا حلدو العالقة املقد�سة بينهما وهي الزواج.
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ما هي التغريات التي ت�سعر بها يف هذا العمر، ج�سمية اأو انفعالية اأو عقلية؟
...................................................................................................................................

مل ةاا ادا: اًثامل ةاا ادا: اًثا

وجدت الدرا�سات يف تطور �سلوك الطفل اأن النمو اإا يتم ب�سكل منتظم، واأنه يتبع عدة مباد رئي�سة بغ�ش 
النظر عن مرحلة النمو، واأهم هذه املباد هي:

اأنواع املخلوقات ولي�ش لالإن�سان  النمو يف جوانبه املختلفة ي�سري وفق �س وقوانني ددة لكل نوع من  اإن 
فق، ويف ذلك تتجلى فيه عظمة اخلالق �سبحانه وتعاىل.

 درا�سة طريفة قام بها عا ووجته يف الثالثينيات من القرن املاسي، اإذ قررا تربية قرد سامبانزي ة
)اأذكى اأنواع القردة( مولود مع اأولدهما يف البيت، وكان لدى الزوجني ولد يف عمر ال�سامبانزي، 

فكانا يعامالن الطفل والقرد بنف�ش املعاملة ما اأمكن.
اإذ اإن ال�سامبانزي كان يتطور  لقد كانت هذه الدرا�سة يف البداية خميفة ومقلقة بالن�سبة للوالدين يف البداية، 
واأن  الكاأ�ش،  ي�سرب من  واأن  بنف�سه،  ياأكل  اأن  ال�سامبانزي  فا�ستطاع  التطور لبنهما،  �سرعة   ب�سرعة كبرية تفو
الإن�سان  املولود  الزمن �سبق  ابنهما. ومع مرور  ب�ساأن  الوالدان يقلقان  اأ�سرع من طفلهما، وبداأ  يطيع )والديه( 
ال�سامبانزي يف كل جانب من جوانب النمو ما عدا اجلانب اجل�سمي بالطبع، فقد كان ال�سامبانزي اأكرب حجما 

 سعرا واأقوى ج�سدا، واأك
ومن ذلك ن�ستنت اأن لكل خملو على وجه الأرش �س وقوانني معينة للنمو تتماسى مع مهمته ووجوده على 
الأرش. ومن املعروف اأن الإن�سان اأك ذكاء من ال�سامبانزي؛ لذا تفو يف التجربة ال�سابقة عليه، كما اأن لالإن�سان 
اأثر كبري يف كوننا نعي�ش يف بيئات اجتماعية قوية )الأ�سرة(  اأطول فرتة ح�سانة بني جميع املخلوقات؛ ولذلك 

لرتبية الطفل وحمايته حتى ي�سب قادًرا على حماية نف�سه.

�لنم لي مية �ية�لنم لي مية �ية11
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راجع اأطوال واأعمار اإخوتك واأخواتك؟ ماذا تالح من فرو؟ما تف�سريك لهذه الفرو؟
...................................................................................................................................

اأ�سفل اإىل اأعلى من النمو ااه اأ

د اأن الإن�سان يجل�ش يف حدود ال�سهر ال�سابع من مولده، ومي�سي ما بني ال�سهر التا�سع واخلام�ش ع�سر، 
وي�ستطيع ال�سرب من كوب يف حدود ال�سهر الثاين ع�سر، ويركب دراجة بعجلتني يف ال�ساد�سة، ويف �سن 
الثامنة يكتمل  من و امل لديه، ويبل يف الثانية ع�سرة يف املتو�س بالن�سبة للبنات، ويف حدود الثالثة 
 ع�سرة بالن�سبة للذكور. وهذا يعني اأن هناك نظاًما دقيًقا متتابًعا لنمو الإن�سان، ولكنه يف نف�ش الوقت ي�سم

بالفرو الفردية.

بعد  ما  اأو  اجلنني  مرحلة  يف  �سواء  النمو  وااه  تطور  اأن  اإىل  املبداأ  هذا  وي�سري 
الولدة ي�سري يف ااهني:

اأي اأن الأجزاء العليا من اجل�سم ت�سبق الأجزاء ال�سفلى يف وها، فلو تابعت و اجلنني يف بطن الأم 
لوجدت اأن و راأ�ش اجلنني ي�سبق و الأذرع وال�ساقني، كما اأن قدرة املولود على التحكم يف ع�سالت رقبته 

عالية، فقدرة الطفل الرسيع على اأن يرفع راأ�سه ت�سبق قدرته على التحكم يف ع�سالت الأذرع. 

ب�أ �لر �لرديةب�أ �لر �لردية22

لنم� � أ�بلنم� � أ�ب

مع اأن كل الأفراد ملتزمون وراثيًّا بالنظام الدقيق ال�سابق، اإل اأن هذا النظام يف حد ذاته ي�سم بنوع من 
الفرو بني الأفراد يف النمو وكذلك الفرو بني اجلن�سني.

وكالهما  ال�سنة،  يتم  عندما  مي�سي  واآخر  التا�سع  ال�سهر  يف  مي�سي  طفاًل  د  ال�سرعة،   حي   من 
طبيعي. ود فتاة تبل يف العاسرة واأخرى تبل يف الرابعة ع�سر وكلتاهما طبيعية. 

  اأما من حي املقدار، فنجد طفاًل اأك ذكاء من اآخر، وكذلك يتفاوت طول الأطفال من جن�ش واحد 
)ذكر اأو اأنثى( يف �سن واحدة.



٤0

لالأطراف الو�س من النمو ااه ب
ينمو ج�سم الإن�سان من الو�س اإىل الأطراف، فنجد اأن الطفل املولود ي�ستطيع التحكم يف ذراعه ككل بتحريكها مينة 
وي�سرة قبل اأن ي�ستطيع التحكم يف اليد من تلك الذراع، كما نالح يف مرحلة اجلنني اأنه ترب من ج�سم اجلنني نتوءات 
ا اإىل اأذرع واأفخاذ، ثم يظهر يف هذه الأذرع والأفخاذ اأيد واأقدام، ثم تت�س الأ�سابع لكل من اليد والقدم. تتحول تدريجيًّ







ل� ل� ل�  أ�يب لنم�ل� ل� ل�  أ�يب لنم�

ب�أ �لنم مية تر�طة ت�ةب�أ �لنم مية تر�طة ت�ة

لنم�  ليةمأ �ل�ب لنم�  ليةمأ �ل�ب 

ا للدرا�سة. اإن جوانب النمو املختلفة مرتابطة ومتداخلة مع بع�سها، وما ف�سلها العلماء اإل ف�ساًل نظريًّ
فالنمو يف اجلانب اجل�سمي مرتب بالنمو يف اجلانب العقلي، ويوؤثر فيه.

على  القدرة  اإىل  يتطور  ثم  كلها،  بيده  الأسياء  مي�سك  الرابع  ال�سهر  يف  الطفل  فنجد   
الإم�ساك بالأ�سابع، كما اأن ا�ستجاباته جلميع حاجاته تكون بالبكاء )فاإذا جاع بكى، واإذا عط�ش 
بكى، واإذا اأراد الهتمام واحلمل بكى، حتى اإذا اأراد النوم بكى( ثم تتميز ال�ستجابات ح�سب حاجة 
الطفل، فيبداأ بتحريك يده ومدها نحو الطعام، ويف �سن متاأخرة قلياًل يقوم بطلب الطعام بقوله 
اأن ينام يف مكانه ول  ا، رد  النوم، فال�ستجابة �سهلة جدًّ اأراد  واإذا  )نانا( مثاًل يف تمعاتنا، 

حاجة للبكاء فتتنوع ال�ستجابة بعد اأن كانت واحدة عامة.
ي�ستجيب  الطفل  فاإن  فح�سه،  اأثناء  بدبو�ش  معينة  �سن  يف  الطفل  يد  الطبيب  وخز  اإذا   

.سية يف ج�سمه كله، اأما عندما يكرب فاإنه يكفي اأن ي�سحب يده فقبحركة انتفا

تتخ�س�ش. ثم عامة تبداأ الطفل ا�ستجابات اأن اأي

اأي اأن النمو يحد يف جميع جوانب الإن�سان اجل�سمية والعقلية والنفعالية والجتماعية، واإن كان يبدو لنا يف 
اأننا لو دققنا لحظنا و اجلوانب الأخرى؛ فالطفل  اإل  اأن النمو ج�سميًّا فق بزيادة حجم املولود،  بداية احلياة 
يتطور ويبت�سم حلامله يف ال�سهر الثاين، كما اأنه يبداأ باإ�سدار الأ�سوات املختلفة وهي ما ن�سميه باملنااة، ثم يتحول 

يف ال�سهر ال�ساد�ش اإىل النطق مثاًل )دادا دادا(. 




ان

س
نال

 ا
م


ا

٤١

لنم�   تأ �ل�بلنم�   تأ �ل�ب

ا    عندما يتعلم الطفل احلبو ويبداأ يجوب املنزل الذي يعي�ش فيه متحرًكا، يوؤثر ذلك تاأثرًيا اإيجابيًّ
على النمو العقلي والجتماعي لديه، وكذلك النمو العقلي يوؤثر يف النمو النفعا؛ فعندما يبداأ 

ا باخلوف من الغرباء. املولود يف ال�سهر الثامن بتمييز الوجوه ب�سكل اأد يبداأ اأي�سً

لكل جانب منحًى خا�ش به يف النمو واإن كانت مرتابًطا ومتداخاًل كما �سبق واأن ذكرنا يف املبداأ ال�ساد�ش. 
معدل الزيادة يف النمو اجل�سمي كبري يف املراحل الأوىل من حياة الطفل، يف حني يكون معدل النمو   
اللغوي اأقل بكثري من النمو اجل�سمي يف نف�ش الفرتة، ثم يكون النمو اللغوي �سريًعا بني ال�سنة 
الأوىل والثانية، )فبينما ينهي الطفل عادة �سنته الأوىل ولديه يف �سوله اللغوي عدة كلمات 

فق فاإنه وبنهاية ال�سنة الثانية، يكون معدل الكلمات التي يف �سوله  -  كلمة(.
  ينمو اجلنني ب�سرعة كبرية، ثم تتباطاأ بعد امليالد، وتزداد بعد ذلك يف مرحلة املراهقة.
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نشاط استهاللي:

تاأمل احلديثني الآتيني:
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اإىل ماذا ي�سري هذان احلديثان؟..............................................................................................................

اأاًل: اراثةاأاًل: اراثة

11ة�ل دلمق� ة�ل دلمق� 

هي اخل�سائ�ش التي تلكها كاأفراد ب�سبب اجلينات التي و�سلتنا عن طريق الوالدين، فالفرد اجلديد ياأخذ ن�سف 
ال�سفات الوراثية عن والديه وربعها عن اأجداده وثمنها عن اآباء اأجداده.

ا يف حياته لطاملا تناق�ش العلماء يف اأهميتهما هما الوراثة والبيئة. يتاأثر الإن�سان بعاملني مهمني جدًّ
فال�سفات التي ورثها الإن�سان عن والديه توؤثر ب�سكل كبري يف حياة الفرد،ومن جهة اأخرى يتاأثر و كل منا بالبيئة التي 

يعي�ش فيها، ونوعية احلياة الجتماعية التي يحياها.
عدد اأفراد هذا اجليل

اجليل الذي تنتقل منه هذه 
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ن�صبة ال�صفات الوراثية التي
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 �ل� ل�  يق ل� ل�  �ل� ل�  يق ل� ل� 

رل� مد �لل�رل� مد �لل�

Genes :ين�
هي نوع من الربوتينات ت�سكل الوحدة الأ�سا�سية للوراثة، وحتمل اخل�سائ�ش الأ�سا�سية 
ولون  اجللد،  ولون  العينني،  لون  مثل:  والديه،  طريق  عن  له  تنتقل  التي  لالإن�سان 

ال�سعر، واخل�سائ�ش النف�سية املختلفة. 

اأوسحت العديد من اأبحا الوراثة ما ياأتي:
القامة  والعينني وطول  وال�سعر  الب�سرة  لون  ال�سفات  الوراثة ومن هذه  بعامل  تتاأثر  اأاأ هناك �سفات 

و�سعة القف�ش ال�سدري.
دوًما متميًزا عن ريه من  �سيظل  اإذ  الب�سري.  للجن�ش  العامة  ال�سمات  الوراثة يحاف على  عامل  بب

الأجنا�ش، ف�ساًل عن اأنه يحاف على ال�سمات التي يز موعة من النا�ش دون �سواهم، فالعائالت 
اإل �ستظل مواليدها على لونهم. كما  اأو الأ�سفر...  اأو الأ�سود  اأفرادها باللون الأبي�ش  التي يتميز 
تعمل الوراثة على اأن عل الأبناء الًبا ما مييلون اإىل م�سابهة الآباء يف بع�ش ال�سمات ولي�ش كلها.

الغدة ال�صنوبرية

الغدد ال�صماء
غدد خارجية 

الإفراز

الأع�صاء التي حتتوي

 على النوعني من الغدد

الغدد حتت املهاد الب�صري

الغدد النخامية

الغدد الدمعية  

الغدد اللعابية

الغدد الدرقية

القلب

الغدد الثديية )للأنثى(

الغدتان الكظريتان

الكبد

البنكريا�س

الكليتان

املعدة

املعى الدقيقة

املبي�صان )للأنثى(

حوي�صلة منوية ) للذكر( 

غدةالربو�صتات) للذكر(

الغدتان الب�صليتان الإحليليتان

اخل�صيتان )للذكر(

الغدة جنب الدرقية

الغدد يف ج�صم الإن�صان

يف  وتقع  البي�ساء  الفا�سولياء  حبة  حجم  حجمها  اجل�سم،  يف  الرئي�سة  الغدة  وهي 
وجاء ا�سمها  ،Hypothalamus و�س امل، فو جزء مهم منه ا�سمه الهيبوثالم�ش

من هذه الغدة الأنف يفر اأن خما ،من اعتقاد قدماء الأطباء اخلاط

ولهذه الغدة ويفتان مهمتان:
 اإر�سال ر�سائل لتن�سي الغدد الأخرى يف اجل�سم عند احلاجة.
 حتدد و الإن�سان من حي الطول، باإفراها لهرمون النمو.

يجب اأن ن�سري اإىل عامل مهم يف النمو وهو الغدد ال�سماء. 
م�ستح�سًرا   تفر والغدة  الغدد،  من  موعة  من  الغدي   اجلها ويتاألف 
كيميائيًّا ي�سمى الهرمون، وت�سب هذه الهرمونات يف رى الدم لأهداف خمتلفة 

ول�ستثارة اأن�سطة واأجهزة خمتلفة ح�سب تخ�س�سها.
�ل�ل �لنية: �لنية:



٤٤

 اد متو�س هرمون النمو. فمثاًل وللتغذية ال�سليمة اأثر يف عمل الغدة، ف�سوء التغذية ميكن اأن يوؤثر على اإفرا
طول اليابانيني كثرًيا بنمو اقت�سادهم يف الوقت احلا عما كان منذ ثالثني عاًما عندما كانت اليابان فقرية. 

وما يت�سل بها من جارات وت�سمى جارات الدرقية، وتوجد عند قاعدة العنق عند ات�ساله بال�سدر، ومهمتها تنظيم 
احلر والطاقة يف اجل�سم.

فالأسخا�ش ذوو الغدة الدرقية الن�سيطة التي تفر اأك من الطبيعي - يتحركون با�ستمرار 
يف كل مكان، اأما الأسخا�ش ذوو الغدة الدرقية البطيئة - التي تفر اأقل من الطبيعي - يكونون 
بطيئي احلركة. وبء الغدة الدرقية اأو نق�ش اإفراها منذ الولدة قد يوؤدي اإىل التخلف العقلي.

)حالة يف الدم يف الأدرينالني هرمون تفر وهي اجلانبني، اإىل الإن�سان كلية فو وموقعها
التنف�ش، معدل فيزيد ،الطار الظرف ملقابلة الإن�سان الهورمون هذا ويجهز ،)الطوار
يف تر�سل اأنها كما عالية، طاقة لتوليد الدم يف ال�سكر ون�سبة الع�سالت، وتوتر الدم، سغو

.جرو اأي حدو اإىل الطارئة احلالة اأدت لو الدم ل �سرعة على ت�ساعد مادة الدم

The Thyroid    يةل� ل�

Adrenal   ظريةل� ل�

�أ

ب

الع
طـــ
ال
من وظائفها املهمةل مكانها ا�سم الغدة

- من� �لط�ل و�لعظام، وزيادة �إفر�ز هرم�ناتها )قبل �لبل�غ( ي�ؤدي �إىل 

�لعملقة )يزيد �لط�ل عن مرتين(، ونق�صها ي�ؤدي �إىل �لقز�مة )ال يزيد 

�إىل كرب  في�ؤدي  �لبل�غ(  �إفر�زها )بعد  زيادة  �أما  �لط�ل عن مرت وربع(. 

�الأطر�

قاعدة �جلمجمة الغدة النخامية

- تنظيم عملية من� �جل�صم وتنظيم م�صت�ى �لكال�صي�م يف �لدم، ونق�ص 

هرم�ناتها ي�ؤدي �إىل ت�ص�ه �صكل �جل�صم ويت�صاقط �ل�صعر ويتاأثر �لذكاء، 

وكذلك �خلم�ل وعدم �لقدرة على �لرتكيز، �أما زيادة هرم�ناتها فت�ؤدي 

�إىل �حلركة �لز�ئدة وقلة �لن�م و�رسعة �لغ�صب.

�أ�صفل �لرقبة 

)�أمام �لق�صبة 

�له��ئية(

الغدة الدرقية

- يرفع كمية �ل�صكر يف �لدم مل��جهة �خلطر و�لظروف �لطارئة )كاخل�ف 

من �خلطر(، حيث يزيل �الإح�صا�ص بالتعب ويزيد �لن�صاط.

�لذكر  لدى  �ل�جه  يف  �ل�صعر  وظه�ر  �ل�ص�ت  خ�ص�نة  على  ي�صاعد   -

ونع�مة �ل�ص�ت ومن� �لثديني لدى �الأنثى.

ف�ق �لِكْليَة

الغدد فوق 

الكليتني 

)الكظرية(

أثرياتها اجل�سمية والنف�سيةاأهم الغدد ال�سماء يف اجل�سم واأبرز تا

فالأسخا�ش ذوو الغدة الدرقية الن�سيطة التي تفر اأك من الطبيعي - يتحركون با�ستمرار 
يف كل مكان، اأما الأسخا�ش ذوو الغدة الدرقية البطيئة - التي تفر اأقل من الطبيعي - يكونون 
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اأن  ال�سابقة  الدرا�سة  راأينا من  وقد  النمو،  للبيئة يف عملية  املتزايدة  الأهمية  يوميًّا عن  العلم  يك�سف 
الطفل ميكنه التفاعل مع البيئة والتعلم منها منذ الولدة.

 وقد كان العتقاد اأن الوراثة اأو اجلينات التي يرثها الإن�سان عن والديه ثابتة ول ميكن تغيريها، اإل اأنه 
يف هذا القرن اأثبت علم الوراثة من درا�سته للجينات اأن لها خا�سية مهمة،ف�سحي اأن اجلينات التي يولد 
بها ال�سخ�ش تختلف عن اجلينات التي يولد بها سخ�ش اآخر اإل اأن اجلينات ميكن تن�سيطها اأو تثبيطها 
 الكهرباء، فمع اأن هذه املفاتي يف �سندو بوا�سطة مكونات بيئية. وميكن تخيل اجلينات كلوحة املفاتي

.اأو تغلق هذه املفاتي موجودة وثابتة وجاهزة للعمل، اإل اأن البيئة هي التي تفت
هذا الكت�ساف احلدي يف علم اجلينات يعني يادة دور البيئة يف النمو عما كان يعتقده العلماء �سابًقا. 
ا، واأ�سب معروًفا اأنها ل تقت�سر على اجلوانب املادية فق، بل ت�سمل عوامل  فالبيئة مفهوم وا�سع جدًّ

مادية وري مادية، وهي كما ذكر من قبل )كل ما عدا الوراثة يف عا الإن�سان(.
الفرد من بدء  التي يعي�ش فيها  املادية )من نف�سية واجتماعية(  املادية وري  العنا�سر  البيئة: جميع 

حياته اإىل نهاية عمره.
11  ما اأنواع البيئة؟

قد الإن�سان حياة يف ا جد مهمة اأ�سا�سية بيئة فهي الرحم، بيئة البيئات اأهم من
بعد. فيما حياته على ق�سوى اأهمية لها موؤثرات اإىل فيها يتعرش

تتاألف بيئة الرحم بالن�سبة للجنني: من الكي�ش الأميني )وهو �ساء داخل الرحم يحمل داخلة ال�سائل 
الأميني، وال�سائل الأميني �سائل ي�سب فيه اجلنني ويحميه، وله دور كبري يف حياته، وامل�سيمة التي تغذي 

اجلنني عن طريق الت�سال بالدورة الأموية لالأم(.
بعد  لها  واإا   ،فق املادية  البيئة  على  البيئة  معنى  يقت�سر  ل  الرحم  يف  فحتى  قبل،  من  ذكر  وكما 
ا، فبيئة اجلنني الأوىل ل تقت�سر على ما يحي به داخل رحم الأم من �سوائل وجدر خمتلفة،  معنوي اأي�سً
بيئة  توفري  عن  م�سوؤول  الأم  حول  من  فكل  لذا  اأي�سا،  بالأم   يحي وما  الأم،  نف�سية  اإىل  تتعداها  واإا 

ا الأب وهو الأقرب لها.  منا�سبة للجنني، وخ�سو�سً

ة �لري �أ

ثانًيا:ايةثانًيا:اية

تتاألف بيئة الرحم بالن�سبة للجنني: من الكي�ش الأميني )وهو �ساء داخل الرحم يحمل داخلة ال�سائل 

مدة مثل: احلمل، بتجربة مرت اأخرى قريبة اأي اأو والدتك على اأ�سئلة عدة راط
قبل باملولود ارتباطها كيفية املختلفة، املراحل يف احلمل فرتة اأثناء م�ساعرها احلمل،

واجهتها التي ال�سعوبات بع�ش ب�سحتها، عنايتها مرحلة، كل يف تغذيتها احلمل،
...................................................................................................................................
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 اإن للزيادة الكبرية يف الأكل اأو النق�سان الكبري فيه اأثر سار على املولود، ويف�سل اأن تاأكل 
الأم احلامل وجبات �سغرية متفرقة بحي يكون ذاوؤها متواًنا.
 حتتاج الأم احلامل -  كا�سات من املاء والع�سري واحلليب يوميًّا.

 احلد من الأطعمة الد�سمة والكافني )املوجود يف القهوة وال�ساي وريهما(. 
وهو  Folic acid  كما حتتاج الأم احلامل اإىل الفيتامينات، وقد وجد اأن حم�ش الفوليك
 اأحد عائلة فيتامني )ب(، مهم جًدا ويوؤدي دوًرا مهًما للحد من امل�سكالت التي ت�سيب امل

والعمود الفقري للجنني.
مثل  البكترييا  قدر مرتفع من  على  الأذية لحتوائها  بع�ش  اأنه لبد من نب   كما 

بع�ش اأنواع النقانق، واللحوم الباردة، اأو الزئبق يف بع�ش الأ�سماك مثل �سمك القرش.
اإن تاأثري اأي من املوؤثرات ال�سلبية يف حياة اجلنني يتوقف ب�سكل كبري على مدة التعرش لهذا 
الأثر ال�سلبي، وكمية التعرش له، ومتى تعرش اأو يف اأي اأ�سبوع من احلمل تعرش له فيه، فمثاًل 
د اأن �سوء تغذية الأم اأو تعرسها لأي عرش �سلبي كالأسعة ال�سينية، يوؤثر ب�سكل اأكرب كلما كان 

احلمل يف بدايته، ويقل اأثره يف مراحل احلمل الأخرية.

يجب اأًل تتعاطى الأم احلامل اأيًّا من الأدوية اإل عند ال�سرورة وبعد ا�ست�سارة الطبيب. اإن قرار ا�ستخدام بع�ش 
الأدوية قرار معقد حي يجب اأن ل يتخذه �سوى الطبيب الذي يوان بني �سحة الأم و�سحة اجلنني، فقد حتتاج 

�سحة الأم اإىل ا�ستخدام بع�ش الأدوية.
كما يجب األ تتعرش الأم احلامل لالأسعة ال�سينية، وهي الأسعة التي ي�ستخدمها الطبيب لت�سوير بع�ش اأجهزة 

ا يف الأسهر الأوىل من احلمل، وهي تختلف عن الأسعة ال�سوتية ري ال�سارة باجلنني عند اللزوم. اجل�سم خ�سو�سً

�لأدية �لأة �لينية

ن�   لأ� ة �لري  يةلبي� �ر� أه� 

�لتية
والتغذية الأم، تغذية هو الأم رحم يف اجلنني بها يتاأثر التي البيئية العوامل اأهم اأحد
حاجتها عن اإسافة حرارية �سعرة ل الأم وحتتاج الأم. و�سحة اجلنني ل�سحة جدا مهمة

جنينها. لتغذية وذلك حرارية( �سعرة حوا( وهي اليومية ال�سحية

والتغذية
حاجتها
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اإن تعرش الأم احلامل لبع�ش الأمراش يوؤذي اجلنني، مثل بع�ش احلميات والأمراش اجلن�سية التي 
قد تخرت امل�سيمة وت�سل اإىل اجلنني، ومنها بع�ش اللتهابات التي ت�سل اإىل اجلنني اأثناء عملية الولدة 

وتوؤذيه يف بداية حياته.
اأ�سبوًعا من  اأحد ع�سر  الأملانية خالل  فالإ�سابة باحل�سبة  الأملانية(،  الأمراش )احل�سبة  اأسهر   ومن 
بداية احلمل ينت عنه ت�سوهات جنينية يف الب�سر وال�سمع وعمل القلب يف  من احلالت، اإل اأن التعرش 

لها يف مراحل متاأخرة من احلمل يوؤدي اإىل اإ�سابة  فق من املواليد بت�سوهات.

تتاأثر الأم بال�سغو النف�سية وامل�سكالت من حولها، ول يبدو اخلطر من ال�سغو اليومية الب�سيطة التي 
تتعرش لها فالأج�سام عادة تتكيف معه، واإا يكون اخلطر من ال�سغو النف�سية ال�سديدة واملتوا�سلة واملتكررة.
اأنه مرتب ببء النمو يف  اأسارت الدرا�سات  فهذه ال�سغو النف�سية ال�سديدة سارة باجلنني، وقد   

الرحم وبانخفاش ون املولود عند الولدة، وبع�ش ال�سعوبات املزاجية للطفل بعد الولدة. 
 سها لل�سغوسديدة يف بداية حملها يكون اأ�سواأ اأثًرا من تعر نف�سية ش الأم ل�سغووكذلك فاإن تعر  

يف فرتات احلمل املتاأخرة. 

يوؤثر التدخني على حياة اجلنني يف رحم الأم، �سواء كان ب�سورة اأولية )بتدخني الأم نف�سها(، اأو ب�سورة 
اأك من  مركب  اأو املحيطني بالأم وا�ستن�سا الأم للدخان(. فال�سيجارة بها  ثانوية )بتدخني الأب 
كيميائي معظمها سار بالإن�سان وباجلنني ب�سكل خا�ش؛ فعندما تدخن الأم يحمل دمها النيكوتني واأول 

اأك�سيد الكربون اللذان بدورهما يقلالن من قدرة دم الأم على حمل الأك�سجني والغذاء للجنني.
ومن اأبر تاأثريات التدخني:   

عن  الون  منخف�ش  ملولود  عرسة   اأك كانت  له  ا  تعرسً اأو  تدخيًنا   اأك الأم  كانت  كلما  اأنه   
الطبيعي ومتاأخر يف النمو.

كما اأهرت الدرا�سات اأن الأطفال الذين تعرسوا للدخان وهم اأجنة، اأثر ذلك �سلبيًّا بطر اأخرى   
اأعراش عدم القدرة على الرتكيز واحلركة الزائدة، و�سعوبات  يف حياتهم، مثل: معاناتهم من 
التوا�سل، و�سعوبات التعلم، وال�سلوك الن�سحابي )النطوائي(. وعادة ما يتاأثر م الطفل الذكر 

اأك من م الطفلة الأنثى بهذه الأعراش.

�رلأ�

 لت�

ية �لأ

ولكن ما دور الأب يف هذه املرحلة؟
الأب اأحد اأهم الأسخا�ش املوجودين يف بيئة الأم، وله دور موؤثر وقوي، فقد وجدت الدرا�سات عالقة بني 
ت�سرفات الآباء و�سحة املواليد. فهو م�سوؤول عن تهيئة بيئة منا�سبة لالأم وراحتها، حتى تكون الأم يف حالة 

نف�سية جيدة، خالية من ال�سغو ما اأمكن ل�سحتها و�سحة جنينها.
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اإسباع جزء مهم من حاجات  يتم  الأ�سرة  فمن خالل  الأطفال،  م�ستقبل  على  اإيجابيًّا  اأثًرا  الأ�سري  لال�ستقرار  اإن 
الوالدين يف  دور   ال�سليمة. ومن هنا يرب  والأخال املجتمعية  املعايري  وتربيته على  الطفل  وتوجيه  النف�سية،  الفرد 

املحافظة على ال�ستقرار الأ�سري، وحي اإنه ل ميكن نب اخلالفات الب�سيطة 
فهي طبيعية يف اأي حياة وجية، اإل اأنه يجب عدم اإهار اخلالف اأمام الأبناء، 

لأنه ي�سعرهم بعدم الأمان.
اإذ اإن اإسباع حاجات الطفل النف�سية من اأمن وعطف ورعاية وتقدير ي�ساعده 
ن  و كو�سي واحرتام،  بحب  الآخرين  مع  يتعامل  ويجعله  الطبيعي،  النمو  على 

م�ستقباًل اأ�سرة م�ستقرة ينت�سر بني اأفرادها التعاون والتعاطف.

تعتمد اأ�ساليب الرتبية التي يتبعها الوالدان على عدة عوامل منها: سخ�سية الوالدين، وحالتهما النف�سية، وعمر 
الوالدين، وخربتهما يف الرتبية، واأ�سلوب الرتبية الذي عاسا فيه وتعلماه من اأبويهما، وعادات املجتمع وتقاليده. 

فالطفل يحتاج اإىل الرتبية املعتدلة من حي احلزم واللني، فقد اأثبتت الدرا�سات اأن الطفل يحتاج اإىل اأبوين فاعلني 
ولكن بدون ت�سل، ي�سعان احلدود والقوانني لالأ�سرة وينفذانها، وهما يف نف�ش الوقت مانحان للحب واحلنان والأمان، 
وي�ستمعان لآراء اأبنائهم، وي�سمحان لهم �ساحة لتخاذ بع�ش القرارات اخلا�سة بهم، ففي ذلك تدريب لهم على احلياة 

امل�ستقبلية. 
والأب والأم يف الأ�سرة م�سدر مهم لالعتقادات والعادات التي يكت�سبها الفرد منذ طفولته وتظل ثابتة واهرة يف 

كثري من ت�سرفاته يف بقية مراحل عمره.
فاإذا عود الوالدان ولدهما على احرتام املال العام، تظل يده عفيفة كلما تعرش ملوقف يتخذ فيه مثل هكذا قرار. واإذا 

كان الأب ي�سل رحمه ويحرتم جريانه، ن�ساأ الأطفال يراعون حق اجلار وي�سلون اأرحامهم.
 اإل اأنه مع ذلك فالوالدان ري م�سوؤولني لوحدهما عن كل ما يفعل الطفل من خري وسر، فللبيئة املحيطة بالإن�سان 
جوانب اأخرى ل بد من اأخذها يف العتبار، كما اأن للطفل وللراسد بعد تربيته اإرادة، وهو م�سوؤول عن ذاته يف رسده 

 .  وعند اكتمال عقله، وقد قال تعاىل:

لدل�  ةلبي� ب

رلأ� �تقرل�

�ألي �لية

املحافظة على ال�ستقرار الأ�سري، وحي اإنه ل ميكن نب اخلالفات الب�سيطة 
فهي طبيعية يف اأي حياة وجية، اإل اأنه يجب عدم اإهار اخلالف اأمام الأبناء، 

اإذ اإن اإسباع حاجات الطفل النف�سية من اأمن وعطف ورعاية وتقدير ي�ساعده 
ن  و كو�سي واحرتام،  بحب  الآخرين  مع  يتعامل  ويجعله  الطبيعي،  النمو  على 

تعتمد اأ�ساليب الرتبية التي يتبعها الوالدان على عدة عوامل منها: سخ�سية الوالدين، وحالتهما النف�سية، وعمر 

[]
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فالطفل واملراهق يق�سيان يف املدر�سة وقتا طويال، ولذلك تعد املدر�سة بيئة مهمة من البيئات املوؤثرة يف 
و الإن�سان بكل ما يدور داخلها من نظم واأحدا، فللمعلم دور وللرفا دور وكذلك لربام التعليم دور 

كبري يف التاأثري على النمو.

ل ميكن اإفال دور و�سائل الإعالم والتوا�سل الإلكرتوين يف الع�سر احلدي، فلقد اأكدت الأبحا اأن ما 
مل�ساهد  الإن�سان  املتلقي، فعندما يتعرش  املختلفة له دور كبري يف ت�سكيل نف�سية  الإعالم  يعرش يف و�سائل 
العنف والظلم وال�سر  ب�سكل متكرر يتولد لديه سعور اأن ما ي�ساهده عرب هذه الو�سائل هو الأ�سل يف احلياة، 
اأو الفتاة ما يعرش يف  اأ�سلها يف احلب والت�سام واخلري، وكذلك عندما ي�ساهد الفتى  بالرم من احلياة 
م�ستقًبال،  الزواج  يف  الربة  بعدم  سعور  لديهم  يتولد  قد  ونحوها،  الزوجية  اخليانات  من  الإعالم  و�سائل 
لذا  ولالأ�سف ال�سديد فاإن ما يعرش يف هذه الو�سائل لي�ش هو احلقيقة ؛ لذا ين�س الرتبويون والنف�سيون 
والتحذير من متابعة  اأخرى مفيدة،  بدائل  والبح عن  ال�سلبية،  بالبتعاد عن م�ساهدة ما يعز اجلوانب 

م�ساهد العنف اأو املغريات املثرية التي ل طائل منها.

�ة

ل� 

ونحوها. كالقنوات املختلفة الإعالم و�سائل يف يعرش فيما �سلبيات من تالحظه ما ار�سد
...................................................................................................................................

تفيد بع�ش الدرا�سات اإىل اأن ماي�ساهده الإن�سان يف طفولته من عنف ونحوه، ي�ستمر 
اأثره ل�سنوات طويلة، فقد ت�سب و�سيلته الوحيدة يف التعامل مع الآخرين هي العنف...
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�لية�للة�لبب�ر�هقة�لطلة

ما ا

تمهيد

اجلوانب يف بخ�سائ�ش منها كل يتميز متوالية، مراحل يف حياته عرب الإن�سان ينمو
والعقلية. والأخالقية والعاطفية اجل�سمية

ا ام  ايا االنسانية
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 InfancyInfancy ساعةلة ا ساعةلة ا

.) الثانية ال�سنة نهاية حتى الولدة من تبداأ التي املرحلة )هي

اأبر التغيرات الج�سمية اأبر التغيرات الج�سمية 11

عند ولدة الإن�سان يكون متو�س طوله خم�سني �سنتيمرًتا تقريًبا، ومتو�س ونه ثالثة كيلوات،   
وقد اأهرت الدرا�سات اأن طول الطفل الكامل النمو عند امليالد موؤسًرا على طوله عندما يكرب.

اأبعاد ج�سم املولود تختلف عند الولدة عنها يف ال�سخ�ش الكبري، فن�سب الأع�ساء لبع�سها البع�ش   
خمتلفة عنها يف الكرب. فالراأ�ش مثاًل ي�سكل ربع اأو خم�ش طول الطفل عند الولدة، وبطنه كبرية 

و�ساقاه ق�سريتان.
ينخف�ش ون املولود يف اليوم الأول بعد ولدته بحوا  من ونه، وذلك لتخل�سه من ال�سوائل   

التي امت�سها ج�سمه من بطن اأمه. 
ينمو ج�سم املولود �سريًعا يف الأيام الأوىل فهو يزيد قدار  جراًما يوميًّا تقريًبا.  

 اإن �سرعة النمو يف العام الأول بعد الولدة ل يعادلها اأي و يف املراحل الأخرى، حي يزيد طول املولود 
 �سم -  �سم يف عامه الأول ويزيد ونه حوا  كيلوجرامات على الأقل.

L-GE-CBE-TRHS-dpsy-U2-L3
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مرحلة الطفولة

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-دراسات نفسية واجتماعية-النمو اإلنساني

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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بالن�سبة والأذرع وال�ساقني الراأ�ش ن�سبة واح�سب الآن ج�سمك اأبعاد وق�ش مرتي، مقيا�ش خذ
جديد. مولود اأو الأ�سرة، من �سغري طفل مع الن�سا بنف�ش قم للج�سم. الكلي للطول

مالحظاتك. �سجل

 �سرعة و ج�سم الإن�سان تكون اأكرب كلما كان اأ�سغر ابتداء من حلظة التلقي، وحتى نهاية ال�سنة الثانية من 
العمر، فاملولود ي�ساعف ونه عند الولدة عند �سن خم�سة اأسهر تقريًبا، ويكون ونه عند اإكماله �سنة من العمر 

 اأسعاف ونه يوم الولدة تقريًبا. 
 ي�سيف املولود حوا  من طوله عند الولدة اإىل طوله عند اإكماله ال�سنة الأوىل من العمر، فتخيل لو اأن 

الإن�سان كرب بنف�ش هذه املقايي�ش كم �سيكون طوله وونه عند عمر  �سنة مثاًل؟؟ 
بعد ال�سنتني من العمر تقل �سرعة النمو ويزيد طول الطفل حوا  �سنتيمرتات يف ال�سنة.

يدر�ش العلماء نوعني من اأنواع النمو احلركي:
احلركي والنمو والأرجل. الأذرع مثل: الكربى الع�سالت موعات وي�سمل الكبرية: للع�سالت احلركي النمو

والأ�سابع. اليد يف ال�سغرية الع�سالت يف احلركات وي�سمل ال�سغرية: للع�سالت

22رل� لنم�رل� لنم�

بل� ل� ط �أ
اإن تطور املولود يف حركته با�ستخدام الع�سالت الكربى ي�سبق تطوره يف ا�ستخدام الع�سالت ال�سغرى، وذلك تبعا ملبداأين 

من مباد النمو التي تعلمتها. 
اإذا وسع على  العمر  ال�سهر من   راأ�سه يف حوا اإىل رفع  الع�سوائية ليديه ورجليه  املولود احلركات  فيطور   

بطنه، ثم اإىل رفع �سدره يف حوا �سن ال�سهرين، 
اأسهر، ويبداأ حاولة م�سك ما يقدم له من  اأن يقلب نف�سه اإىل وسع الظهر يف �سن الثالثة    يتمكن من 

األعاب. 
يتمكن من اجللو�ش منفرًدا يف حوا عمر ال�سبعة اأسهر.  

ي�ستطيع الوقوف �ساعدة املحيطني ابتداء من عمر ثمانية اأسهر ويحبو يف نف�ش ال�سن تقريًبا، ومي�سي   
�سًكا بيد والدته اأو والده يف ال�سهر احلادي ع�سر، وي�ستطيع امل�سي منفرًدا يف ال�سهر اخلام�ش ع�سر.
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ثم اأ�سابع ميتلك ل وكاأنه يده، بكامل بالأسياء الإم�ساك حاولة اأسهر الثالثة �سن يف املولود يبداأ
ا. سهر  -  �سن يف والإبهام ال�سبابة باأ�سبعيه الأسياء مي�سك اأن ي�ستطيع حتى احلركة تتطور

ل� ل� ط ب

ل� لنم�ل� لنم�

ةر� ه  طية لتمية �للن� � 

11

22

 يي يم قةل� ل� ةل� يي يم قةل� ل� ةل�

تل� ل� ل� ةل�تل� ل� ل� ةل�

من اأهم احلاجات النف�سية الجتماعية لطفل هذه املرحلة هي اأن يعي�ش يف بيئة اآمنة وحتقق له حاجاته يف 
وقت منا�سب وبطريقة م�ستقرة. فاإذا احتاج للطعام وجد من يطعمه، واإذا احتاج للنظافة وجد من ينظفه، واإذا 
احتاج للح�سن واحلب والدفء وجده، واإذا احتاج للعب وجد من يالعبه ويتوا�سل معه. اإن هذه البيئة الآمنة 
عل الطفل قادًرا على تنمية الثقة بالبيئة التي يعي�ش فيها، ومن ثم الثقة بنف�سه هو، ويكرب واثًقا من نف�سه.

ن كلمات وجمل لها معاين اجتماعية يف املجتمع الذي يعي�ش  كواللغة: هي نظام من الأ�سوات واملقاطع ي
فيه الطفل.

يتعلم الطفل رب الأسياء �سميات عندما تكررها الأم والأفراد الآخرين من حوله، فتظهر اللغة   
ل على الطفل فهم العا والتوا�سل مع  ه س�نتظم يف ت�سنيفات معينة يف ذهن الطفل تهذه املعاين، ت

الآخرين من حوله. 
الكالم، فقد تق�سر  اأو عدم فهمه  املعنى  دائًما عدم معرفته  الكلمات ل يعني  اإن عدم نطق الطفل   

قدراته احلركية - حتريك الل�سان والقدرة على نطق الكلمة - عن نطق كلمة يفهم معناها.
  يبداأ الطفل باإ�سدار الأ�سوات واملنااة، ثم تتحول هذه الأ�سوات اإىل مقاطع مثل، دادادادا. 

ينطق كلماته الأوىل عند عمر ال�سنة يف املتو�س، وتعرب كلماته الأوىل اأحياًنا عن جمل ق�سرية من   
كلمة واحدة لها معنى جملة مثل )را ( وهو ي�سري اإىل باب البيت، والتي قد تعني ) بابا را، اأو هو 

نف�سه يريد اخلروج( اأي عبارة عن برقية �سريعة للدللة على معنى يفهمه الكبار. 
الثانية من العمر يف املتو�س، مثل: خالد كورة.   ثم ينطق جملة مكونة من كلمتني عند حوا  

وتزداد الكلمات ب�سرعة يف ال�سنة الثانية والثالثة من العمر.

الأم  حب  ب�سبب  طبيعًيا  احلاجة  هذه  تلبى  وقد  ن�سمه،  اأو  نحت�سنه  عندما  بالغة  براحة  الطفل  ي�سعر 
واملحيطني للطفل، اإل اأن هناك حالت كما يف اأطفال املالج ومراكز الأيتام ت�ستحق الهتمام، لذا كان اأجر 
�:" اأنا  ا ر�سول قال �سعد� قال: بن �سهل عن اجلنة، يف � تربية اليتيم ورعايته مرافقة الر�سول

.[ ] " ة ن  اجل يف  نيات ه ك يم تي ال ل اف ك و



٥٤

ة
اختار اأحد الباحثني قرًدا �سغرًيا ووسع اأمامه وذجني لأم �سناعية، اإحداهما حديدية تقدم احلليب 
والأخرى مغطاة بقماش ذات ملم�ش ناعم ول تقدم احلليب.عرش الباح هذا القرد ال�سغري ملوقف 

خميف، فذهب القرد اإىل الأم ذات امللم�ش الناعم و يذهب اإىل الأم التي تقدم احلليب.
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�لة �ل� ر� �لبية �لية�لة �ل� ر� �لبية �لية

 ل� لنم� ل� لنم�

 قل� لنم� قل� لنم�

رل� لنم�رل� لنم�

التفكري. تنمي خمتلفة األعاب وتوفري عليه الأ�سئلة وطر الطفل، مع واحلدي احلب

ما مرحلة - �سنوات �ست اكتمال وحتى الثانية ال�سنة بعد من تبداأ التي املرحلة )هي
املرحلة: هذه يف النمو مظاهر اأهم من .) املدر�سة قبل

اأن ي�ستطيع ول وحده، هو منظوره من الأسياء يفهم اأنه عنى ذاته، حول ا متمركز املرحلة هذه يف الطفل يكون
اأنانيون. اأنهم يعني ل وهذا الآخرين. نظر وجهات يفهم

 Early ChildhoodEarly Childhood ة الة ا :ثانًيا ة الة ا :ثانًيا

 �ل�  رلتم� �أ

تنمو اللغة �سريًعا يف هذه الفرتة ويت�ساعف املح�سول اللغوي للطفل، وي�ستخدم الطفل رموا كثرية للدللة على 
اأسياء واأفعال خمتلفة. 

اإن و اجلها الع�سبي املتزايد والزيادة يف قوة الع�سالت والقدرة على اإحدا التاآر)التنا�سق يف احلركة( بينها 
ي�سهل و املهارات احلركية يف هذه املرحلة. 

يبداأ الطفل بالقفز واجلري وي�سعد الدرج بتبديل قدميه بدل من ا�ستخدام قدم واحدة، ويطعم نف�سه ويغ�سل   
يديه، وينظف نف�سه، ويجب اأن تعطيه بيئته الفر�سة لتعلم هذه الأسياء، بل اأنه من سرو النمو ال�سليم. 

يحقق الطفل يف هذه املرحلة قدًرا كبرًيا من التوان اجل�سدي في�ستطيع اللعب بالكرة.   
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حي فاحلجر حي هو اأنه كما حية فالأسياء احلياة،  الأسياء على ي�سفي املرحلة هذه يف الطفل
يح�ش. كما حت�ش اأنها ويعتقد حية الأخرى واجلمادات

ا �سعة اخليال يف هذه املرحلة، فقدرة الطفل على الحتفا ب�سورة  اأي�سً اأهم اخل�سائ�ش العقلية  من 
واألعاب،  اأ�ساليب  يت�سور  اأن  من  كنه  املتزايدة  اللغوية  والقدرة  املعلوماتية،  والزيادة  عقله،  يف  لالأسياء 

وخيالت جديدة، ويق�سي جزًءا كبرًيا من وقته يف هذا النوع من اللعب. 
وقد يوؤدي و القدرة على التخيل يف هذه املرحلة اإىل تخيل الطفل اأسياء خميفة، كاأن يتخيل الطفل 

وحوًسا حتت ال�سرير عندما يطف النور يف رفته، وهذا اأمر طبيعي و�سيزول مع الوقت.

خياليني اأ�سدقاء الأطفال من ولكثري اآخر، سخ�ش مع يتحد كاأنه نف�سه مع الطفل حتد بها ويق�سد
الوا�سع. اخليال بنمو وترتب العمر، من واخلام�سة الثالثة بني طبيعية اهرة وهي املرحلة، هذه يف

�ل� ي�

�ل لت� هر

ب

ج

د

العمرية: املرحلة هذه يف طفاًل �ساألت اإذا
ال�سم�ش؟ تتحرك هل

نعم. الطفل:
ال�سم�ش؟ تتحرك متى

تتبعني. فاإنها اأ�سري عندما الطفل:

الطفل: مع ال�سابق احلدي اأكملت فلو
ال�سم�ش؟ تتحرك وملاذا

نقول. ما ت�سمع لكي الطفل:
حية؟ هي هل

تتبعنا. ملا واإل نعم الطفل:

لزمالئك. �سفه الأوىل؟ طفولتك اأيام يف خيا �سديق لك كان هل
.......................................................................................................................

ل�  د لم� د �أتقل�
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الطفلة تقلد قد كما لبا�سه، طريقة يف والده يقلد فنجده .الأحدا ليفهم الكالم نف�ش ويردد ويقلد يحاكي حي
املنزل. اأعمال يف اأمها

اأن الأطفال كثريي ال�سوؤال يف هذه املرحلة، وذلك ا�ستجابة حلب ال�ستطالع لديهم،  فمن املعروف لدى الكبار 
وحب ال�ستطالع و�سيلة مهمة للنمو العقلي واملعريف للطفل.

وتقل هذه اخلا�سية يف نهاية املرحلة، وتتوقف ال�ستفادة من هذه اخلا�سية التي وهبها ا للطفل ولالإن�سان ب�سكل 
عام، على التعامل معها من قبل الكبار؛ حي يجب اأن يجد الطفل اإجابات منا�سبة على اأ�سئلته، يفهمها وتتعامل مع 

عقله ومن اخلطورة اهلها اأو اإعطاء اإجابة ري �سحيحة.

� يلتق�

�

 �لأة

ه

ب 



 تمل� لل� لنم� تمل� لل� لنم�

ن �سورة  يف هذه الأفعال ليكو يريد الطفل اأن ي�سعر بالقدرة والكفاءة واملباداأة بالأفعال وال�ستقاللية، واأن ينج
جيدة عن ذاته. فمحمد يريد اأن يتعلم الأكل بنف�سه، و�سلوى تريد اأن تثبت لأمها اأنها تعرف كتابة ا�سمها. 

والطريقة املثلى لتحقيق ذلك للطفل،اإعطاوؤه الفر�سة لكي يجرب ويتدرب وينمي قدراته وتقبل املبادرة واملحاولة 
ويكون دورنا امل�ساعدة ري املباسرة على التجويد والإتقان، بدون اإنقا�ش من قدراته اأو اإسعافها.

قد يعاين الأطفال من املخاوف يف هذه الفرتة العمرية نتيجة لنمو قدراتهم على اخليال. 
واخلوف لتوقع خطر اأو حد ري �سار، وهو اإما طبيعي كما يف اخلوف من �سيارة م�سرعة، 
اأو ري طبيعي كما يف اخلوف من خيالت اأو هول، والنوع الثاين هو الذي ي�سيطر على 
التغلب على ذلك اخلوف،  اأطفالهم  املرحلة. ولالآباء دور كبري يف م�ساعدة  الأطفال يف هذه 
بقبوله واعتباره م�ساعر طبيعية، والتعامل بالرقة واللني وال�ستماع لأطفالهم عما ما يدور يف 

داخلهم وت�سجيعهم على احلدي عما يخيفهم، لأن مثل ذلك يخفف من خماوفهم ويجعلهم ينف�سون عنها يف اأجواء �سحية.

وبناء على هذه املخاوف فقد يتعرش الطفل يف هذه املرحلة اإىل الأحالم املزعجة، وتبل ذروتها بني الرابعة وال�ساد�سة.

قد يعاين الأطفال من املخاوف يف هذه الفرتة العمرية نتيجة لنمو قدراتهم على اخليال. 
واخلوف لتوقع خطر اأو حد ري �سار، وهو اإما طبيعي كما يف اخلوف من �سيارة م�سرعة، 
اأو ري طبيعي كما يف اخلوف من خيالت اأو هول، والنوع الثاين هو الذي ي�سيطر على 
التغلب على ذلك اخلوف،  اأطفالهم  املرحلة. ولالآباء دور كبري يف م�ساعدة  الأطفال يف هذه 
بقبوله واعتباره م�ساعر طبيعية، والتعامل بالرقة واللني وال�ستماع لأطفالهم عما ما يدور يف 

�ل� ي � ة� �أ 
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اجتماعية  �سنوات عالقات   سن ثال� ابتداء من  الأطفال  ي�سكل 
خمتلفة، فبالإسافة اإىل عالقاته مع الكبار، فاإنه يتخذ اأ�سدقاء من 
بل  البداية  يف  سعيفة  العالقات  وتكون  انفعاليًّا،  بهم   يرتب �سنه 
اأنهم يلعبون بجوار بع�سهم، وي�سمى اللعب املواي، ول يلعبون مع 

بع�ش، ثم يتحول اللعب اإىل اللعب اجلماعي.

ويرجع ذلك لعدة اأ�سباب: 
الآخرين. مع التوا�سل مهارات و 11

الآخرين. اأدوار مع التكيف فر�سة لهم تتي التي العقلية الكفاءة 22

واملدار�ش. الروسة طريق عن بالأ�سدقاء الت�سال فر�سة يادة 

الأولد مع يلعبون فالأولد واحد، جن�ش من �سداقة موعات املبكرة الطفولة يف الأطفال وي�سكل
بهن. خا�سة باألعاب البنات مع يلع والبنات بهم، خا�سة باألعاب

�ل �لتمية ج 

اأثبتت الدرا�سات اأن هذه ال�سداقات تكون اأك اًحا واأك قوة كلما كرب عمر 
الإن�سان، فطفل الأربع �سنوات قد يق�سي  من وقته مع الأ�سدقاء و مع 
الكبار، اأما طفل ال عاًما، فاإنه يق�سي   من وقته مع اأ�سدقائه �سواء كانوا 

متواجدين مًعا اأو على الهاتف، اأوحديًثا با�ستخدام الإنرتنت.

 أ� ر �أ أ   ريت ت يةل� د

يعرف الطفل هل هو ذكر اأم اأنثى يف حدود ال�سنة الثانية من العمر، اإل اأنه اإدراك ناق�ش ل يكتمل   
اإل يف حدود ال�سنة اخلام�سة تقريًبا. وحني تكتمل هذه الهوية نالح انف�سال البنات عن الأولد يف 

اللعب، وحتد هذه الظاهرة بغ�ش النظر عن العادات ال�سائدة يف املجتمع. 
لل�سحة  املهمة  الأمور  من  وهو  الآخر،  للجن�ش  حتقري  وبعدم  بتقبل  ذلك  الكبار  يقابل  اأن  ويجب   
النف�سية للجن�سني، فال ن�سكت الطفل الذكر عن البكاء بقولنا)تبكي مثل البنات( وباأ�سلوب حتقري، 
اأو نقول للبنت التي تلعب الكرة:)ت�سبحني خ�سنة مثل الأولد(، اأو اإهار الأب تذمره لأن لديه بنات 

فق، وتكرار تعبريات اأن الولد اأنفع من البنت ونحو ذلك.



٥٨

جن�سهم، اه الراحة بهذه ي�سعرون وعلهم جلن�سهم، مرتاحون اأننا ال�سغر ومنذ الأطفال يفهم اأن يجب
وخ�سائ�ش �سفات لالأنثى �سلحته، اأعلم وهو واأنثى ذكر من الإن�سان خلق بالكون، الأعلم وهو تعاىل، ا واأن
تعاىل ا فرش واخل�سائ�ش ال�سفات هذه على وبناء يزه، عامة وخ�سائ�ش �سفات وللذكر يزها، عامة

الإن�ساين. املجتمع يف والأدوار امل�سوؤوليات

يكون النمو اجل�سمي بطيًئا مقارنة باملرحلة ال�سابقة.  
  يت�سابق البنات والبنني يف الطول يف هذه املرحلة فمرة ي�سبق البنني البنات ومرة ت�سبق البنات 

البنني، ويزيد ون وطول البنات يف العامني الأخريين من املرحلة عن البنني. 
تظهر بوسو الفرو بني اجلن�سني يف حركة ولعب كل من البنني والبنات، فاألعاب البنني تت�سف باخل�سونة وتت�سم   

األعاب البنات بالدقة والتنا�سق يف احلركة، فنجد الأولد يلعبون بالكرة اأما البنات فيمار�سن ن احلبل مثاًل.

ي�سب الطفل اأك حتكما يف عالقاته، واأك قدرة على اأن يختار ن�سبة كبرية منها بدل من اأن تفرش عليه. 
وينمو مفهوم ال�سداقة لديهم ليكون عالقة حميمة متبادلة ترب الأ�سدقاء ببع�سهم. 

:)اختيار الأ�سدقاء )جماعة الرفا  
بعد اأن كان اأطفال مرحلة الطفولة املبكرة يختارون اأ�سدقاءهم بحكم القرب املكاين كالتواجد يف روسة واحدة   

اأو اأن يكونوا اأقرباء، اأ�سب الآن يختار �سداقاته بناء على ت�سابه امليول نحو الأن�سطة املختلفة والألعاب.
وقد ينتمي اأطفال هذه املرحلة اإىل جماعات كثرية من جماعات الرفا، يف املدر�سة ويف الأ�سرة الكبرية واأحيانا   

يف النادي اأو احلي، اما كما يف حياة الراسد. وجماعة الرفا لها دور كبري ومهم. 

رألة �لمتة �لطررألة �لمتة �لطر
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  يت�سابق البنات والبنني يف الطول يف هذه املرحلة فمرة ي�سبق البنني البنات ومرة ت�سبق البنات 

التعليم  من  البتدائية  املرحلة  اأطفال  وهم  �سنة،    �سن  اإىل  �سنوات  �ست  من  املرحلة  وهي   
النظامي.

يف هذه املرحلة من مراحل النمو تزداد قدرة الأطفال على التعلم عن اأنف�سهم والبيئة 
من حولهم، ي�سهل على طفل هذه املرحلة اأن يقوم بعمليات الرتتيب املت�سل�سل، مثل ترتيب 

ا اأو تناليًّا.  موعة من الأعمدة ح�سب طولها ترتيًبا ت�ساعديًّ

يف هذه املرحلة من مراحل النمو تزداد قدرة الأطفال على التعلم عن اأنف�سهم والبيئة 
من حولهم، ي�سهل على طفل هذه املرحلة اأن يقوم بعمليات الرتتيب املت�سل�سل، مثل ترتيب 
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ي�سب الرتاب بني الأ�سدقاء من جن�ش واحد اأقوى ما يكون حتى يف الثقافات التي ت�سم لالأطفال 
اأيا كانت اأعمارهم باللعب مًعا. حتى اأن هذا التمايز يبدو واسًحا يف املجتمعات الغربية التي يدر�ش 
فيها اجلن�سني معا يف مدر�سة واحدة وذلك يف ال�سف الثال البتدائي حي يق�سم الأطفال اأنف�سهم 

اإىل مع�سكرين، ذكور واإنا، وهذا الف�سل يبل اأق�سى ما ميكن يف ال�سف اخلام�ش. 

أل ة �لرم أهمية� 

لأ� ل �ل� 

الراسدين. عن الإ�ستقاللية على الطفل فيها ويتدرب ميار�ش احلرية من �ساحة ت�سم 11

الآخرين. مع امل�ساواة من م�ساحة يف الجتماعية العالقات ار�سة على الطفل يتدرب 22

فيها وي�سعر كجماعة، )نحن( معنى فيها وميار�ش مهم، دوره اأن اجلماعة هذه يف الطفل ي�سعر 

الآخرين. من والتقبل والرفقة، بالأمان،
ددة. لغة لهم يكون وقد والألعاب، والنكات والعادات املعلومات اجلماعات هذه يف الأطفال يتبادل 

تعد هذه املرحلة من اأهم املراحل يف ت�سكيل مفهوم الذات واإن كان مفهوم الذات يبداأ يف الت�سكل منذ 
بداية احلياة. ومفهوم الذات يعني: ال�سورة التي ي�سكلها الإن�سان عن نف�سه، ويعرفها من �سلوك الآخرين 

اهه من قبول وتقدير ورف�ش.
كيف يت�سكل هذا املفهوم؟

يت�سكل هذا املفهوم يف اأثناء التفاعل الجتماعي مع الآخرين، وهو يف نف�ش الوقت يقود اأفعالنا و�سلوكياتنا 
يف املجتمع. فاإذا تقبل الوالدان والأسخا�ش املهمني يف حياة الطفل له، سعر الطفل بالرسا واأ�سب لديه 
اإذا ما كان الأسخا�ش املهمني يف حياة الطفل من والدين ومعلمني وريهم  اأما  اإيجابيًّا لذاته،  مفهوًما 
ن مفهوًما �سلبيًّا عن ذاته  كوالًبا ما ي ساأنه، فاإن الطفل ي�سعرونه بالذنب دائًما، ويرف�سونه ويقللون من

)فقد يرى نف�سه اأقل من ريه( ويت�سرف على هذا الأ�سا�ش.
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وتنتهي   بالبلو تبداأ  التي  املرحلة  تعني  وهي  واقرتب،  دنا  عنى  ق(  ره( الفعل  من  م�ستقة  كلمة  هي  املراهقة 
.)سد)الن�سبدخول املراهق يف مرحلة الر

احلادية  ب�سن  وتنتهي   بالبلو فتبداأ  والجتماعي  وال�سلوكي  والعقلي  اجل�سمي   الن�س من  القرتاب  هي  اأو 
والع�سرين تقريًبا.

تمع، اإىل تمع ومن ع�سر اإىل ع�سر من يختلف واإا دد ري املراهقة مرحلة نهاية اإن
فتى  اأما عمره، من ع�سرة ال�سابعة يف وهو الإ�سالمي اجلي�ش قاد يد بن اأ�سامة راأينا ولقد
ال�سابعة ع�سرة هذه الأيام ويف املجتمع ال�سعودي فغالًبا ما يكون على مقاعد الدرا�سة حتى ميكنه 

من اأن يخدم وطنه يف فرتة لحقة.

11لب�لب�

املجتمع يف الإنا لدى البلو �سن ومتو�س الإاب، على ا قادر الإن�سان بها ي�سب )ف�سيولوجية( عملية البلو
�سنة.  -  بني يرتاو الذكور لدى البلو �سن ومتو�س �سنة   ال�سعودي

L-GE-CBE-TRHS-dpsy-U2-L4
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مرحلة المراهقة

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-دراسات نفسية واجتماعية-النمو اإلنساني

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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ما حقيقة البلو؟
لدى  اأما  املنوي،  وال�سائل  املنوية  احليوانات   باإفرا تبداآن  الذكري  التنا�سلي   اجلها اإن اخل�سيتني يف 
الإنا فبن�سوج املبي�ش يبداأ باإفرا بوي�سة كل سهر، ومن دلئل البلو احلي�ش لدى الفتيات، والحتالم 

لدى الذكور. 
ما املق�سود بالبلو املبكر والبلو املتاأخر؟

البلو املبكر: ونعني به البلو قبل املتو�س لأي من اجلن�سني بحوا �سنة ون�سف.
والبلو املتاأخر: نق�سد به البلو بعد املتو�س لأي من اجلن�سني بحوا �سنة ون�سف.

ما اأثر توقيت البلو على نف�سية املراهق؟
عن  الرسا  عدم  الفتاة  وتظهر  لذاتها،  تقديرها  على  �سلبيًّا  تاأثرًيا  يوؤثر  الفتاة  لدى  املبكر   البلو اإن 
التغريات اجل�سمية التي حتد لها وتكون ح�سا�سة اهها، وباملقابل فالفتى البال مبكًرا ي�سعر بتقدير 

ذات مرتفع، وتعجبه التغريات اجل�سدية التي حتد له، وقد يتباهى بها. 
اإيجابيًّا على  تاأثرًيا  يوؤثر  والإنا، فهو  الذكور  اأثر معاك�ش على كل من  له  فيكون  املتاأخر   البلو اأما 
املتاأخر   فالبلو للفتى  وبالن�سبة  املتاأخرة،  التغريات اجل�سمية  بالرسا عن  للفتاة، وي�سعرها  الذات  تقدير 

مرتب بانخفاش تقدير الذات لديه، وعدم الرسا عن مظهره اخلارجي، وهو ح�سا�ش اهه. 

 �لمظهر �لمية  �لمظهر �لمية 11

ا بل مفاجئة اأحيانا يف بداية �سن املراهقة، وعادة ت�سبق الإنا ويتاأخر  تكون الزيادة يف الطول �سريعة جدًّ
الطول   ويبل الطول،  ال�سريع يف  التغري  بعد  اأو ثالثة  �سنتني  ملدة  الطول  �سرعة  وتتباطاأ  الذكور عنهن، 

اأق�ساه عند نهاية �سن الثامنة اأو التا�سعة ع�سرة. 
اد  دور، فمثاًل:  البيئية  العوامل  لبع�ش  يكون  الوراثي، وقد  ب�سكل كبري على اجلانب  الطول  يعتمد 
طول الإن�سان يف املجتمع الأمريكي حاليا ) �سم عن  �سنة م�ست( ب�سبب التغذية اجليدة، وقلة العمل 

املعتمد على الع�سالت.

لدى خا�سة الدهني الن�سي ويف الع�سالت، يف الزيادة ومقابل الطول، يف الزيادة مقابل الون يزيد
الفتيات.

لط� دي

ل� 

�أ 

ب 
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د اأن من املراهقني وال�سباب من يك من الوجبات ال�سريعة، ول يهتم ا ياأكل فيتعرش 
لل�سمنة، بل اأن هذا الأ�سلوب يف التغذية والذي ل ينتبه فيه ال�سخ�ش لأ�س�ش التغذية ال�سليمة 
من اأهم اأ�سباب يادة تعرش ال�سباب ال�سعودي لالأمراش، فقد تو�سلت الدرا�سات الطبية ح�سب 
معلومات وارة ال�سحة ال�سعودية، ومنظمة ال�سحة العاملية اإىل اأن  من ال�سعوديني تقريًبا 
 ش ال�سغيعانون من ال�سكري وتزداد ن�سبته بني �سغار ال�سن، كما اأن ن�سبة الوفيات من اأمرا

ا مقارنة باملتو�س العاملي. والقلب مرتفعة جدًّ

وهنا يجب النتباه اإىل اأن �سوء التغذية سار جًدا لل�سحة البدنية والنف�سية، وهو يعرش معظم اأجهزة اجل�سم 
للخطر مثله مثل ال�سمنة اًما، فالواجب على املراهقني:

املتوان. للغذاء النتباه 11

املتوانة. التغذية عن والتعلم القراءة 22

الع�سالت حجم يف ويادة طبيعي ن�س لأنها منها لبد الون الزيادة يف  ا من  بع�سً اأن  العتبار  ياأخذ يف  اأن  

عام. ب�سكل احلجم وكرب الطول عن والنا منه، لبد الذي والدهون والعظام
ال�سريعة. الوجبات اأكل اأو التلفزيون، اأمام املتوا�سل الأكل مثل ال�سليمة ري الأكل عادات من التخل�ش 

للنعومة. الأنثى و�سوت للخ�سونة، الذكر �سوت مييل حي واس؛ ب�سكل الذكور عند يالح الذي ال�سوت تبدل
اجلن�سي. الدافع ويادة اجلن�سية الهورمونات ادياد

ما احللول للتخفيف من الدافع اجلن�سي؟
يعرش ذلك لأن املحرمة الطر من احلذر وينبغي اجلن�سية، الربة لإسباع ال�سليمة الو�سيلة وهو الزواج 11

اأخرى. وم�سكالت ال�سمري وتاأنيب النف�سية ال�سراعات من كثري واإىل ا لعقاب ال�سخ�ش
وريها. كالرياسة املختلفة والأن�سطة املفيدة الأعمال بع�ش مار�سة الن�سغال 22

الق�س�ش قراءة اأو املثرية ال�سور على الطالع اأو الآخر اجلن�ش اإىل النظر قبل من املختلفة املثريات نب 

وريها. الغرامية
 ة اءالب  م ك ن م  اع طت ا�س  ن م  ، ابب ال�س  ر س� ع م يا  " � ا ر�سول قال قال: � م�سعود بن عبدا عن ال�سوم 

.[] " اء ج و هل هناإ ف ، م و ال�س ب ه يل ع ف ع طت س�ي   ن م و ، ج ر فل ل ن س� حاأ و ر س�بل ل ش� اأ هناإ ف ، ج و زتيل ف
اأو املتخ�س�سني اأو العلمية كالكتب موثوقة م�سادر من اجلن�سية الق�سايا حول معلوماته املراهق يتلقى اأن ينبغي 

املعلومات من لكثري املراهق يعرش فقد علمية ري اأخرى م�سادر اأو الرفا من املعلومات ا�ستقاء اأما الوالدين،
للم�سكالت. تعرسه قد التي املغلوطة

رمية �أ � ج 
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ي ة رة �ر�هقة:
طبيعي. اأمر اأنها على معها يتعامل واأن له حتد التي اجل�سمية التغريات يتقبل اأن املراهق على

مع �سيزول لأنه التذمر وعدم ذلك وتقبل املتخ�س�سني، الأطباء راجعة ال�سباب حب مع يتعامل 
الوقت.

يتناول اأن امل�ستح�سن من لذا مت�سارع و مرحلة املرحلة هذه لأن الغذاء، وكمية بنوع الهتمام  
الرئي�سة. الثال الوجبات بني خفيفة اإسافية وجبات املراهق

املرحلة(. ا يف بداية )وخ�سو�سً الأثقال حمل مثل ال�ساقة اجل�سمية الأن�سطة بع�ش نب

�لتير� �لقية�لتير� �لقية22

اخلام�سة �سن بعد سئيلة يادة اإل الذكاء يزيد ول ال�سرعة، بنف�ش لي�ش ولكن النمو يف الذكاء ي�ستمر
يعود فاإنه والكبار ال�سباب ت�سرفات يف ذلك بعد فرو من نرى ما اأما ع�سر، الثامنة �سن عند ويتوقف ع�سر

الذكاء. اأهمية عن اأهميتها تقل ل واخلربة اخلربة، يادة اإىل

العمرية. املرحلة هذه يف لالأسخا�ش اخلا�سة القدرات وتتحدد وتت�س
اللغة فهم وهي اللغوية: كالقدرة معني. ال يف العقلي الن�سا اأي اخلا�سة بالقدرات ويق�سد

معها. والتعامل ومعانيها
الرياسي. والتحليل واملعادلت الأرقام مع التعامل �سهولة اأي الرياسية)احل�سابية(، القدرة اأو

والأماكن. املواقع املعني، ومعرفة املكان يف الأسياء حركة مع التعامل على القدرة اأي املكانية، والقدرة
معهم. والتعاطف وم�ساعدتهم م�ساعرهم، وفهم الآخرين مع التعامل �سهولة اأي الجتماعية، والقدرة

 ل�

�لق� �ة

ب 

ج 

هذا لأن �سيارة اأقود عندما املرور نظام اأتبع اأن يجب املراهق: يفكر اأن ي�ستطيع
خداع اأ�ستطيع كنت لو اأو معطلة، املرور اإسارة كانت واإن حتى اجلميع، ل�سالمة مفيد

خمالفة. بدون واأنفذ املرور رجل

املراهق ي�ستطيع اأن يفكر تفكرًيا رًدا اأي بدون اأسياء �سو�سة مرئية اأمامه، واأن يتوقع الحتمالت 
املمكنة بدًل من اأن يحكم على الواقع فق، واأن يخترب الفروش، ويتمكن من النظر يف حل امل�ساألة بطريقة 

منظمة ومنطقية  يكن ي�ستطيع اأن يقوم بها �سابًقا.

لت� �أ 
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�لق� ه ت ت
تت�س القدرات التي يتميز بها كل فرد بوسو بعد �سن اخلام�سة ع�سرة )يف نهاية املرحلة املتو�سطة( ويجب اأن تعمل 
الرتبية على ييز تلك القدرات واإهارها. فنجد من الأسخا�ش من هو يز يف حل امل�سائل الرياسية وقد ي�سل اإىل 
درجة الفل�سفة يف الأمور الرياسية، ود من الأسخا�ش من هو يز يف ال�سعر مثاًل وهو من القدرات اللغوية، وقد 
يتميز اآخر يف قدرته على التمثيل الفني اجلما بعمل اللوحات الفنية اأو يف اخل اجلميل، وري ذلك من القدرات، 
والواقع اأن جمال الكائن الب�سري يكمن يف يزه عن الآخرين يف سيء ما اأك من كونه ي�سبه الآخرين يف كل سيء، 

ومن الأهمية اأن نوجه اأنف�سنا لالخت�سا�سات التي لك فيها قدرات واإمكانات حتى نت�سلق �سلم النجا ب�سهولة.

لها. املنا�سب واملجالت تلكها، اأنك ت�سعر التي والقدرات املهارات اأبر حدد
................................................................................................................................................

 �ل � �لب  �لية د
هويته. حتديد هي الأ�سا�سية النف�سية املراهق مهمة تكون نهايتها وحتى املراهقة فرتة مرحلة بداية منذ

بالهوية؟ املق�سود ما
اأنا؟(. )من ل�سوؤال: اإجابة عن يبح بب�ساطة هو متميز، ك�سخ�ش بذاته ال�سخ�ش سعور هي: الهوية

مرة يرى نف�سه يف فئة معينة من النا�ش، ومرة يجرب فئة اأخرى، وقد يجرب توقيعات خمتلفة 
وطرقا خمتلفة للب�ش الغرتة، وقد رب الفتاة ت�سريحات اأو ق�سات سعر خمتلفة، يقراأ عن 

ذاك البطل التاريخي فيتمثله، ثم يقراأ عن ال�ساعر اأو العا الآخر فيحاول اأن يكون مثله.

ما هوية املراهق ال�سعودي؟
اأمة  اأو ميرون ب�سعوبات يف  يعانون  ال�سعودي  املجتمع  املراهقني يف  ن�سبة قليلة من  اأن  الدرا�سات   وجدت بع�ش 
املراهق  ي�ساعد  الإ�سالمي  الدين  اأن  اأن  اإىل  يعود  را  باأنه  ذلك   الباح وف�سر  الأمريكي،  باملجتمع  مقارنة  الهوية 

واملراهقة يف حتديد الهوية بتحديده لبع�ش اأدوارهم الرئي�سة، وبالتا ل تطول عملية البح والت�ساوؤل.

....................................................................................................................) اأنت؟)عرب من
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قد يبكي اأو تدمع عينه لأن والده عاتبه على فعل ما، وقد يفر ويقفز ويرفع الأعالم 
هذه  وتظهر  ي�سجعه،  الذي  فريقه   فو ملجرد  ال�سوارع  يف  ويهتف  ال�سيارات  على 

.سدين عند ال�ستجابة لنف�ش احلداحل�سا�سية عند مقارنتها بت�سرفات الرا

عندما  حريته  من  ويحد  سوؤونه  يف  بالتدخل  عاما  ع�سر  ال�ستة  ذو  املراهق  ي�سعر  قد 
اأنه  على  عاما  والع�سرين  اخلم�سة  ذو  ال�ساب  ياأخذه  بينما  كنت؟(،  )اأين  والده  ي�ساأله 

ا، بل ل يخرج من البيت بدون اأن يبل عن مكان ذهابه. �سوؤال عادي وطبيعي جدًّ

 ليةل� �يرلية �لتل� �يرلت�

�ية �للية

�لنة � �لتقلية

�أ 

ب 

املتوقع. من حدة اأك فهي لالنفعال، املثري احلد مع تتنا�سب ل املراهق فعل ردة اأن د احلالت معظم يف

اأن يف احلق له اأن يرى التي املواقف بع�ش من ويت�سايق املميزة، سخ�سيته وله م�ستقل اأنه املراهق ي�سعر
�سغري. اأنه على يعامل واأنه قدره، من انتقا�ش باأنه التدخل ويف�سر يريد، ح�سبما فيها يت�سرف

وتخيل حر�سهم، على ودليل للوالدين، الفطرية الطبيعة من فهو الأهل ل�سوؤال النزعاج عدم وينبغي
لتعلم. حي اإىل يخرجون عندما �ستفعل ماذا اأبناء لديك واأنت يوم ذات نف�سك

تغريات انفعالية اأخرى:
الربة يف التميز بلقب وكنية ببة، وهذا يعد اأمًرا طبيعيًّا.

متابعة  اأو  التطوعي،  العمل  يف   النخرا املراهق  على  لذا  لالآخرين؛  امل�ساعدة   تقد يف  الربة   
ن يحتاجون للم�ساعدة داخل الأ�سرة. م امل�سوؤولية ع
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 يةتمل� �يرية �لتتمل� �يرلت�

 ر�ه� ي  �ل� �أ 
يبداأ املراهق يف هذه الفرتة بالنطال من نطا الأ�سرة ال�سيق اإىل املجتمع الأكرب، في�سعر بالراحة مع اأسخا�ش 
خارج الأ�سرة، ويق�سي معهم وقًتا اأك ما يق�سي مع اأ�سرته، ويرتب املراهق ب�سداقات حميمة خارج البيت، مع سخ�ش 
مقارب له يف العمر واثل له يف اجلن�ش، ويف اخللفية الجتماعية والثقافية، يتحدثان عن ستى املواسيع، يذهبان 

للن�ساطات الجتماعية �سوًيا، يتبادلن الكتب والأدوات مثاًل.

بني  بالن�سجام  تتميز  اأوال�سلة(  )الثلة،  ت�سمى   الرفا من  ملجموعة  املراهق  وينتمي 
 العمر واخللفية الجتماعية وامليول، وامل�ستوى الدرا�سي. ويزداد الرتاب اأع�سائها من حي
بني   يرب به   ري م�سر نظام معني وفق  ت�سري  املجموعة  الزمن، هذه  بينهم مع مرور 
اأن ي�سعروا بذلك، فمن املعروف من ي�ستطيع الن�سمام اإىل موعة بعينها  اأفرادها دون 

ومن ل ي�ستطيع، رم اأنه  يتم اتفا م�سبق بني اأفراد املجموعة، ومعروف من القائد فيها، وقد يحلو لهم اأن يلقبوا 
 موعتهم بلقب معني. واملراهق يف هذه املجموعة ي�ساير �سلوكها دون تفكري، قد يت�سايق الوالدان اأحياًنا من ارتبا
دور كبري من  ولها  املجموعات طيبة و�سحية  تكون هذه  األب احلالت  اأنه يف  اإل  بنتهم جموعة معينة،  اأو  ابنهم 

الناحية النف�سية والجتماعية للمراهق.
ما اأهمية جماعة الرفا ال�ساحلة؟

ي�سعر املراهق باأن له قيمة واعتبار عندما يكون يف املجموعة.
نحه فر�سة للنمو الجتماعي، حي يتعلم املراهق فن التعامل الجتماعي، والأخذ والعطاء.  

كما اأن املراهق يق�سي وقت الفرا يف موعته، ويتبادل املعلومات وامل�سال، وري ذلك من الأمور الجتماعية.  
املراهق  دور كبري يف و  ذات  تكون  فاإنها  ال�سديق اجليد  اختيار  بناء على معايري  املجموعة  اختيار هذه    فاإن

النف�سي والجتماعي.

ة �لرم

ا ما ل ينا�سب اأن يكون �سديًقا لك؟ كيف تعرف اأن سخ�سً
...........................................................................................................................

بني  بالن�سجام  تتميز  اأوال�سلة(  )الثلة،  ت�سمى   الرفا من  ملجموعة  املراهق  وينتمي 
 العمر واخللفية الجتماعية وامليول، وامل�ستوى الدرا�سي. ويزداد الرتاب اأع�سائها من حي
بني   يرب به   ري م�سر نظام معني وفق  ت�سري  املجموعة  الزمن، هذه  بينهم مع مرور 
اأن ي�سعروا بذلك، فمن املعروف من ي�ستطيع الن�سمام اإىل موعة بعينها  اأفرادها دون 
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 اسا  ا سلة ا :اًلاأ اسا  ا سلة ا :اًلاأ

وبعد والثالثني، الع�سرين بني قوتها ذروة الع�سالت وتبل اجل�سمي، ن�سجه ام يف املرحلة هذه يف الفرد يكون
اأن د لذا املتخ�س�سة، بالأجهزة بالقيا�ش اإل مالحظته ميكن ل سعف اأنه اإل ال�سعف يف الع�سالت تبداأ العمر هذا

ال�سعف. بوادر ملالحظتهم والأربعني الثالثني بني يعتزلون الكرة لعبي معظم

ووجود والرياسة، والتغذية الوراثة، اأهمها من عدة، عوامل على تعتمد املرحلةالعمرية هذه يف الإن�سان �سحة اإن
الليل. يف النوم �ساعات وقلة كالتدخني، ال�سيئة العادات لبع�ش والتاأثريال�سار �سابقة، اأمراش اأي

الظروف هذه مثل يف نتحكم اأن ميكننا اأنه اإل �سحية، حياة نحيا لكي الوراثي العامل يف نتحكم اأن ميكن ل كنا واإن
بالقوانني. واللتزام ال�سحيحة القيادة بتعلم

بالتوان واللتزام �سيئة، اأكل عادات من بال�سحة سار هو ما كل ونب ال�سليمة، التغذية يف التحكم ميكننا كما
اأو تدخني اأو كحول من الإن�سان يتعاطاه اأن ميكن ما نب وكذلك الزائدة، النحافة اأو ال�سمنة لتجنب الغذائي

وحياته. الإن�سان �سحة على اخلطر سديد ذلك فكل خمدرات،
امل ذلك يف ا اجل�سم اأجزاء جميع �سحة على القوي واأثرها الرياسة ار�سة اأهمية احلدي العلم اأثبت وكذلك

والتفكري. والرتكيز الذاكرة قوة يف ا متمثل

العربية اململكة يف لل�سباب بالن�سبة الأول القاتل اأن الر�سمية الإح�ساءات ت�سري لالأ�سف
ال�سيارات. حواد هو ال�سعودية
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ة �ل  �لر �لمبرة �ل  �لر �لمبر

�ل��ل�

يبعدون مثال املحمول الهاتف  من معلومة قراءة يحاولون عندما الراسدين بع�ش اأن د
وهذا احلركة، هذه من ال�سغار ي�ستغرب وقد قراءتها، من يتمكنوا حتى اأعينهم عن الهاتف

حا�سة الب�سر لالأسياء القريبة. ل�سعف موؤسر

الراسد بها ي�سعر ل ولكن املرحلة هذه اأثناء التدريجي البطيء بالنحدار وتبداأ قوتها، اأق�سى يف احلوا�ش تكون
املبكر. الرسد نهاية يف اإل

القريبة. الأسياء لروؤية بالن�سبة الب�سر حا�سة هي فيها بانحدار الإن�سان ي�سعر حا�سة واأول  
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:االجتماع سا انا :االجتماع سا انا 

مع خوف، وعدم بجراأة والنفعالت الأفكار عن التعبري على القدرة الذات: تاأكيد
اإيذائهم. وعدم لالآخرين احرتام
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:�ل� :�ل� 

:مل�:مل�

ي�ستقر يف هذه الفرتة مفهوم الذات)النظرة اإىل النف�ش( ويكون قد و�سل اإىل درجة من تاأكيد الذات 
املراهقة  �سابًقا يف مرحلة  لها  التي كان يلجاأ  الناسجة  الأ�ساليب ري  اإىل  اأنه  يعد يحتاج   بحي

لتاأكيد ذاته، مثل العناد وحتدي �سلطة الوالدين واملخالفة الجتماعية. 
ا عندما يلتحق بويفة ويتزوج وتكون له  يجد له قيمة واعتباًرا اجتماعيًّا من خالل املجتمع، خ�سو�سً

اأدوار اجتماعية خمتلفة. 
العمل،  مالء  مالء من اجلريان، وموعة من  له موعة  فيكون  الجتماعية،  تزداد عالقاته 

واأخرى من اأقرباء الزوج اأو الزوجة، وري ذلك.

د نقطة حتول يف حياته، وله اأثر كبري على وه الجتماعي. ع اإن بدء ال�ساب بالعمل ي
فبالإسافة اإىل اجلانب املادي، ينظر للعمل اإىل اأنه عامل قوي يف التدريب على ال�ستقاللية والنمو 

الجتماعي وو ال�سخ�سية. 
ومن الأمور النافعة والتي تقود اإىل الرسا الويفي يف امل�ستقبل، اأن يحاول ال�ساب ال�ستفادة من 
الإرساد النف�سي املهني من قبل املخت�سني، فهو ي�ساعد ال�سخ�ش منذ بداية حياته املهنية ابتداء باختيار 

التخ�س�ش املنا�سب يف اجلامعة، واختيار املهنة ونحو ذلك.
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�لتير� �لمية�لتير� �لمية

اأ�سرة. وتكوين وال�سابة ال�ساب واج هو الفرتة هذه يف يحد ما اأهم من اإن

ورائعة؟ جميلة الزوجية الأ�سرية حياتنا �سيجعل ماالذي اخلا�ش براأيك
..............................................................................................................................................

ةا س�تا سلة ا :ثانًياةا س�تا سلة ا :ثانًيا

اإفرا الهرمونات الذكرية )الت�ستو�ستريون(، والهرمونات الأنثوية )ال�سرتوجني والربوج�ستريون(،   يتناق�ش 
وهذا النق�ش يكون اأبل اأثًرا على الن�ساء منه على الرجال، اإذ يوؤدي ذلك اإىل انقطاع الدورة ال�سهرية واإىل تغريات 
الغ�سب،  و�سرعة  املزاج،  يف  وتقلبات  التعب  عليها   ويالح ح�سا�سية   اأك  ت�سب وقد  كبرية،  وج�سمية  نف�سية 

ويادة سربات القلب واسطراب النوم اأحياًنا.
 ت�سعف الع�سالت والعظام نوعا ما، ومن اأوس ما يتعلق بالعظام هو ه�ساسة العظام، )اأي ادياد امل�سام فيها(، 
ويعني اأنها اأك قابلية للك�سر،وهي لدى الن�ساء اأوس من الرجال ب�سبب تاأثري نق�ش هرمون ال�سرتوجني على 

العظام. 

 يتاأثر الب�سر فيبداأ معظم الأفراد يف ا�ستخدام املعينات الب�سرية )النظارات( يف القراءة اأو روؤية الأسياء القريبة، 
وقد تقل سفافية عد�سة العني فال يرى الإن�سان الأسياء ب�سفاء كما كان يراها من قبل.

الوقت  املرتفعة. ويف نف�ش  الأ�سوات  اإعاًجا من  الأفراد، ويظهرون  األب  ال�سمع تدريجيًّا وببء عند  ي�سعف    
ا، )ففي �سن اخلم�سني د اأن امراأة من اأربعة ن�ساء ورجل من ثالثة رجال  ي�سعب �سماع الأ�سوات املنخف�سة جدًّ

ي�سعب عليهم �سماع ال�سوت املنخف�ش اأو ما ن�سميه ب)الوسوسة(.
كما يعاين الراسد يف هذه املرحلة كثريا من عالمات النحدار اجل�سدية والأمراش التي قد ي�ساب بها البع�ش    
يف هذه املرحلة مثل ال�سكر وارتفاع سغ الدم وارتفاع الكولي�ستريول )نوع سار من الدهون( وه�ساسة العظام 

وري ذلك.
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�لتير� �لقية�لتير� �لقية

�لتير� �لنية�لتير� �لنية

الكبار يحتاج قد واإا املرحلة، هذه يف الذكاء يف انحدار يظهر ل اأنه اإىل الدرا�سات من كثري ت�سري
يف املعلومات هيز بعملية ي�سمى ما تباطوؤ ب�سبب ال�سباب من العقلية العملية لإام اأطول لوقت

الإن�سان. ذاكرة
لتذكر املفكرات على العتماد اإىل يدفعهم ا الهواتف واأرقام الأ�سماء ن�سيان من الكبار معظم ي�ستكي

اأحياًنا. الأسياء هذه

لنا؟ واإرسادهم خرباتهم من ن�ستفيد اأن ميكن كيف
...........................................................................................................................

من ا عدد اأك اأبعاد من معها يتعاملون فاإنهم معينة ق�سية يتناولون عندما الكبار
ال�سباب. يتناولها التي الأبعاد

يبداأ الرجال بالهتمام باجلانب الرقيق يف سخ�سياتهم، وباملقابل فالن�ساء يبداأن بالهتمام باجلانب   
 املراأة اأك حنانا من ذي قبل، وت�سب عاطفية واأك الرجال اأك سخ�سياتهن، في�سب اخل�سن يف
حزما واأك ا�ستقاللية. وعزا بع�ش العلماء ذلك لربو دور الهرمونات اجلن�سية الأنثوية لدى الرجل 
بعد تناق�ش الهرمونات الذكرية)الت�ستو�ستريون(، وكذلك برو دور الهرمونات الذكرية لدى املراأة 

بعد تناق�ش ال�سرتوجني. 
اأن  مع  عمره،  من  املتبقية  ال�سنوات  عدد  يف  ويفكر  حياته،  ومراجعة  نف�سه،  راجعة  الإن�سان  يبداأ   

مفهومه لذاته يكون يف ذروته من الإيجابية وي�سعر كانته الجتماعية.
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ةسيا االأ سلة ا :اًثاةسيا االأ سلة ا :اًثا

اإن عمر الإن�سان املتوقع يف ادياد ح�سب قائمة متو�س العمر يف تقرير الأ املتحدة للتوقعات 
 للرجل ال�سعودي حوا  -  العمر املتوقع للمولودين ما بني عامي ال�سكانية. فمتو�س
 �سنة، وللمراأة ال�سعودية حوا  �سنة، اأي اأن مزيًدا من الأفراد ال�سعوديون �سيعي�سون فرتة 

.اأطول من العمر باإذن ا

ا يف مرحلة ال�سيخوخة كما كانت مهمة يف الطفولة، ولكن قد يعاين بع�ش  التغذية مهمة جدًّ
الكبار يف هذه املرحلة من امللل من الطعام وعدم تذوقه كما ذكرنا �سابًقا، فال ياأكلون كما ينبغي 
 ن، وذلك للحفاعلى �سحتهم، فالبد من العناية بهم وت�سجيعهم على الغذاء املتوا للحفا

على خاليا امل من النحدار.
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��
تزيد م�سكالت النظر فيتعرش لل�سعف العام يف الروؤية ويادة عتامة العد�سة، وارتفاع سغ العني، كما يت�سايق 

الكبري من الأنوار العالية.
اأما ال�سمع، في�ستمر يف ال�سعف التدريجي الذي بداأ املرحلة ال�سابقة، ويظهر خا�سة على احلروف ذات الرتددات 
بالذات  ال�سمع  م�سكلة  وت�سبب  قبل ريها من احلروف.  �سماعها  في�سعب  والهاء  وال�ساد  ال�سني  مثل  العالية 

م�سكلة يف التعامل مع الأفراد من حولهم، فالكبري ل يعرف اأنه ل ي�سمع احلروف بطريقة �سليمة. 
تنحدر حا�سة التذو انحداًرا واسًحا، فمثاًل د اجلدة تزيد من املل والبهار للطعام لأنها ل تتذوقه.

كما تتاأثر حا�سة اللم�ش ولكن يختلف الكبار يف ذلك، كما تنخف�ش احل�سا�سية بفرو درجة احلرارة.
اأما حا�سة ال�سم فهي اآخر احلوا�ش انحداًرا.

الفرد يحتاج حي العقلية، العمليات تتباطاأ ذكره- �سبق وكما - ولكن ال�سن، كرب ملجرد الذكاء يف تدهور يوجد ل 
الع�سبية. النواقل اإفراات يف نق�ش نتيجة التباطوؤ ذلك لال�ستجابة. اأكرب وقت اإىل
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ب�سهولة. ما عادة اأو ما فكرة بتغيري يقتنع اأن ميكن ل ال�سن كبري فنجد التفكري، يف املرونة فقدان

 بع�ش مظاهر اختالل القدرات لدى ال�سيو

ويعني:)نق�ش القدرات العقلية( ويردد العامة كثرًيا اأن الكبار يف مرحلة ال�سيخوخة يعانون من اخلرف، 
بكامل قدراتهم، ول يعاين من اخلرف ح�سب  يعي�سون  الأفراد  اأن معظم  بل   ،ري �سحي اأن ذلك والواقع 
الإح�ساءات الأمريكية اإل  عند �سن ال�سبعني، ت�سل اإىل   عند �سن املئة، ولكن لالأ�سف ل توجد لدينا 
اإح�ساءات �سعودية حول هذا املوسوع. وهناك بع�ش التغريات يف امل ميكن اأن تت�سبب يف اخلرف مثل ان�سداد 

الأوعية الدموية يف الدما ب�سبب اجللطات ال�سغرية.

Alzheimer’s الزهامير

من للتوا�سل وال�سرورية امل يف املوجودة الكيميائية املركبات هي: الع�سبية النواقل
اأخرى. امل يف ع�سبية خلية

والزهامير مرش  املرش، هذا اكت�سف من اأول كان اأملاين عا هو
ل اخللية  سغ�والتي ت عبارة عن نق�ش بع�ش املواد الكيميائية يف الدما
وتراكم تدريجيًّا  الدماية  اخلاليا  وفاة  ذلك  عن   فينت الع�سبية، 
توا�سل دون حتول والتي ،امل يف امليتة الدماية اخلاليا من بقايا

�سليمة. بطريقة ال�سليمة الدما خاليا

ةية �لر  يةتمية �للن� �ة�لية �لر  يةتمية �للن� �ل�

على اعتماده هو ال�سيخوخة مرحلة يف للكبري يحد اأن ميكن ما اأ�سواأ اأن النف�سية الأبحا اأثبتت لقد
ا ويف حركته من مكان ملكان، في�سعر اأنه ل قيمة له لأنه  يعد له اخليار وحرية احلركة كما ريه اقت�ساديًّ

ال�سيخوخة: مرحلة يف املهمة املوسوعات ومن قبل، من كانت

والزهامير مرش 
ل اخللية  سغ�والتي ت عبارة عن نق�ش بع�ش املواد الكيميائية يف الدما
وتراكم تدريجيًّا  الدماية  اخلاليا  وفاة  ذلك  عن   فينت الع�سبية، 
توا�سل
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 ما يخ�ساه الكبار هو العزلة الجتماعية، وخ�سو�سا يف حالة ال�سعف ال�سحي، اأو نق�ش 
الدخل بعد التقاعد، وما ت�سيفه هذه الظروف من دودية يف احلركة والتوا�سل مع 

الآخرين، فقد ت�سطر احلالة ال�سحية لكبري ال�سن اإىل حتديد حركته لفرتة طويلة. 
اإن موت رفيق العمر اأو رفيقة العمر يف اأي مرحلة عمرية ي�سبب اأملا نف�سيا عظيما للفرد،   

اإل اأن الدرا�سات احلديثة تثبت اأن تكيف الإن�سان يكون اأ�سرع من املتوقع.
اأك ا يعاين منها الرجل يف هذه املرحلة، وذلك لعدة روف    وتعاين املراأة من الوحدة والعزلة الجتماعية 
اجتماعية يف املجتمع ال�سعودي، بالإسافة اإىل اأن متو�س عمر املراأة اأطول من متو�س عمر الرجل بحوا اأربع 
�سنوات، فاإذا اأسفنا اإىل ذلك الفار بني الزوجني يف العمر فاإن املراأة على الألب هي التي تعاين من العناية بالزوج 
املري�ش يف نهاية حياته، كما اأنها تعاين من فقده وتظل وحيدة بعد وفاته لفرتة طويلة، ولذلك يحتاج كل من 
الأبوين اإىل رعاية طويلة من اأبنائهما يف نهاية حياتهما وم�ساعدة كبرية، ولذلك اأمرنا ا تعاىل برب الوالدين واإن 

كان ذلك يف اأي مرحلة عمرية لهما، اإل اأنها اأك �سعوبة وبالتا اأرفع اأجرا عند ا تعاىل يف ال�سيخوخة.
 ، م ك ار ر س ن م م ك اري خب م ك  رب خل اأاأ " و�سلم: عليه ا �سلى ا ر�سول قال قال: عنه- ا -رسي هريرة اأبي عن
الذي املجتمع يف امل�ساركة يوا�سلون ال�سن كبار من  وكثري .[ ]"ال م ع اأ  م كن س� حاأ و اًرا  م عاأ  م ك ل و طاأ  م ك اري خ
املرحلة هذه يف العامالت الن�ساء توا�سل كما احلكومية، ال�ست�سارات اأو احلرة الأعمال خمتلف طريق عن فيه يعي�سون

التطوعية. الأعمال يف واملراأة الرجل من كل د كما اخلا�ش، القطاع يف العمل اأو بالأحفاد العناية التقاعد وبعد

العتبار يف ا اآخذ ال�سن كبار فيها يعمل اأن ميكن التي املجالت بع�ش يف تفكر اأن ميكنك هل
الف�سل؟ هذا يف عليها ح�سلت التي املعلومات

تقارير وبحو مقرتحة حول:
الهوية. تنمية 11

احلالية. وامليول والقدرات املهارات معرفة خالل من م�ستقبلك حتديد اأ�ساليب 22

.الكر القراآن يف النموالن�ساين مراحل 

وهم. خ�سائ�ش معرفة على بناء الوالدين مع التعامل اأ�ساليب 

والأنثى. الذكر بني النف�سية الفرو 

 ما يخ�ساه الكبار هو العزلة الجتماعية، وخ�سو�سا يف حالة ال�سعف ال�سحي، اأو نق�ش 
الدخل بعد التقاعد، وما ت�سيفه هذه الظروف من دودية يف احلركة والتوا�سل مع 

اإن موت رفيق العمر اأو رفيقة العمر يف اأي مرحلة عمرية ي�سبب اأملا نف�سيا عظيما للفرد،  يقلل  )تقديرهم
بالوحدة( سعورهم
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الآتية العبارات يف اأمام العبارة ري ال�سحيحة )( عالمة اأو اأمام العبارة ال�سحيحة )( عالمة سع 11

التعليل: مع
) (      والتطور الزيادة دوما يعني النمو  11

) ( واملهارية العقلية قدراتهم يف مت�ساوون النا�ش اأن النف�سية الدرا�سات توؤكد 22

) (   الأ�سفل اإىل الأعلى من ي�سري اأنه النمو: ااه قوانني من  

) ( الويفي الإن�سان م�ستقبل حتديد الوراثة: بها تقوم التي الأدوار من  

) (  الإن�سان حياة يف املوؤثرة البيئية العوامل من الأ�سري ال�ستقرار يعد  

الإن�ساين؟ بالنمو املق�سود ما نظرك وجهة من 22

الآتية: الإن�ساين النمو الت من ال لكل اأكتب مثال  :الآتية الإن�ساين النمو الت من ال لكل اأكتب مثال 
المثالاملجال

اجل�سمي

العقلي

النفعا

الجتماعي

المثالاملجال

العقلي النمو

الجتماعي النمو

الآتية: املجالت يف اجل�سمي النمو يوؤثر كيف بالأمثلة سو 

  ت�

الإن�ساين: النمو اهرة حتكم التي العامة املباد بالأمثلة سو :الإن�ساين النمو اهرة حتكم التي املباد بالأمثلة سو

المثالاملبداأ
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الآتية: بامل�سطلحات املق�سود ما 

املراهقة. - البيئة - الوراثة
الب�سرية. ال�سمات بع�ش ت�سكيل يف الوراثة به تقوم الذي الدور حدد 

ال�سلوك؟ على التاأثري يف ال�سماء الغدد اختالل على املرتتبة ال�سلبية ماالآثار 

الب�سري: ال�سلوك على الآتية البيئية املوؤثرات تلعبه الذي الدور خل�ش 

الآثار ال�سلبية يف حالة الختاللالغدة

التغذية

التدخني

املخدرات تعاطي

الأ�سري ال�ستقرار

الإعالم و�سائل

11علل ملا ياأتي:

الوراثي. العامل اأهمية
الب�سر. حياة يف البيئية املوؤثرات اأهم الرحم بيئة تعد

عام. ب�سكل الإن�سان وعلى اجلنني على الب�سيطة اليومية النف�سية ال�سغو توؤثر ل
احلاسر. الوقت يف البيئية املوؤثرات اأخطر من الإعالم يعد
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اأكمل الفرا ا ينا�سبه يف العبارات الآتية: 1111

)........................( عليه يطلق ا احلياة، مرحلة يف اللغوي النمو يبداأ
اخلا�سية هذه احلياة، �سفة له حولنا من سيء كل اأن الطفل يعتقد عندما وذلك الطفولة خ�سائ�ش من

)........................( هي
).............(  هو املفهوم وهذا املهمة النف�سية املفاهيم من نف�سه، عن الإن�سان ي�سكلها التي ال�سورة
).............(  وتعني احلد تنا�سب ل الفعل ردة اأن املراهقني، حياة يف النفعالية اخل�سائ�ش من
).............( وت�سمى ال�سخ�سية تكوين يف املهمة املباد من متميز، سخ�ش واأنه بذاته املراهق سعور

للطفولة. املكونة املراحل بال�سنوات حدد 1212

واملتاأخرة. املبكرة الطفولة مرحلتي مييز ما اأهم سو 11

الجتماعيةالنفعاليةالعقليةاللغويةاجل�سميةاملرحلة

املبكرة

املتاأخرة

اجل�سمية التغريات
العقلية التغريات

النفعالية التغريات
الجتماعية التغريات

ياأتي: ما الطفولة،حدد ملرحلة درا�ستك 11بعد

الطفولة مرحلة يف ال�سليم للنمو الالمة والجتماعية النف�سية احلاجات
املرحلة. هذه مع ال�سليم للتعامل تقرتحها التي الأ�ساليب
املراهقة: مرحلة يف املختلفة التغريات لأبر 11اأكتب مثالني

خالل: من مل�ستقبلك تخط كيف نظرك وجهة من 11

اإمكانات. من لديك وما اخلا�سة قدراتك على التعرف
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اإيجابيات من مييزك عما فيها تتحد متتالية جمل خم�ش اكتب الهوية، عن البح ملوسوع درا�ستك بعد 11

.) اأنا ( ب جملة بتدًئا كل م وقدرات، ومهارات
الرسد. ملرحلة املكونة املراحل بال�سنوات 11اذكر

الرسد: مراحل من مرحلة لكل الآتية التغريات اأبر سو11

الجتماعي، يطنا يف هو من منهم يكون قد والذين ال�سيخوخة، مرحلة خ�سائ�ش من عليه تعرفت ما على بناء 22

علينا. الغالية الفئة هذه مع للتعامل فعالة ومهارات اأ�ساليب اقرت

اجل�سمية
الجتماعية
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من املباد املاأثورة يف علم النف�ش ل يوجد �سلوك بدون دافع
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املوسوعاملوسوع
الأولالأول

          
      11

       22

         

        

          

         



تمهيد

تمهيد

تاأمل معي املواقف الآتية:
  يدافع �سا عن حقو الفقراء واملحتاجني عرب �سل�سلة من مقالته الأ�سبوعية يف اإحدى ال�سحف املحلية.

  عزم وليد الذي يدر�ش يف اأواخر املرحلة الثانوية على الجتهاد يف درا�سته ولديه حما�سة سديدة لذلك.
 يجتمع ماليني امل�سلمني يف مكة املكرمة يف مو�سم دد، وقد اأتوا من كل ف عميق، تاركني خلفهم الأهل 

والأحبة واملمتلكات.
  مبارك رب اأ�سرة مكونة من �سبعة اأفراد، دخله ال�سهري من ويفته الر�سمية ل يكفي لحتياجات اأ�سرته 

الكبرية، ا اسطره لال�ستدانة من اأحد اأقاربه وقرر سراء ل �سغري لبيع الفواكه واخل�سراوات.
ا ) مكفوفني مثاًل ( ومع ذلك و�سلوا اإىل مراكز متقدمة يف التعليم.   معاقون ج�سديًّ

ب�سلوك ما حلاجتنا  القيام  اإىل  الذي يدفعنا  باملحرك  اأسبه  بناء على سيء  ن�ساأت  املختلفة  املواقف  هذه   
ال�سلوك وهذا املحرك ي�سمى الدافع. والدوافع هي املحرك الأ�سا�سي ل�سلوك الإن�سان،  اإىل حتقيق ذلك  الفعلية 

ومن اأك موسوعات علم النف�ش اأهمية واإثارة لهتمامات النا�ش.

L-GE-CBE-TRHS-dpsy-U3-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-dpsy-U3-L1.png

ماهية الدوافع

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-دراسات نفسية واجتماعية-الدوافع

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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:  ه �لmotivemotive    �؟؟ لأ��ل� ه  : لأ�

ن ر لت� �ن ر لت� �ل� �أ� : يل� �أ� : ي

حالة داخلية )ج�سمية اأو نف�سية( لدى الفرد عله يقوم باأداء �سلوك يف ااه دد من اأجل حتقيق 
هدف معني.

ا يعني اأن الدوافع تعد قوى ركة وموجهة ل�سلوكياتنا نتيجة حالة من التوتر اأو عدم التوان التي 
حدثت لنا. 

سعر ناجي بالعط�ش ال�سديد نتيجة ملمار�سته رياسة الرك�ش حي فقد من ج�سمه كًما 
كبرًيا من ال�سوائل الأمر الذي جعل ج�سمه يف حالة حاجة اإىل املاء وهذه احلاجة دفعته 

اإىل �سلوك دد هو الذهاب اإىل الربادة وسرب املاء.

:هم م � �ل� ن

�ل� �لطرية�ل� �لطرية11

:أي  � �ل� ه نق
دوافع احلفا على البقاء مثل: دوافع اجلوع والعط�ش والراحة: �أ�أ

اأن يعي�ش  اأجل  ياأكل وي�سرب من  التي عل الإن�سان  وهذه الدوافع هي   
ويبقى حياً ويبتعد عن املرش اأو املوت.

م�سبق. تعلم بدون بذلك يقومون فاإنهم اأمهاتهم من احلليب يرسعون عندما املواليد
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الغريزة اإسباع اأهدافها واإحدى الإن�سان، بها ا ود فطرية حاجة هو الزواج، على النا�ش اإقبال
اجلن�سية.

الأمومة. دافع من نابع فذلك الفجر؛ حتى املري�ش ابنها بجانب ت�سهر التي والأم

بدافع ذلك اأن الإسايف، للعمل اسطره ا ووجته، هو منزل عن للبح با�ستمرار حامد ي�سعى
لآخر. منزل من امل�ستمر التنقل عن والبتعاد ال�ستقرار يف الربة

كردة عينيه �سيغلق فهو سهور الثال يتجاو ل الذي الطفل عيني من يديك تقرب عندما
اخلطر. نب بدافع يهدده الذي ال�سيء من الطفل خوف م�سمونها انعكا�سية فعل

الطريق عن ا بعيد ماجد رك�ش ما ف�سرعان م�سرعة �سيارة جاءت للطريق ماجد عبور اأثناء
كذلك. اخلطر لتجنب امل�سرعة ال�سيارة خطر من الهرب بدافع

دوافع احلفا على النوع الب�سري مثل دوافع اجلن�ش والأمومة:  بب

نتيجة هو الأمومة ودافع الدافع هذا لتفري ال�سحي الطريق هو والزواج املراهقة مرحلة يف اجلن�ش ين�ساأ 
الزواج. نتائ من

دوافع احلاجة اإىل ال�سكن وال�ستقرار:  جج

حتى بل فق الإن�سان ولي�ش فطري، اأمر وهو مري �سكن يف م�ستقر يكون لكي قوي دافع لديه الإن�سان 
الأسجار. جذور ويف الرمال وحتت اجلبال يف اآمن �سكن عن تبح واحليوانات الطيور

د �ن� طر: دد   

حتى ذلك يفعل احليوان حتى بل فطرته وفق الأمن لتحقيق اخلطر م�سادر يتجنب ولدته منذ الإن�سان اإن 
اآخر. حيوان من لالعتداء يتعرش ل









ا





ا

٨3

دوافع فطرية اأخرى:
اجل�سمي. الأ نب دافع الإخراج، دافع احلر، اأو الربد نب دافع

اأي الدوافع الفطرية اأقوى؟رة
)جائعة،  موعات:   ثال اإىل  وق�سمت  الفئران،  من  كبرية  اأعداد  على  ربة  اأجريت 
فاأر يف �سندو وما يرب يف احل�سول عليه يف  واأمهات(. ويف كل مرة يوسع  عط�سانة، 
�سندو اآخر وبني ال�سندوقني ر به مزود ب�سدمات كهربائية موؤملة، ويتطلب من الفاأر املرور باملمر 
و�سول اإىل مبتغاه، فاإن كانت قوة الدافع كبرية �سعى الفاأر اإىل او املمر وحتمل ال�سدمات الكهربائية 

يف �سبيل اإسباع حاجته، وجاءت النتائ كالآتي:
تبني اأن الأمهات هن الأك يف حتمل ال�سدمات مقابل الو�سول لالأولد، ثم دافع اجلوع، ثم العط�ش،...

يتاأكد من التجربة اأن دافع الأمومة هو الأقوى وهو ما يجعل الأم يف احلياة الواقعية ت�سحي بكل سيء 
من اأجل اأبنائها.

 ملاذا ي�ستخدم العلماء احليوانات يف اربهم؟
احليوانات  من  اأنواًعا  اربهم  يف  العلماء  ي�ستخدم  والنف�سية  الطبية   البحو يف 

كاحلمام والفئران والقط والكالب، ولكن ملاذا؟
الأ�سباب هي:

11  توجد ارب ل ميكن اإجراوؤها على الإن�سان من الناحية الأخالقية، حي من باب 

تقدير الإن�سان واحرتامه فال ميكن اإخ�ساعه لتجارب خطرة.
22  قلة التكلفة املادية. 

  �سهولة احل�سول عليها.

�ل� �لمتبة�ل� �لمتبة22

خالل من لها م�سبق تعلم من بد ول بها الإن�سان يولد ل التي الدوافع هي
فيها. يعي�ش التي البيئة
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ويعني اأن يتحرر الإن�سان من اخلوف ويكون مطمئًنا على �سحته وعمله وم�ستقبله واأولده ومركزه الجتماعي ، وعدم 
اإسباع هذا الدافع يجعل ال�سخ�ش خائًفا من كل سي، ما قد ي�سبب له بع�ش السطرابات النف�سية.

   وهو اأن يتعلم الإن�سان من املحي الذي حوله كالأ�سرة واملدر�سة وريها ال�سعور بالنتماء لوطنه اأو قبيلته اأو لأ�سرته.

    وهو اأن يتعلم الإن�سان من املحي الذي حوله كالأ�سرة واملدر�سة وريها اأهمية التفو يف الت احلياة املختلفة، 
والطر املوؤدية اإليه والمتياات التي �سيجنيها، وذلك من خالل ما يتلقاه من ت�سجيع على التفو، مع التاأكيد على اأهمية 
اأن يكون �سعيه للتفو بناء على ما حباه ا من قدرات واإمكانات، فعليه اأن ي�ستغلها ال�ستغالل الأمثل، واأن ل يكون هذا 

التفو رد تقليد لالآخرين. 

 لح ما يحد يف احلروب والأمات التي ت�سيب الدول، فهي عل ال�سعب يف توتر دائم وي�ساب 
يف هذه الظروف الكل باخلوف والأمات النف�سية التي تعيق م�ستقبل البالد والأفراد، وي�سب هم 

الإن�سان الوحيد كيف يحاف على حياته وحياة اأفراد اأ�سرته.

ي�سعر خالد بحب كبري اإىل وطنه اململكة العربية ال�سعودية لأنه تعلم اأن هذا وطنه وهذه اأرسه 
ا يف عمله من اأجل سعوره باأهمية رفعة وطنه. الغالية، الأمر الذي يجعله دائًما خمل�سً

ترى علياء باأن �سديقتها دائًما حت�سل على سهادات التقدير كمكافاأة على تفوقها وبالتا فاإن 
علياء ت�ساأل �سديقتها عن كيفية تنظيم يومها وما هي الطريقة التي علها تدر�ش باإتقان بدافع 

الربة يف التفو؟
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فيه؛ يعي�ش الذي الجتماعي الو�س يف مهم سخ�ش واأنه حوله، ن ا ومقدر ا معترب يكون اأن الإن�سان ربة
فاإن ذلك من العك�ش وعلى احلياة، هذه يف بتفاوؤل وينطلق وثقة باإيجابية لنف�سه ال�سخ�ش ينظر اأن املهم من لذا

حياته. م�ستقبل على يوؤثر قد وهذاما وال�سعف، بالنق�ش �سي�سعر فاإنه لذاته تقديره قل اإذا الإن�سان

اأسياء على وتعرفه الفرد اإطالع من يزيد اإا الدافع هذا واإن ما موسوع على التعرف يف امللحة الربة هي و
سخ�سيته. ينمي الذي الأمر معلوماته، ويادة اأك

ربة الفرد يف تكوين عالقة تعاطف مع الآخرين)يحبهم ويحبونه(، ومن املهم اأن 
اإنها ت�سعره بتقبل الآخرين له؛ لذا الفرد   اإىل تكوين هذه العالقة حي ي�سعى الفرد 
الذي ل يتقن التعامل ال�سليم مع الآخرين ده مهموًما وحيًدا، ل يجد من يتعاطف 

معه.

اأن الإن�سان وعلى وم�ستلزمات، اأراش من يخ�سه ا الحتفا يف الفرد ربة ب�سبب الدافع هذا يكون و
يعاملوه. اأن يحب كما النا�ش معاملة املهم فمن عليها، العتداء وعدم الآخرين حقو يحرتم

اأخال ولديه عمله يف ومنظم مواعيده يف ودقيق الآخرين مع وعوده يف ساد� مد
والحرتام؛ التقدير بعني اإليه ينظرون حوله من فاإن لذا ريه؛ مع تعامله يف رفيعة
بدافع الإيجابيات لتلك دافعية اأك اأ�سب له حوله من باحرتام مد سعر وكلما

التقدير. على احل�سول يف ربته

قبل من اإليها يذهب  جديدة واأماكن بلدان اإىل اأ�سرته مع عام كل مد ي�سافر
ال�ستطالع. حب بدافع وال�سعوب الأماكن على للتعرف

واأرقت عيناهما بالدموع. الدرا�سية، بعثته من القادم �سديقه �سمري عانق

ربة الفرد يف تكوين عالقة تعاطف مع الآخرين)يحبهم ويحبونه(، ومن املهم اأن 
اإنها ت�سعره بتقبل الآخرين له؛ لذا الفرد   اإىل تكوين هذه العالقة حي ي�سعى الفرد 
الذي ل يتقن التعامل ال�سليم مع الآخرين ده مهموًما وحيًدا، ل يجد من يتعاطف 
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ب�سدة ع�سام سر� بها يلعب التي لعبته الواحدة ال�سنة ذو ع�سام اأخيه من ه�سام �سحب اأن جرد
ميتلك. ما على التعدي لأحد ي�س ول ملكه هي اللعبة هذه اأن بدافع يبكي واأخذ

ذلك اأن حي تخ�س�سه، ال يف الدكتوراه على احل�سول يف الثانوية املرحلة منذ م�ساري ربة
لغريه. قدوة ويكون فيه، ا سال� ا ع�سو ويكون يطه يف وجوده اإثبات يف �سي�سهم

 دبل�

:�ل� قي �د

 

 

وهي من اأقوى اأنواع الدوافع واأعظمها قدًرا ومكانة نظًرا لأنها حت على التدين والتعبد انطالًقا من فطرة الإن�سان 
التي توجهه التوجيه ال�سليم.

. سانه� مي اأو رانه ين�ش اأو يهودانه فاأبواه الفطرة على يولد مولود كل :قال � ا ر�سول اأن � هريرة اأبي عن

وتعني حاجة الفرد اإىل اإثبات ذاته ووجوده و�س اجلماعة التي يعي�ش فيها �سواء اأ�سرته اأو عمله اأو اأقرانه، وهو ما يجعل 
الفرد يبذل ق�سارى جهوده ويوجه طاقته لذلك.

 سعيه لتحقيق اأمور فو� سحة ومعقولة وفق ما لديه من قدرات ومهارات، حيومن املهم اأن تكون اأهداف الفرد وا
طاقته قد يعرسه لالإحبا مع مرور الوقت، فكل منا قد وهبه ا اإمكانات هائلة فعليه اأن يفت�ش عنها ويوجه طاقته لها، 

.ساء ا و�سيجني خرًيا اإن

�أهمية �ل� : ل�أهمية �ل� : ل
:ل� لن�  ب أهمية� �ل

  11

  22

  

  

فالأم يف املنزل واملربية يف املدر�سة مثاًل ترى يف م�ساك�سة الأطفال �سلوًكا قائًما على الرف�ش   
وعدم الطاعة، ولكنها اإذا عرفت ما يكمن وراء هذا ال�سلوك من حاجة اإىل العطف وجذب 

النتباه فاإن هذه املعرفة �ست�ساعدها على فهم �سلوك اأطفالها.

[]









ا





ا

٨٧

وعندما  ع�سًرا،  الرابعة  ال�ساعة  وحتى  الثامنة  ال�ساعة  من  يبداأ  الذي  عمله  يف  عادل 
ولكن  خفيف،  باجلوع  سعوره  ولكن  باجلوع  ي�سعر  يبداأ  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة   ت�سب
بعد ال�ساعة الواحدة يل اجلوع اإحلاًحا سديًدا الأمر الذي جعل عادل يذهب اإىل رفة 

الطعام املخ�س�سة لذلك يف عمله ويتناول وجبة الغداء.

ي�سعى مد اإىل التقرب اإىل ربه ويخ�سى مع�سيته  عز وجل  فيتوجه اإىل امل�سجد يف كل 
فرش حتى ي�سلي مع اجلماعة؛ لأنه املكان الذي ب�سبع لديه دافع اإرساء ا �سبحانه.

اإن الفقري اجلائع تكون لديه ربة ملحة يف اإسباع ذلك اجلوع بتناول الطعام ولكن عليه 
اأن يقرتش مبلًغا ب�سيًطا لتلبية طعامه بدًل  اأن يختار الطريق ال�سحي فمن املمكن 

.ا املال لتحقيق حاجته ل �سم من اأن ي�سر

اإن الدوافع �سبب اأ�سا�سي يف اإن�ساء �سلوك ما وتن�سيطه؛ وذلك من اأجل اإسباع حاجة من خاللها يحقق الفرد 
هدف معني فال�سلوك يظل خاماًل ما  يحركه الدافع.

عليه. امللحة حاجته ي�سبع الذي الهدف نحو �سلوكه يف يتوجه الإن�سان اإن

ي�سيء الطفل اختيار الو�سيلة املنا�سبة لتحقيق الدافع من خالل ال�سواب واخلطاأ، ولكن عندما يكرب ويتعلم 
احلالل واحلرام فاإنه يختار الو�سيلة املنا�سبة لتحقيق الدافع لديه.

    فكلما كانت احلاجة ملحة وسديدة كان ال�سلوك املنبع قوي لإسباع احلاجة، ويعتمد حتقيق الدافع على سدة 
اإحلا احلاجة فكلما كانت احلاجة ملحة كان الدافع لتحقيقها قوي و�سريع.

�ل�   : ��ل�   : �

 ل� �� 1

 ل� قي ة �أ� بي ل� �  ل� ي

 ل� قيبة لتن� ل� تي�  ردل� 

يم �ل  �ي�  ة 

2







٨٨

الإم�ساك موعد قبل الكافية الكمية ي�سرب  لأنه كامل يوم �سيام بعد العط�ش سديد كان عادل
املاء من كبرية كميات وتناول اإل املغرب اأذان �سمع اأن وما سديدة املاء سرب يف ربته جعل ا

عادة. يتناولها ل

جعلها اجلامعات اإحدى يف معيدة تكون اأن يف ودافع ربة لديها جعل وللتعلم للعلم �سعاد حب
املهمة. ري الجتماعية املنا�سبات بع�ش عن وتعتذر وقتها وت�ستثمر درا�ستها، يف تهد

 ية �ل�تمر�  ظة� 

اإىل ي�سل حتى ا مثابر الفرد يجعل اأنه عنى احلاجة اإسباع يتم حتى الالمة بالطاقة ال�سلوك مد على يعمل فالدافع
احلاجة. حتقيق

�ل� د  : �ل� د  : 

لكل دافع من دوافعنا دورة معينة، وميكن اأن نوسحه على النحو الآتي:

الدافع )اجلوع مثاًل(

حالة عدم التزان

اإثارة �سلوك البح عن 
الطعام

اجلوع مرة اأخرى
الطعام الإسباع )اإعادة 

التوان للج�سم (
 وخف�ش الدافع









ا





ا

٨٩

سعور منال باجلوع

اسطراب نف�سي وج�سمي 
نتيجة اجلوع

 الدخول اإىل املطب
للبح عن الطعام

 سطرية من اجل تناول
وقليل من الع�سري

 ال�سعور بال�سبع وبالتا
ينخف�ش الدافع لالأكل

ثم جوع مرة اأخرى يحرك 
ال�سلوك من جديد...وهكذا.



٩0

املوسوعاملوسوع
الثاينالثاين
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        22

       

    

         

        



نشاط استهاللي:

منهما. فهمته عما وعرب ال�سريف، واحلدي الكرمية الآية تاأمل
.[]   تعاىل: قال

ما مالأ اآدمي وعاء سراً من بطن  و�سلم: عليه ا �سلى النبي اأن كرب معدي بن املقدام عن
بح�سب ابن اآدم اأكالت يقمن �سلبه فاإن كان ل اله فثل لطعامه وثل ل�سرابه وقلق لنف�سه. 

�ل� �د� : لأ��ل� �د� : لأ�

ولكن مع تطور  ب�سورة مباسرة  النف�سي  الفطري  اإىل اجلانب  بدايتها عملية معقدة تخ�سع  الدوافع يف  تعترب 
 عملية حتقيق الدافع  حدالأمر الذي ي واخلاط وه يبداأ يف تكوين مفاهيم احلالل واحلرام وال�سحيالإن�سان و

وفق نظام ديني وخلقي.

اإن الدافع اإىل التملك يجعل الطفل اأحمد يرب اأن يتملك اللعبة التي هي اأ�ساًل ملك ل�سديقه 
يف املدر�سة، ولكن بعد اأن كرب اأحمد عرف اأن دافعه لمتالك اللعبة لبد واأن يكون وفق ال�سواب 

واخلطاأ عنى عندما يرب اللعب بلعبة �سديقه لبد واأن ي�ستاأذن منه.

L-GE-CBE-TRHS-dpsy-U3-L2
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إدارة الدوافع والتحكم بها

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-دراسات نفسية واجتماعية-الدوافع

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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٩١

اإن سعور �سال بوجود الدافع اجلن�سي املل ولكن دون اأي توجيه تربوي مباسر للدافع 
قد يوؤثر �سلًبا عليه ويجعله يحقق دافعه ب�سورة خاطئة وخفية، ا �سيوؤثر على حالته 

النف�سية م�ستقباًل.

من املمكن اأن ت�سم الأم بتملك طفلها لألعابه )كا�ستجابة لدافع التملك( ولكن اأن ل 
اإىل  اأ�سدقاءه لأن ذلك �سيتحول  اأو  اإخوته  اإىل تفرده بها وعدم م�ساركة  يتحول ذلك 

�سمة �سلبية وهي الأنانية.

ح�سني متفو يف درا�سته اجلامعية بعدما التحق بالتخ�س�ش الذي يربه، وي�ستذكر 
درو�سه بانتظام، وما ميلكه من م�سروف ي�سرتي به م�ستلزماته من كتب ومراجع، ويف 

ذات الوقت ح�سني متعاون مع اأ�سرته وي�ساعد والده يف توفري احتياجات املنزل. 

11:�ل� �د� ر:�ل� �د� ر

املوجودة. الدوافع من اأي اإنكار وعدم الإن�سان ل�سخ�سية كمكونات بالدوافع العرتاف  11

التقتري. اأو الإ�سراف عن ا بعيد واتزان باعتدال الدوافع اإسباع  22

اأخرى  اأحيان  تاأجيلها ويف  الدوافع قد تتدرج يف درجاتها فاأحيانا تكون دوافع هادئة ون�ستطيع  اإن     

تكون دوافع ملحة ثائرة ل ينبغي اإتباع املحرم من اأجل اإسباعها مهما كانت سدة الدافع. فاحلاجة 
لال�ستطالع ميكن اأن توجه اإىل البح واملعرفة بدل من توجيهها اإىل املواقع ري ال�سوية، والدافع 

اإىل التقدير ميكن اأن يتحقق باملثابرة واجلد.

اإن الفقر الذي يعانيه �سا، والذي ل يجد اأحياًنا ما ي�سرف به على اأ�سرته، ل يجب 
اأن يعاجله بال�سرقة.



٩2

 �ل�  �رل� : ي �ل�  �رل� : ي

ال�سخ�ش. لدى هدفني اأو دافعني تعارش عند حرية حالة ال�سراع هو:
كالآتي: وهي الدوافع فيها تت�سارع متعددة واقف حياتنا يف ر ما ا كثري

ر� �ل � �ل� �أ

للفرد. به ومروب جيد كالهما اأمرين بني )الختيار( املفاسلة هو و

نف�سها الزمنية الفرتة يف ال�سابان ياأتي اأن يف ا قدرة ساءت وقد بتول خلطبة سابان تقدم
كالهما اأمرين بني تختار اأن يف سديدة حرية احتارت وقد اإيجابية موا�سفات له ال�سابني وكال

ومروب. اإيجابي

والدتها. وفاة بعد وحيدة تعي�ش اأو �سًنا، يكربها رجل من تتزوج اأن بني ماجدة ت ري خ

اأن وبني يريده الذي التخ�س�ش بها يوجد ل ولكن مدينته، يف يدر�ش اأن بني مد احتار لقد
املطلوب. التخ�س�ش وفيها اأهله من بعيدة اأخرى مدينة يف يدر�ش

للفرد. به مروب وري جيد ري كالهما اأمرين بني )الختيار( املفاسلة هو و

للفرد. مروب وري جيد ري فهو الآخر اأما ومروب جيد اأحدهما اأمرين بني املفاسلة هو و

 ل�  ل� �ر

 ل�  �ل� �ر

ب 

ج 









ا





ا

٩3

�رل� �  ت ي
بال�ستخارة. وتعاىل �سبحانه ا اإىل اللجوء  11

ا�ست�سارة اأهل العلم واخلربة والخت�سا�ش املوثو بهم.    22

املعرفة التامة ا تريده ويحقق اأهدافك ورباتك، فمثاًل عندما يختار الطالب بني تخ�س�سني،    

يجب اأن يكون الختيار وفق سرطني اأ�سا�سني:
اأن يختار ما يربه ويحبه ومييل اإليه.

اأن يوافق ما ميلك من قدرات ومهارات.

املزايا  وت�سجيل  الختيار،  التي يحد فيها �سعوبة  املواقف  وال�سلبية يف  الإيجابية  ر�سد اجلوانب     

والعيوب لكل موقف، حي �سيت�س من هذا الر�سد الختيار املنا�سب.

بع�ش ال�سباب قد مييل لتخ�س�ش معني ملجرد اأن اأ�سدقاءه اأقنعوه به، اأو اهوا اإليه، 
ولكنه ل ميلك القدرات التي توؤهله للنجا يف هذا التخ�س�ش ا قد �سيوؤثر �سلًبا يف 

درا�سته م�ستقباًل.

 ور ميف الأ ةار خت س� ا الن مل ع ي � ا ول س�ر ان ك  : ال ق ا د ب ع نب ر اب ج ن ع
  ري  ن م  نيت ع كر ع ك  ريل ف ر مالأ ب م ك د حاأ  م ا هذاإ  : ول قي اآن ر ق ال ن م ة ور ا ال�سن مل ع ا ي م ك
 ن م  كلاأ س� اأ و  ، ك تر د ق ب واأ�ستقدرك   ك مل ع ب  ك ري خت س�اأ اإين   م هالل  ل قي ل  م ث  ة ي�س ر ف ال
 تن ك ناإ م هالل ، وبي غ ال م ال ع تن اأ و مل عاأ ل و مل عت و ر د قاأ ل و ر د قت كن اإ ف ، يم ظع ال كل س� ف
 ال ق واأمري - اأ ةب اق ع سي ويف ديني ومعا   ري خ حاجته( )ي�سمي ر ما الأ ذ ه ناأ مل عت
 ر ما الأ ذ ه ناأ مل عت تن ك ناإ و ، يه ف  ك ارب م ث  ه ر س�ي و  ه ر د اق ف - هل اآج اأمري و ل اج ع
نى  ع ه ف ر ا�س ف - هل اآج ى و ر ماأ ل اج يف ع ال ق وي - اأ ر ماأ ةب اق ع سي ويف ديني ومعا  ر س

.[] ين س راأ م ث ان ك ي ح  ري  اخل  ر د اق و ، ه ن ي عن ف ر ا�س و

العيوباملزايااملواقف

الأول املوقف

الثاين املوقف



٩٤

.النتائ و�سجل والعيوب، املزايا فنية وطبق الختيار، يف �سراًعا لديك اأحد موقًفا اخرت
............................................................................................................................................

:بل� : ل:بل� : ل

نشاط استهاللي:

كانواعلى اجلماهري وكذلك الفريق اأع�ساء وكل النهائية، املباراة خلوش الفريق ا�ستعد
سباكهم هز دقائق، بخم�ش احلكم �سافرة انطال وبعد املاسي، العام حد كما ،بالفو يقني

عزميتهم. وسعفت الفريق هذا جمهور هتافات فقلت الأول، الهدف
الإحبا؟ نعرف كيف املواقف هذه مثل يف

مرتفع موع على ح�سوله من الرم على اجلامعة يف يربه الذي بالق�سم نادر التحا عدم
.الإحبا لديه ولد الذي هو ال�سعور وهذا بالف�سل، ال�سعور له بسب� العامة الثانوية يف

القراآن حلف اإتقانها من الرم وعلى ،الكر القراآن حتفي م�سابقة لدخول منال ا�ستعدت
منال ولكن الكرمية، ال�سور حلف اإتقاًنا اأك هالة كانت بل الفائزة تكن  اأنها اإل الكر
املوقف لنف�ش تعرست تليها التي ال�سنة يف منال ولكن مرونة، بكل امل�سابقة يف فوها عدم تقبلت
نف�سها على حجرتها باب واألقت الطعام عن والمتناع ال�سديد بالبكاء للموقف وا�ستجابت
ا والدها وفاة حلاد تعرست ذاتها الفرتة يف لأنها ولكن امل�سابقة يف تفز  لأنها فق لي�ست

حتماًل. اأقل نف�سيتها جعل

:بل� م  لق�
مهمة ااإ يف كالف�سل املحبطة املواقف بع�ش نتحمل اأن اأحياًنا فن�ستطيع حياتنا يف خمتلفة واقف ر كلنا
ا سغري� اأو ب�سيًطا كان مهما موقف اأي نحتمل اأن ن�ستطيع ل اأخرى اأحيان يف ولكننا لإاها بجدية ن�سعى كنا اإذا ما

ما. وقت يف الإن�سان نف�سية على ذلك ويعتمد

بل دق� 
احلاجات. من حاجة لإسباع ما هدف اإىل الو�سول عن الإن�سان عجز عن تنت موؤملة م�ساعر موعة عن عبارة









ا





ا

٩٥

الطلب عائ�سة والدة وتكرر مغلق املنزل باب اأن من التاأكد منها تطلب دائما عائ�سة والدة
فعائ�سة الو�سوا�ش، ثم بالقلق عائ�سة اأ�ساب ا مرة من اأك ذاته الوقت يف عائ�سة من

املرش. اإىل قادها ا التحمل على القدرة لديها لي�ش

بهم مرت التي واخل�سارة الف�سل مواقف عن الكربى التجارية الأعمال اأ�سحاب ن�ساأل لو
معهم مالء لهم اأن و�سيذكرون منها، العديد ف�سيذكرون التجارة، عا دخولهم منذ
واأعادوا ا�ستمروا فقد هم اأما ف�سل، من حد ما يتحملوا  ولكن الطريق بداية منذ

اإليه. و�سلوا ما اإىل و�سلوا حتى و�سربوا، جديد، من اخلط

11بل� م  ردل�   رلم� �ل� بل� م  ردل�   رلم� �ل� 

مهما البع�ش فنجد نف�سيتنا، على سغًطا ت�سكل التي املواقف حتمل يف نختلف اأننا هو كلنا نعرفه اأن يجب ما
ومواقف ل يتحملون الإحبا اآخرين د بينما فيه. توؤثر ول يتحملها فاإنه ومتوترة ساطة ملواقف تعرش
كاخلوف النف�سية والأمراش وال�سكر، الدم ك�سغ اجل�سمية بالأمراش ي�سابون يجعلهم ا ال�ساطة احلياة

والكتئاب. والقلق

اإيجابية النظرة تكون فعندما للموقف؛ ال�سخ�ش نظرة ،الإحبا مواقف حتمل على تعني التي الأمور من
اأن البع�ش يرى وقد طيًبا، ا جهد بذل اأنه مادام ا عند من خرية هو يريد ما حتقيق عدم اأن البع�ش يرى فقد
النظرة حالة يف اأما لتحقيقه. اأخرى و�سائل عن والبح جديد، من للموقف التخطي لإعادة فر�سة الإحبا

�سلبًيا. حياته م�سرية على �سيوؤثر ا نف�سه ويلوم الإحبا ملواقف البع�ش في�ست�سلم ال�سلبية

اأو الإحراج اأو الف�سل من مواقف نف�سيته تتقبل اأن من مانع فال جيدة مزاجية حالة يف الإن�سان يكون اأحياًنا
�سيئة مزاجية حالة يف الفرد يكون عندما ولكن نف�سيتنا، على سغًطا ت�سكل التي املختلفة املواقف من موقف اأي

ال�ساطة. املواقف اأب�س من نف�سًيا يحب اأن املمكن فمن

�لق �لية 

 ل� أ�

�لة ��ية 

�أ 

ب

ج
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تلقى خالد خرًبا �سيًئا يف عمله ولكن على الرم من ذلك تقبل خالد اخلرب ب�سدر رحب وبعد 
يتقبل    الثانية املرة  اأن خالًدا يف  اإل  الأول  اأقل حدة من اخلرب  تلقى خالد خرًبا  اأيام  عدة 

اخلرب.

البيئة املحيطة تعني املكان الذي يعي�ش فيه الفرد عنى اأنه يق�سي فيه وقًتا يوؤثر يف سخ�سيته مثل الأ�سرة، املدر�سة، 
امل�سجد، النادي، وريها من البيئات التي ميك فيها الفرد جزًءا معيًنا من وقته، فعندما نرى يف بيئتنا من يقف بجانبنا 
اأثناء مواقف الإحبا فاإنه يقل تاأثريه علينا، كذلك فعندما نرى من حولنا يواجه مواقف الإحبا ب�سدر رحب، فاإن ذلك 

�سينتقل اإلينا بفعل عامل القدرة وهكذا.

مان لديه دوافع كبرية للعمل لدرجة اأنه يعمل يف عطلة ال�سيف وذلك لأن والده يحثه دائًما 
على العمل، بينما حمد يكرر اختال�سه من ال�سركة التي يعمل بها - والعياذ با - وذلك لأن 

اأ�سرته  توجد عنده دافع الك�سب احلالل.

بينما ت�سري ادة يف ال�سو لت�سرتي بع�ش الأراش التي تنق�سها يبكي طفلها ذو ال�سهرين 
تنتهي من  بكاءه حتى  يوؤجل  اأن  ي�ستطيع  اأنه  لو  تتمنى  كانت  ولكنها  بكائه  سدة  وترتبك من 

م�سرتياتها ولكنه ل ي�ستطيع اإدراك املكان ول الزمان الذي هو فيه. 

�لبية �يطة  د

ي يطرل� �ل�  ي يطرل� �ل�  لت�   لتلت�   لت� �ل�  : �� �ل�  : �

11:لنم�:لنم�

يعترب النمو عاماًل مهًما يف مكان ومان اإسباع الدافع وي�سمل النمو ثالثة اور مهمة وهي: النمو اجل�سمي والعقلي 
 سعه اأمه وجبة احلليب فهو ل ي�ستطيع تاأجيل حاجته اإىل الغذاء في�سبسيع يبكي من اأجل اأن تروالنمو الوجداين فالر
اجلوع دافعا للبكاء كو�سيلة للح�سول على الرساعة لأن الطفل ل ي�ستطيع العتماد على نف�سه يف تناول رسعته، ولكن 

جرد اأن كرب ا�ستطاع تاأجيل حاجته للغذاء حلني وجودها.









ا





ا
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ويعاملهم  عليهم،  ويعطف  الفقراء  على   يت�سد وهو  والده  دائًما  يرى  كان  ح�سام 
بالكلمة الطيبة فتاأثر ح�سام بوالده كثرًيا وبعد اأن كرب ح�سام اأ�سب يفعل مثل اأبيه 

بدافع احلب وال�سفقة والعطف.

واعتقاد واإميان خ�سوع بكل رم، كل عن ويبتعد ف�سو ول رف بال سال� يح
� ا ر�سول حدي يحقق اأن بدافع وذلك الإ�سالم اأركان من الركن هذا باأهمية

اأمه. ولدته كيوم حجه من يعود اأن قدرته جلت ا من فريجو

من  وبالرم  الكربى،  ال�سركات  اإحدى  يف  كمحا�سب  عمله  يف  اأمني  خمل�ش  مد 
وجود كثري من املبال الطائلة يف خزانة مكتبه، اإل اأنه  يخطر بباله اأن ياأخذ منها 

سيًئا خوًفا من اأن يطعم اأولده ماًل حراًما.

22



�لقة �لتمية �لقة �لتمية 

 يل� يل�

و يعني كل ما تعلمه الفرد من تمعه �سواء يف ي الأ�سرة اأو ي املجتمع بكل ما يحويه من عادات 
وتقاليد واأعراف.

يوجه الدين النا�ش ملا فيه اخلري، فيبتعد املرء عن بع�ش الأعمال لأنها رمة ويخ�سى من عقاب ا،ويطمع 
يف ثوابه، لذا يتحكم املرء يف دوافعه لتحقيق بة ا له ودخول اجلنة.

خلق ا �سبحانه وتعاىل الإن�سان مزوًدا بدوافع حترك �سلوكه نحو عمليات الإسباع التي يتحقق بها املحافظة 
على كيانه من كافة الاهات، ري اأن تلبية هذه الدوافع لدى الإن�سان تختلف عنه يف عا احليوان؛ فالدوافع 
لدى الإن�سان لبد واأن تلبى بطريقة تتنا�سب مع م�ستوى املخلو الإن�ساين الذي كرمه ا عز وجل على كثري 

ن خلق تف�سياًل وميزه عن �سائر املخلوقات بالعقل. 

 �ل� ي : �ل� ي :
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ومن املهم ال�سيطرة على كافة الدوافع وسبطها ا يتالءم وال�سرع احلنيف ومباد املجتمع وعاداته، و�سنعرش لأحد 
الدوافع الفطرية املهمة يف التاأثري على ال�سلوك وكيفية ال�سيطرة عليه.

كيفية ال�سيطرة على الدافع اجلن�سي؟
اأجل الن�سياع لبع�ش  بالدافع اجلن�سي وذلك من  العربية تتحف على العرتاف  الثقافات خا�سة  اأن كثرًيا من  ا 
ا را يكون باخلفاء فاإن عدم العرتاف  العادات والتقاليد فاإن احلدي عنه دائما يكون باخلفاء، وبالتا فاإن اإسباعه اأي�سً
بالدافع اجلن�سي اإا يلغي حقيقة توجيهه واإعطائه حقه الرتبوي كغريه من الدوافع خا�سة يف بداياته يف مرحلة املراهقة 

حي لبد من توجيه هذا الدافع واإن  يتم توجيه هذا الدافع ف�ستكون عواقبه وخيمة.
 سبيف وتهذيب وتوجيه وسع منهًجا لتويحتقر الدافع اجلن�سي، فو  والإ�سالم ينظر اإىل اجلن�ش نظرة خرية فهو

الدافع اجلن�سي متنا�سبة مع الطبيعة الإن�سانية وقًقا لويفة الإن�سان يف احلياة.
اجلن�سي: الدافع اجلن�سي:توجيه الدافع

[]  
  

.[] 


                                                 
[]                     

                              �                     
                                              
                                         
                                    
                                        
                                         
                                                    

[]                   




تقرير اأو بح مقرت حول:
النبوية. وال�سنة الكر القراآن يف وتوجيهها الدوافع سب

الإن�سان. بتطور وعالقتها املكت�سبة الدوافع تنمية









ا





ا
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التعليل: مع اأمام العبارة ري ال�سحيحة )( وعالمة اأمام العبارة ال�سحيحة )( عالمة سع 11

)  ( 11  تختلف الدوافع من فرد لآخر.      

)  ( 22  ي�سعى الكثري من النا�ش اإىل تاأمني م�سكن له ولأولده بدافع حب التقدير. 

)  (    من سرو اإدارة الدوافع العرتاف بها اأوًل.    

)  (    الختيار بني سيئني كالهما مطلوب يولد �سراًعا من )اإقدام  اإحجام(. 

)  (    حالة من التوتر املوؤقت نتيجة عدم حتقيق ما نريد.   

)  (    الن�س من العوامل املهمة يف التحكم بالدوافع وال�سيطرة عليها.  

22   من وجهة نظرك قدم تعريًفا خمت�سًرا للدافع.

   لكل منا دوافع مهمة خا�سة به توجه �سلوكه يف األب الأوقات، ما الدافع الأقوى يف حياتك والذي 

ي�ستحوذ على تفكريك؟ وكيف توجهه التوجيه ال�سليم؟
   وس الفر بني الدوافع الفطرية والدوافع املكت�سبة وفق اجلدول الآتي:

حي الفطريةمن املكت�سبةالدوافع الدوافع

اخل�سائ�ش

الهدف

مثال

   كيف تر�سم خطة حلياتك وفق الدافعني الآتيني: دافع تقدير الذات، دافع حتقيق الذات.

   عندما تعلم اأن �سديقك مير بحالة من الإحبا ال�سديد، كيف تزوده باخلطوات الالمة للتغلب   

   ال�سليم عليها؟
   ار�سم سكاًل دائرًيا لدورة دافع الأمن )يجهز ال�سكل الدائري(.

   يف اإحدى �سور القراآن الكر ذكر ا تعاىل دافعني من الدوافع املهمة التي ي�سعى الإن�سان   

لإسباعها، ما هذه ال�سورة؟ وما هذان الدافعان؟  

نف�سك اخترب
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الآتية: الأمثلة يف واملكت�سبة الفطرية الدوافع نوع حدد 

اجلن�سي: الدافع لإسباع ال�سليمة وري ال�سليمة الأ�ساليب من العديد 11يوجد

الدافعاملثال نوع

على للح�سول دائًما وي�سعى ،الغا الوطن هذا يف البوا�سل اجلنود اأحد خالد
عمله. ال يف املتخ�س�سة والدورات التقديرية الأو�سمة من العديد

اأهلها اإىل فذهبت وتعاونها، �سلوكها حل�سن مدر�ستها من سكر خطاب ينب تلقت
م�سرورة.

الأكل. من نوع اأنها على بعيد من الأسياء البع�ش يرى ال�سهرية، التجارب اإحدى يف

ماء. اأنه على بعيد من ال�سراب يرى قد الأحيان بع�ش يف

ال�سخ�سية. هواتفهم تويات على اأحد يطلع اأن منا الكثري يرف�ش

اأولدها، يريده ما ت�سرتي اأن اأجل من راتبها من كبري بجزء ت�سحي عادل اأم
ا. اأي�سً الكثري لهم يوفر الأب اأن من بالرم

اأ�سيب ع�سال مرش من نف�سه عالج عن بحًثا لأخرى دولة من ال�سالم عبد �سافر
ا. موؤخر به

ي�ساهدونه. ما كل ربة يف ويربون الأدراج ويفتحون املنزل، الأطفال يجوب

��ي �لقريبة �أة �لأب
يلب�

�ليب
مةلن� �

ال�سليمة الأ�ساليب

ال�سليمة ري الأ�ساليب









ا





ا

١0١

 اأيهما ) فوا ( احتار اإليه، مييل كالهما تخ�س�سان اأمامه وكان اجلامعات، اإحدى يف فوا قبول 1111

حريته؟ من اخلروج على فوا ت�ساعد كيف ال�سراع، حل كيفية يف خربتك خالل من يختار،
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 ًّ    

املوسوع الأول: التعريف بالنفعالت

املوسوع الثاين: وائف النفعالت وتطورها والتحكم بها
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املوسوعاملوسوع
الأولالأول

          
ل� ر   11

ة �لبي د    22

ةت� لل� �أ�   ي   

ب  بر� ل� ي�  بر� ل�  ق   

ل�  لة�ية �ل� ية�ل� هرظ� �ر� د    

ل� يت ر  



نشاط استهاللي:

الآتية: ال�سور تاأمل

ماذا تالح يف هذه ال�سور؟ �سف التغريات اجل�سمية عليهم، هل ميكن اأن ت�سمي كل 
حالة على حدة؟ 

...................................................................................................................................

عندما تكون جال�ًسا يف هدوء، ثم فجاأة يطر عليك الباب، واإذا باأحد اأ�سدقائك يخربك 
بخرب �سعيد  تتوقعه، �سف لنا التغريات اجل�سمية التي حتد لك.

اإن هذه التغريات التي حتد لنا هي ما ن�سميه )النفعال(.

L-GE-CBE-TRHS-dpsy-U4-L1
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التعريف باالنفعاالت

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-دراسات نفسية واجتماعية-االنفعاالت

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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الن
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دلئل وهي الدم سغ وارتفاع القلب، سربات يف �سرعة اخلجل انفعال ي�ساحب
والرجفة، ،والتعر الوجه، احمرار فمثل: اخلارجية العالمات اأما داخلية، ج�سمية

الكالم. يف والتلعثم

بخرب يب�سرها م�سرًعا وائل ابنها عليها دخل اإذا منزلها يف جال�سة وائل اأم كانت عندما
عيناها. وذرفت بقوة ابنها فعانقت اجلديدة، الويفة يف قبوله

املعدة. يف باآلم اأ�سابه اأخيه �سفر نتيجة خالد اأ�ساب الذي ال�سديد احلزن اإن

�سيارة. حلاد والده تعرش خرب �سمع عندما ملحمد سعوره سا� ي�سف

العامة، احلديقة اأهار يقطف الأطفال اأحد بعيد من راأى عندما اأحمد امتع�ش
طويال يدم  المتعاش هذا اإن البيئة، على املحافظة ب�سرورة الطفل والد فاأخرب

املوقف. بانتهاء انتهى بل

يف يعي�سها التي احلالة عن تعرب وخارجية داخلية ج�سمية تغريات ت�سحبها احلي الكائن لدى حتد حالة
اللحظة. هذه

املوقف. مع التكيف فر�سة له تتي ول كله الفرد ت�سمل مفاج تغري حالة  11

الإن�سان. ي�سفها اأن ي�ستطيع النف�سي باجلانب تتعلق حالة  22

طوياًل. ت�ستمر ل موؤقتة حالة يعترب النفعال  

اجل�سم. على داخلية اأفعال ردود )اأحياًنا( النفعال ي�ساحب  

Emotions  ااالن  :اًلاأ  ااالن  :اًلاأ

اة االني ا :ثانيًااة االني ا :ثانيًا
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االاع االنااأن :ًاثااالاع االنااأن :ًاثا

اليومية: حياتنا يف ال�سائعة النفعالت بع�ش عن نتحد اأن ياأتي فيما و�سنحاول النفعالت، من عديدة اأنواع هناك

��ل��ل�لن�

االاع االناأن

 رل�
رل�

11

22

ل�ل�

 ل� ل�

الفرد. يهدد مثري وجود عن تنت انفعالية حالة هو

وم�ساحله. راحته ح�ساب على لإرسائهم و�سعيه لأبنائه الأب حب

متهور. �سائق اأمام من ب�سرعة موؤيد هروب

يوجد هناك نوعان من اخلوف: اخلوف الطبيعي كاخلوف من بع�ش احليوانات املخيفة فعاًل، 
واخلوف من الوقوع يف املعا�سي واجلرائم، وهذا اخلوف يحد لنا جميًعا، اأما اأ�سمى اأنواع 

اخلوف فهو اخلوف من ا عز وجل، ول يعد هذا اخلوف سيًئا ريًبا ول يحتاج اإىل معاجلة.
اأما اخلوف املرسي )ري الطبيعي( كاخلوف من النا�ش اأو الظالم اأو بع�ش احليوانات ري 
املخيفة، فهذا اخلوف من ال�سرورة اأن يتخل�ش منه الإن�سان يف اأ�سرع وقت حتى ل يوؤثر على 

حياته، وعليه اأن ي�ستعني بعد ا باملخت�سني.

النا�ش بني التاآلف اأ�سا�ش وهو وتقبله، ما موسوع نحو الإيجابي التوجه تت�سمن حالة هو
الإن�سانية. العالقات وتكوين



ال
ا








الن

ا

١0٧









 رل� رل� � رل� رل� �

 ل� ل�

 ل� ل�

 يرل� يرل�

للنف�ش. بب م�سدر من القرتاب عن حتد داخلية متعة

اأو تنت عن رف�ش  الفرد اخلارجي   ي يف اأو حتد  ا�ستفزا انفعالية يثريها  ا�ستجابة 
بع�ش مطالبنا وعدم حتقيقها. 

املاسي. يف ا موجود كان ما سيء لفقدان نتيجة بالأ سعور

 عوًرا بالأس ا يوجد خ�ش اآخرعندما يتوجه النتباه اأو احلب ل�س عور يحدس
الداخلي، اأو نتيجة حل�سول سخ�ش اآخر على سيء ما يعتقد الفرد اأنه هو الأحق به.

م�ساعر البن القادم من ال�سفر عندما يلتقي اأفراد اأ�سرته.

�سبت ندى عندما ت�سفحت اأحد املواقع الإلكرتونية ووجدت من ي�سيء اإىل الإ�سالم 
وامل�سلمني.

زن �سعاد عندما قراأت يف اإحدى ال�سحف اليومية اأن حواد ال�سيارات هي  ال: حمث
القاتل رقم واحد يف املجتمع ال�سعودي.

ر بك يف القراآن الكر بع�ش الق�س�ش حول الغرية وخطورتها، وس ذلك م
............................................................................................................................

 عوًرا بالأس ا يوجد خ�ش اآخرعندما يتوجه النتباه اأو احلب ل�س عور يحدس

اأو تنت عن رف�ش  الفرد اخلارجي   ي يف اأو حتد  ا�ستفزا انفعالية يثريها  ا�ستجابة 
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 لن� لن�

تلك اه اأف�سل ب�سورة للت�سرف املاسية الأحدا ا�ستعادة يف الربة تعك�ش انفعالية حالة هو و
م�ست. التي املواقف

اأف�سل. ب�سورة درو�سه �ستذكر ل الأحدا عادت لو فيما يرب جعله الختبار او يف الطالب ف�سل

نف�سه. اإ�سال يقرر جعله النفعال وهذا الدينية، ال�سوؤون اإهماله على عماد ندم

التاأكيد على خطورة  األفاًا �سيئة اهه، )مع  العمل جعله ي�سدر  �سب ه�سام من ميله يف 
العتداء على الآخرين �سواء باللف اأو الفعل(.

يعد انفعال الندم اأحد سرو التوبة الن�سو ال�سادقة من الذنوب واملعا�سي، فبدونه ل تتحقق 
.[]   التوبة. قال ا عز وجل:

وقد ذكر العلماء اأن سرو التوبة هي:
11  الإقالع عن املع�سية.

22   العزم على اأن ل يعود اإليها.

 ةب وت م دالن:� قال: قال ر�سول ا �   الندم على ما �سدر؛ عن عبدا بن م�سعود

[]

سل� سل  ا ااالن اا سل  ا ااالن  اا :ًاراسل� سل  ا ااالن اا سل  ا ااالن  اا :ًارا

ابي. عنه �سلوك اإيج و هو اأي نوع من اأنواع النفعال ينت

و هو اأي نوع من اأنواع النفعال ينت عنه �سلوًكا �سلبًيا ري لئق اجتماعيًّا.

ي�  بير ل� ل�

 ب  بير ل� ل�

1

2

تلك
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اجلامعة. مقررات يف لنجاحه ا جد م�سرور اأنه اإح�سا�سه خالد ي�سف

�سفرة من والدي عاد ا بف�سل قال: اليوم، هذا �سعادته �سر عن ثامر مالء �ساأل عندما
طويل. ياب بعد

القلب. سربات �سرعة اإىل يوؤدي باخلوف ال�سعور

اأحا�سي�ش. من به ي�سعر عما لل�سخ�ش اللفظي التعبري يف تتمثل و

وحركاته الوجه وتعبريات ووسعه الراأ�ش اإمياءات يف املتمثلة اخلارجية اجل�سمية التعبريات يف تتمثل و
اليدين. واإسارات

ج�سم اأن عنى لالإن�سان الف�سيولوجي بالن�سا املرتبطة الإن�سان جل�سم الداخلية املتغريات كل يف تتمثل و
النفعالت. اختالف مع خمتلفة ب�سور يتفاعل الإن�سان

لالنفعال؟ واخلارجية الداخلية املظاهر ما
ل� �دل� ل�

�ر�� مية �ية

�ر� �ليلية �ل�ية

1

2
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اإي�سال منها الهدف احلوا�ش، عنها تعرب التي والإسارات الإمياءات موعة  لغة اجل�سد: هي
م اأو املوافقة، عن ا تعبري الراأ�ش هز مثل: .الألفا ا�ستخدام بدون لغريه الفرد من الر�سائل

بعيد. من سخ�ش على لل�سالم باليد الإسارة اأو ال�ستياء، عن ا تعبري ال�سفتني

بفعالية؟ حديثنا اإي�سال يف اجل�سد لغة من ن�ستفيد كيف
..............................................................................................................................................

ة
من هبوطهم بعد احلربيني للطيارين حتد التي النفعالت على درا�سات عدة اأجريت لقد

الآتية: التغريات فظهرت حربية، عملية
النب�ش. و�سرعة القلب خفقان

الع�سبي. التوتر
والفم. احللق جفاف

الراف.
لالأكل. ال�سهية فقدان

الإح�سا�ش بالدوران.
الإماء.

والتقيوؤ. الغثيان

ااالن است ا :سًااااالن است ا :سًاا

فكرة. ت�ساحبه املوقف وهذا معني، موقف من النفعال ين�ساأ

�رة �رية  1

اأخرى( مرة اأراها لن )اأنا مثل: معينة بفكرة ارتب خالتها وفاة على ال�سديد مرام حزن اإن
النفعال. يزيد وبالتا



ال
ا








الن

ا
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املوقف. ت�ساحب داخلية بدنية حالة

املوقف. ت�ساحب خارجية بدنية حالة

�رة �مية

�رة �لية 

2



اإن حزن مرام ال�سديد يجعل القولون الع�سبي م�سطرب لديها كما تتاأثر املعدة واأحياًنا 
سيق يف التنف�ش.

النفعال. ي�ساحب خارجي �سلوك وهذا تبكي، يجعلها خالتها على مرام حزن اإن
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املوسوعاملوسوع
الثاينالثاين

          
لل�      11

لةلط�  لل� ط يةيل     22

ر�هقة�  لل� ط يةيل     

لل�  ب � ت  



ه لل  دي تمهيد
كان عندما وليد انفعالت هل عنى ثابتة؟ اأنها اأم الزمن مع تتغري انفعالتنا وهل

الثانوية...؟ املرحلة يف وهو الآن نف�سها هي ا طفل
فالكثري والأ�سرية والجتماعية النف�سية حياتنا على النفعالت بع�ش خلطورة ا ونظر

وسبطه؟ انفعا يف التحكم ميكن كيف ي�ساأل منا

االاالن ا ا :اًلاأاالاالن ا ا :اًلاأ

ياأتي: ما الوائف تلك اأهم ومن و�سلوكه، الإن�سان سخ�سية يف كبرية ا اآثار وترتك خمتلفة وائف توؤدي النفعالت اإن
املالئمة لنوع النفعال: القرارات اتخاذ على النفعالت بع�ش ت�ساعد  11

  فر خالد بنتيجة ولده يف املدر�سة يجعله يقرر اأن يقدم له مكافاأة على مثابرته.
  ن�سري ب�سرعة عندما نعرب الطريق خوًفا من ال�سيارات القادمة.

L-GE-CBE-TRHS-dpsy-U4-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-dpsy-U4-L2.png

وظائف االنفعاالت وتطورها والتحكم بها

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-دراسات نفسية واجتماعية-االنفعاالت

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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ومودة. بة لها تكن لأنها دائًما �سديقتها تزور �سارة

تقدم خلطبتها  الذي  ال�ساب  راأيها يف  بتول عن  ابنته  ي�ساأل   ا كان عبد  عندما 
كانت سديدة اخلجل وكانت تبت�سم وتلك البت�سامة ر�سالة ت�سري اإىل موافقتها.

اأ�سيبت به منرية من فقدانها لبنها ال�ساب يف حاد �سيارة جعلها  اإن احلزن الذي   
تدخل يف مرش الكتئاب لأن احلزن كان يزيد با�ستمرار، الأمر الذي حوله من انفعال 

اإىل مرش نف�سي.

اإن ا�ستمرار اأحمد يف الغ�سب امل�ستمر والتوتر على كل سيء، يقوده لالإ�سابة رش 
ال�سغ وال�سكر.

العالقات بني النا�ش: تنمية على النفعالت بع�ش ت�ساعد  22

:النفعا التعبري طريق عن املختلفة الر�سائل نقل على النفعالت ت�ساعد  

واملزمنة: امل�ستمرة النفعالت ب�سبب عالية بدرجات النف�سية الأمراش من كثري تبداأ  

امل�ستمرة: النفعالت ب�سبب املزمنة اجل�سمية الأمراش من كثري تبداأ  

املواقف: يف الفرد �سلوك بطريقة ودرجاتها النفعالت ترتب  

  خوف ماجد ال�سديد من الختبارات اأعاقه عن تذكر املعلومات، بينما خوف مها 
املتو�س كان �سبًبا يف درا�ستها املقرر، اأما عدم وجود اخلوف لدى منال جعلها ل تذاكر 

.على الإطال
  �سب ه�سام ال�سديد من اأخيه ال�سغري الذي كان يلعب يف اأ�سالك الكهرباء داخل 
 فعال سبه متو�س� مد اأخوهم الأكرب كان املنزل كان �سبًبا يف اأن ي�سربه، بينما
  اأخوهم خالد فهو اأما  باأسرار ذلك،  الأ�سغر  اأخيه  واأقنع  املوقف بحكمته وتفاهم 
يغ�سب على الإطال وهذه الالمبالة عل اأخوهم را يتعرش ل�سعقة كهربائية 

ب�سبب عدم املبالة.
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رة �لرة رة �لرة 11

النفعالت يف هذه املرحلة تكون عامة ول ترتب اإل بتلبية حاجات الطفل الأ�سا�سية كالرساعة والنظافة والنوم، 
فالطفل ي�سر ويبكي اإذا  ت�سبع عنده تلك الأ�سا�سيات، ويف املقابل هو يهداأ وي�سكت اإذا لبيت له احلاجات نف�سها 
وهو بذلك ل ميتلك �سوى اأنواع ب�سيطة من النفعالت مثل الغ�سب عندما ل تلبى احتياجاته، والفر عند تلبية 

.احلاجات وكذلك هناك انفعالت اأخرى مثل اخلوف من الأ�سوات العالية اأو اخلوف من ال�سقو

يبكي الرسيع فزًعا اأحياًنا عندما ي�سمع �سوًتا عالًيا. 

ةتلة اما اا ع ااالن ما اه ا :ثانيًاةتلة اما اا ع ااالن ما اه ا :ثانيًا

22



 �ن �ن22 رلة �لمبة �لطر رلة �لمبة �لطر

: نة: نة1212 رألة �لمتة �لطر رألة �لمتة �لطر

وسبطها. النفعالت تروي�ش يف ا كبري ا دور الوالدان يوؤدي املرحلة هذه يف
أ �لقة �لية:

ذهب يا�سر مع والده اإىل متجر الألعاب وفجاأة وجد لعبة اأعجبته ولكن تلك اللعبة كانت خطًرا على يا�سر لأنها حتوي على 
قطع �سغرية وهو يف عمر ل يتجاو الثال �سنوات. اأ�سب يا�سر ي�سرب نف�سه ويرمي نف�سه على الأرش وذلك سغًطا على 

 والده من اأجل اأن ي�سرتي له اللعبة

�سغري. وهو ا موجود يكن  الذي الختبار من مد خوف

اأخرى: موسوعات اإىل ال�سابقة املرحلة عن املرحلة هذه يف النفعالت تثري التي املوسوعات تتغري  11

ةر� ه  هر �لظ 
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يريدها التي اللعبة له ي�سرت  والده لأن الأرش يف نف�سه يرمي يا�سر كان اأن بعد
اخلفيف. بالبكاء ذلك عن يعرب اأ�سب

اأف�سل: اأ�سلوب وفق لالنفعالت ال�ستجابة تتغري  22

امل�ستقبل. يف التفكري مثل جديدة موسوعات على يركز يبداأ

رة �ر�هقة 
اأخرى: موسوعات اإىل ال�سابقة املرحلة عن املرحلة هذه يف النفعالت تثري التي املوسوعات تتغري  11

الفتيات: لدى خا�ش وب�سكل الهرموين العامل يحكمها التي املزاجية للحالة ا وفق النفعالت تتحول  22

لقد اأ�سبحت ماجدة سديدة احل�سا�سية من اأي كلمة تقال لها تخجل وتبكي من اأي مالحظة 
.ا تغ�سب لأدنى �سبب وتثور لأتفه حد ا ع�سبية جدًّ بل وقد تغريت فاأ�سبحت اأي�سً

االاالن س سا� ا :ًاثااالاالن س سا� ا :ًاثا

11 ل� � ل� �

يوؤدي احلب دوًرا رئي�ًسا يف حياة الب�سر، فقد فطر ا الب�سرية على اأن يتبادلوا هذه امل�ساعر اجلميلة، 
فال�سخ�ش بحاجة اإىل اأن يعرب عن م�ساعره لالآخرين، وكذلك هو بحاجة اإىل اأن يتلقى احلب من الآخرين، 
ا �سليًما واإىل اإسباعه عاطفيًّا، فعندما يولد الطفل يبداأ بحب اأمه،  لأن ذلك �سيوؤدي اإىل و سخ�سيته وًّ

ثم اأبوه، ثم يحب اإخوته، وعندما يكرب فاإنه يحب املدر�سة ويحب مالءه، والنا�ش من حوله.
ولكن املهم هنا لي�ش يف عاطفة احلب يف حد ذاتها اإا يف كيفية توجيه هذا احلب: فاحلب طاقة هائلة 
فاإذا وجهها املرء اإىل اجلوانب امل�سروعة فاإنه �سي�سعد يف حياته، اأما اإذا وجهها اإىل اجلوانب ري امل�سروعة 

فاإنه �سيت�سرر تدريجيًّا ول يجد ثمرة اإيجابية لهذا النفعال بل مزيًدا من التوتر والقلق.
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22 ل� � ل� �

ا مرار فردد  تغ�سب ل  قال: اأو�سني. :� للنبي قال ا رجل اأن � هريرة اأبي عن
[]  تغ�سب ل قال:

فالغ�سب جماع ال�سر كله. وقيل لبن املبارك: اجمع لنا ح�سن اخللق فقال: ترك الغ�سب. 
وهو من اأقب الأخال ال�سيئة لأنه يخرج املرء عن طبيعته الإن�سانية اإىل البهيمية ويحمله 

على ارتكاب ت�سرفات �سيئة من ال�سب واللعن وال�ستم وال�سرب والعتداء والإتالف والطال ونحوها.
اإذا �سب رية  لنتهاك  اأما  اأن يغ�سب الإن�سان انتقاًما لنف�سه.  والغ�سب املذموم الذي نهى عنه ال�سرع هو 
ا من  ارمه اأو دفًعا لالأذى عن نف�سه وريه يف ذات ا فهذا �سب مود سرًعا وفاعله يثاب عليه، ولكن اأي�سً

احلكمة اختيار الأ�سلوب املنا�سب لذلك.

  الغ�سب يولد العداوة والبغ�ساء بني النا�ش، لأن الغاسب عند النفعال ل يتحكم يف اأقواله واأفعاله ا يوؤدي 
يف النهاية اإىل حقد دائم ونزاع م�ستمر بني النا�ش.

  قد ي�سدر عن الغاسب عند �سبه ت�سرف يندم عليه طول عمره.
اإىل الإ�سابة ببع�ش الأمراش اجل�سمية كال�سكر وسغ الدم وال�سداع، والقولون    الغ�سب امل�ستمر يوؤدي 

الع�سبي، وقرحة املعدة.
  عدم القدرة على اإا الأعمال لعدم القدرة على الرتكيز، وال�سعور بالتعب ب�سرعة.
  التوتر والقلق وكة الكوابي�ش والأحالم املزعجة التي ل تدعه ينام بال�سكل الكايف.

امرارامرارا

فالغ�سب جماع ال�سر كله. وقيل لبن املبارك: اجمع لنا ح�سن اخللق فقال: ترك الغ�سب. 
وهو من اأقب الأخال ال�سيئة لأنه يخرج املرء عن طبيعته الإن�سانية اإىل البهيمية ويحمله 

على ارتكاب ت�سرفات �سيئة من ال�سب واللعن وال�ستم وال�سرب والعتداء والإتالف والطال ونحوها.

يجب توجيه هذا النفعال ب�سكل �سليم على النحو الآتي:
 يف اإطار سرعي كالتعبري عن احلب للوالدين والأهل والأ�سدقاء، اأما توجيهه بطريقة 
ري سرعية فهو - الًبا - ل يوؤدي اإىل الإسباع العاطفي املطلوب بل على العك�ش قد 

يلحق اأسراًرا فردية.
 ا�ست�سعار خطورة النحراف يف هذا النفعال اإىل الأمور التي حرمها ال�سرع احلنيف.

الآتي: ال�سعري البيت على علق
العتاهية: اأبو يقول

الغ�سب من اأعدى العقل عدو اختربتهم حني الأعداء يف اأر و
...........................................................................................................................

ل� �  �أ 



ال
ا








الن

ا

١١٧

 تعاىل: ا لقول الغي الكامني اأجر تذكر
.[] 

ي لت� أ� ل� �  يلتق�   ب 

ي  ذال يد د ا ال�س  اإ ، ة ع ر بال�س يد د ال�س ش� يل :� عنه- قال: قال ر�سول ا سي اعن اأبي هريرة -ر
.[]  ب س�الغ دن ع ه س� فن لك مي

اإن �سرف النظر عن موسوع  اإذ  اأو موسوع مغاير ملوسوع انفعالك،  اآخر  اأسغل نف�سك باأي عمل    
النفعال ي�ساعدك على الهدوء والرتوي، وي�ستهلك الطاقة النفعالية التي لديك حتى ت�ستطيع 

اأن تعال موسوع النفعال معاجلة حكيمة.
اأو  الأ�سبوعي  اأو  اليومي  التي �سي فيها وقت فراك  املهارات والهتمامات  ا من  اكت�سب بع�سً   
ن�سف ال�سنوي اأو ال�سنوي كتعلم املهارات احلياتية املختلفة كالرياسة والقراءة والت تطوير 

الذات اأو املجالت التوعوية والتطوعية.
تعلم كيف تواجه الغ�سب بتغيري احلركة اأو بالوسوء.   

عن اأبي ذر � قال: قال ر�سول ا :� اإذا �سب اأحدكم وهو قائم فليجل�ش، فاإن ذهب عنه   
.[] الغ�سب واإل فلي�سطجع

 ن م قل خ ان طي ال�س ن اإ و ان طي ال�س ن م ب س�غ ال ناإ  � عن عطية بن عروة ال�سعدي � قال: قال  
.[] اأ س وتيل ف م ك د ح اأ ب س�  اذاإ ف اء امل ب ارالن اأ ف طا ت  اإ و ارالن

 ت ك س�يل ف م ك د حاأ ب س�  ااإذ  :�عنهما- قال: قال ر�سول ا سي اعن ابن عبا�ش -ر  
.[]      

عندما تتاأمل مواقف الغ�سب �ستجد اأنك املت�سرر الأك منها.   
ابح عن اأعذار لالآخرين.   

اخرج من املكان الذي حد فيه املوقف النفعا لفرتة موؤقتة حتى تهداأ نف�سك.   
نب البت يف اأمورك املهمة اأثناء النفعال.   

الطال وحالت واخل�سومات الآخرين مع العالقات وقطع العنف حالت من كثري
املوقف من خرج اأو الإن�سان انتظر فلو النفعالية، اللحظة اأثناء ناة الأواج بني

واخل�سومات. اخلالفات هذه حدثت ملا حالته، ت�ستقر حتى
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:أي يم أي� 
حالة يف الذين الأسخا�ش اأن وجد الأسخا�ش من موعة على التجارب اإحدى يف
ينظرون فاإنهم �سبوا اإذا بينما واإيجابية، جميلة ب�سورة الأسياء اإىل ينظرون �سعادة

ال�ساعر: قال وكما �سلبية، ب�سورة لالأسياء
امل�ساويا تبدي ال�سخ عني ولكن  كليلة عيب كل عن الرسا وعني

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

: ق قرير
الإ�سالم. يف النفعالت يف التحكم
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ا
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بالنفعال؟ املق�سود ما  11

�سب؟ اأو فر حالة يف �سديقك اأن تعرف كيف 22

�سلبي. ب�سلوك املرتب والنفعال اإيجابي ب�سلوك املرتب النفعال بني قارن 

النفعال. م�ستويات وفق لدينا الجتماعية اخلالفات حتد كيف سو 

املعطاة: املظاهر بع�ش يف الآتي اجلدول يف النفعالني بني ماالفر 

الآتية: لالنفعالت واخلارجية الداخلية مااملظاهر 

�ل�لر�ظهر

الوجهية التعبريات

اجل�سمية الآثار

والأ�سرية الجتماعية الآثار

العقلية الآثار

�ر�� ية�ر� �ل�ية�ظهر
احلب
احلزن
الغرية

  ت�

الآتية: املواقف يف النفعال نوع حدد 

�ل� 
جارك. ابن لمت لأنك ا كثري تاأملت

ال�سغري. اأخيه احات من الكبري الطفل يقلل عندما
امل�ساعر التي حتد لك واأنت ترى من يعب باملمتلكات العامة.

تتوقعه.  �سار بخرب اأخربك الذي ميلك تعانق عندما
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يف القراآن الكر هر اأحد النفعالت واسًحا جليًّا، حدده مبيًنا تاأثريه على  � يو�سف ق�سة يف   

يو�سف واأبيه عليهما ال�سالم.
  بينما اأحد الأطفال يلعب الكرة يف منزله، �سقطت الكرة بني بع�ش الأع�ساب، وملا ذهب لياأخذها فاإذا 

بثعبان يزحف على بطنه، ف�سر الطفل وهرب، ما نوع النفعال الذي حد للطفل؟ وماذا تتوقع 
التغريات اجل�سمية التي طراأت عليه؟

11   ما وائف النفعالت؟

1111   ما الفر بني انفعال الطفل وانفعال املراهق؟

1212   ما احلب احلقيقي يف نظرك؟ 

11  عندما تعرف اأن �سديقك كثري الغ�سب، ما الأ�ساليب التي �سوف تقرتحها عليه لل�سيطرة على �سبه؟
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املوسوع الأول: ماهية التعلم 

املوسوع الثاين: العمليات امل�سهمة يف التعلم 




[]
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املوسوعاملوسوع
الأولالأول

          
      11

      22

      

       

          



نشاط استهاللي:

تعلم الطفل الأحرف الهجائية.
تعلم قيادة ال�سيارة.

أ�س�ش العقلية حلل امل�سكالت. م الفرد التعل
تعلم بع�ش الأسخا�ش مهارات الر�سم.

تعلم الطفل كيف يكتب.
تعلم الفرد الطباعة على الكمبيوتر با�ستخدام الأ�سابع الع�سرة.

تعلم الطالب كيفية حمل الكرة بطريقة �سحيحة واإلقائها يف ال�سلة يف لعبة كرة ال�سلة.
تعلم كيف ترحب بال�سيوف اأثناء ا�ستقبالهم.

تعلم املرء كيف يعرب عن حبه لالآخرين.

L-GE-CBE-TRHS-dpsy-U5-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-dpsy-U5-L1.png

ماهية التعلم

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-دراسات نفسية واجتماعية-التعلم

علوم إنسانية

الثانوية مقررات

[]
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 LearningLearning لمتا اه :اًللم اأتا اه :اًلاأ

لمتسادر ا ا :ثانيًالمتسادر ا ا :ثانيًا

لمتا اأهمية ا :ًاثالمتا اأهمية ا :ًاثا

التعلم: كل ما يكت�سبه الفرد من معلومات ومعارف واأفكار وااهات وعواطف وميول وعادات ومهارات وهي 
عملية م�ستمرة مدى احلياة. 

منها: امل�سادر من كثري طريق عن التعلم ويتم

11

22



 لنظ� لت� لنظ� لت�

�لتنة �لتمية �لتنة �لتمية 

�لت ير �لمقد  �لت ير �لمقد  

اختالف على واجلامعات كاملدار�ش التعليمية املوؤ�س�سات داخل يتم الذي
وم�ستوياتها. اأنواعها

 داخل الأ�سرة من خالل العالقات  الجتماعية املختلفة كالأ�سدقاء اأو مالء املدر�سة اأو مالء العمل.

اليومية. حياته متطلبات ار�سته اأثناء يف ي�ساهده اأو الفرد ي�سمعه ما كل

ا يف عملية النمو ال�سامل للفرد ج�سميًّا وحركيًّا وعقليًّا وانفعاليًّا واجتماعيًّا،  يوؤدي التعلم دوًرا مهمًّ    11

اإذ بدونه ل ي�ستطيع الفرد اأن يحقق سيئا يف حياته. 

حتى ننمي ع�سالتنا لبد من التعلم...، وحتى نتقن مهارات رياسية ددة لبد 
ال�سليم،  التفكري  مهارات  نتعلم  اأن  لبد  عقولنا  ننمي  حتى  التعلم...وكذلك  من 

وحتى ننج يف التعامل مع الآخرين لبد من تعلم كيف حترتمهم ونقدرهم.

اختالف
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للتعلم اأهمية يف الت�سدي حلل امل�سكالت اليومية التي ت�سادف الفرد يف حياته، ومن ثم ي�سب التعلم عملية   22

من عمليات التكيف للمواقف اجلديدة. 
يكت�سب الفرد من خالل التعلم مهارات جديدة ت�ساعده على التعامل مع الأحدا واملواقف املختلفة بفعالية.    

لمتا س ا :اًرالمتا س ا :اًرا
واملمار�سة. والدافعية، ،الن�س اأهمها: اأ�سا�سية سرو تتحقق حتى �سليم ب�سكل التعلم يتحقق ل

11MaturationMaturation  لن�  لن�
يتوقف التعلم على و الفرد، فال ي�ستطيع الفرد اأن يتعلم اإل اإذا حتقق له و كاف ميكنه 
من التعلم، مثل التغريات البيولوجية والف�سيولوجية يف بنية الإن�سان، وال�سلوك املرتب بهذه 

التغريات، نتيجة عوامل الوراثة يف األب الأحيان، م�ستقال عن التعلم والتدريب واخلربة. 

  كرب حجم اجلمجمة تدريجيًّا وهي يادة ل عالقة لها باأي تعلم اأو تدريب.
  يادة طول الإن�سان من �سنة اإىل اأخرى.

  اإفرا الهرمونات يف ج�سم الإن�سان وقت بلوه يف �سن املراهقة، وحدو تغريات سبة دائمة يف 
د ن�سجا لأن هذه التغريات ال�سلوكية ما كانت لتظهر  ع هذه الهرمونات، ي سلوكه بناء على اإفرا�

لول التغري الهرموين.
اأمثله: 

  الطفل ل ي�ستطيع تعلم الكالم مهما كان ذكاوؤه قبل اأن تن�س احلبال ال�سوتية لديه. 
  ل يتعلم امل�سي قبل اأن ين�س لديه اجلها الع�سبي والع�سلي بدرجة ت�سم له ار�سة امل�سي.
  ل ميكن اأن يتعلم )في�سل، ذو ال�سنتني( الكتابة اإل اإذا ن�سجت الع�سالت الدقيقة يف اأ�سابعه 

بدرجة معينة ت�سم له بتعلم الكتابة.

د ن�سًجا. عوهذه تغريات ل يتدرب عليها الكائن احلي ول يتعلمها، لذا ت
واإن كان التعلم والتدريب ل يوؤثر يف هذه التغريات التي نعتربها ن�سًجا، اإل اأن الن�س سر مهم من سرو التعلم، 

فال ميكن اأن يتعلم الفرد سيًئا وهو  ي�سل اإىل الن�س ال�سروري لتعلمه.
النقدية من يد  اأن يحمل القطعة  والن�س يقا�ش بعالمات خارجية يعرفها الأطباء واملتخ�س�سون، فالطفل ل ميكن 
 يف الع�سالت الدقيقة، فلو قدم له والده القطعة النقدية يف ال�سهر الثال والده قبل اأن ي�سل اإىل درجة معينة من الن�س
من العمر فلن يتمكن من حملها، كما لو قدمها له يف ال�سهر ال�ساد�ش مثاًل فقد يحملها بجميع كفه اأما حول ال�سهر العاسر 

فيمكنه اأن يحملها باأطراف الأ�سابع.

يتوقف التعلم على و الفرد، فال ي�ستطيع الفرد اأن يتعلم اإل اإذا حتقق له و كاف ميكنه 
من التعلم، مثل التغريات البيولوجية والف�سيولوجية يف بنية الإن�سان، وال�سلوك املرتب بهذه 
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MotivationMotivation ية�ية �ل�ل�

 PracticePractice يلت� يلت�

الدافع: حالة داخلية )�سبب داخلي( عند املتعلم تدفعه با�ستمرار لالنتباه وبذل اجلهد 
والن�سا نحو املوقف التعليمي ا يحقق هدفه من التعلم.

واإن املحافظة على ا�ستمرارية الدافعية لدى املتعلم هي م�سوؤولية املوؤ�س�سة التعليمية، كما 
هي م�سوؤولية الوالدين يف البيت وذلك يف ال�سغر، اأما يف الرسد فتكون امل�سوؤولية ملقاة على 

الراسد ذاته با�ستمرار دفع نف�سه نحو التعلم بالطريقة التي يعرف اأنها ت�ساعده على ذلك
 )راجع وحدة الدافعية(.

وينبغي التنبيه على نقطة مهمة وهي: اإذا مر على الن�س فرتة طويلة فاإن التعلم ل 
يوؤتي ثماره بالدرجة املطلوبة، وهذا هو ما يتعرش له كبار ال�سن عندما ينتظمون يف 
ف�سول و الأمية فاإنهم ل يحققون معدلت من التعلم باملقارنة ا يحققه اأطفال 

�سن ال�ساد�سة اأو ال�سابعة.

التدريب مهم لإتقان املهارة بعد تعلمها وهو جزء مهم من التعلم؛ فبدون التدريب على 
مهارة معينة لن تثمر اأي و�سائل اأخرى، فمثاًل ل ميكن تعلم قيادة ال�سيارة بزيادة الدافعية 
فق اأو بتقد معلومات نظرية، بل يتطلب الأمر ار�ستها ب�سكل م�ستمر والتقليل من 

الأخطاء و�سوًل اإىل الإتقان.

الدافع: حالة داخلية )�سبب داخلي( عند املتعلم تدفعه با�ستمرار لالنتباه وبذل اجلهد 

واإن املحافظة على ا�ستمرارية الدافعية لدى املتعلم هي م�سوؤولية املوؤ�س�سة التعليمية، كما 
هي م�سوؤولية الوالدين يف البيت وذلك يف ال�سغر، اأما يف الرسد فتكون امل�سوؤولية ملقاة على 

التدريب مهم لإتقان املهارة بعد تعلمها وهو جزء مهم من التعلم؛ فبدون التدريب على 
مهارة معينة لن تثمر اأي و�سائل اأخرى، فمثاًل ل ميكن تعلم قيادة ال�سيارة بزيادة الدافعية 
فق اأو بتقد معلومات نظرية، بل يتطلب الأمر ار�ستها ب�سكل م�ستمر والتقليل من 

اًسا:اأ�ساي اتلم اًسا:اأ�ساي اتلم 

.Pavlov بافلوف معامل يف النظرية فكرة بداأت

11رل� ب �لتأ�رل� ب �لتأ�
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عندما لح بافلوف تلك املالحظة وهي اأن الكلب بداأ باإفرا اللعاب قبل اأن يرى الطعام واإا ا�ستجابة خلطوات 
بافلوف يف املعمل، قام بافلوف بناء على مالحظته بت�سميم ربة لدرا�سة هذه الظاهرة، فقام باإجراء عملية جراحية للكلب 
وتو�سيل اأنبوب ب�سده يتجمع بها اللعاب بطريقة ميكن قيا�سه كما يف ال�سكل. واأح�سر جر�سا كاأداة ي�ستخدمها يف التجربة.

يف بداية الدرا�سة التي كان يقوم بها بافلوف لدرا�سة     11

ف�سيولوجية اله�سم كان بافلوف يقدم الطعام اإىل 
الكلب فيفر الكلب اللعاب كردة فعل طبيعية عند 

روؤية الطعام.
وهذا الرتبا - كما اأ�سلفنا - طبيعي فطري بني   
تقد الطعام واإفرا الغدد اللعابية للعاب جرد 
لالأكل  ا�ستعدادا  الأكل،  بداية  اأو  الطعام  روؤية 

ا. وت�سهياًل لعملية اله�سم، ونالح ذلك يف الإن�سان اأي�سً

ا. فقد لح اأنه كلما اأعطى الكلب الذي يجري عليه الدرا�سة  اكت�سف )بافلوف( عن طريق ال�سدفة اكت�ساًفا مهمًّ
طعاًما ا�ستجاب الكلب للطعام باإفرا اللعاب كما هو طبيعي ف�سيولوجيًّا. اإل اأن بافلوف اكت�سف اأنه بعد عدة مرات من 
دخوله على الكلب بالطعام، بداأ الكلب باإفرا اللعاب جرد اأن ي�سمع خطوات بافلوف يف الغرفة وقبل اأن يقدم له الطعام. 

فتحول اهتمام بافلوف اإىل درا�سة هذه الظاهرة.

الأع�ساء علمــاءعلمــاءعلمــاءعلمــاءعلمــاءعلمــاء وائف  علم  يف  متخ�س�ش  رو�سي عا وهو Pavlov بافلوف
)الف�سيولوجيا(، وذلك يف بداية القرن الع�سرين. وكان بافلوف مهتًما بدرا�سة 
يف نوبل جائزة  على  ح�سل  وقد  احليوانات،  بع�ش  عند  اله�سم  ف�سيولوجية 

م. �سنة الطب

تخيل سخ�ساً ل تعرفه، �ساأل عنك حتى التقى بك، ونقل لك خرباً مفرحاً جداً، عندما ترى 
نف�ش ال�سخ�ش مرة ثانية، اذا �ست�سعر؟ وملاذا؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رل� لت� ه  �أ

الأع�ساء  وائف  علم  يف  متخ�س�ش 
)الف�سيولوجيا(، وذلك يف بداية القرن الع�سرين. وكان بافلوف مهتًما بدرا�سة 
يف
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بداأ بافلوف با�ستخدام اجلر�ش، فكان يقرع جر�ًسا ي�سمعه الكلب، ثم تقد طعام له.    22

اللعاب   الكلب يفر وبعد عدة مرات من تزامن قرع بافلوف للجر�ش مقرتًنا بتقد الطعام، بداأ     

جرد اأن ي�سمع اجلر�ش وقبل تقد الطعام، اأي اأن احليوان اأ�سب يفر اللعاب ملجرد �سماع �سوت 
اجلر�ش فق الذي هو يف الأ�سل يوؤدي اإىل اإفرا اللعاب، وبدون تقد الطعام. وهكذا ميكننا اأن 

نقول اأن الكلب تعلم اإفرا اللعاب ل�سماعه �سوت اجلر�ش.

نظرك. وجهة من ال�سرطي الرتبا تعريف �سبق،اذكر ا
.....................................................................................

كان  عندما  الطبيب  من  تخويفه  يكون  اأهله  لأن  الطبيب  من  اأحدنا  يخاف    
�سغرًيا، اأو لأن الطبيب وخزه باإبرة موؤملة ذات مرة.

نحب مكاًنا معيًنا لرتباطه بذكرى �سارة؛ لذا نكرر الذهاب اإليه.   
عندما ن�سم رائحة عطر معينة نتذكر مباسرة ال�سخ�ش الذي ي�ستخدم هذا العطر.   

عندما يحد ل�سخ�ش ما ت�سمم بعد وجبة �سريعة من اأحد املطاعم، ماذا �ستكون    
م�ساعره اه هذا املطعم م�ستقباًل؟ بالتاأكيد النفور.

رة
لت�  لن� �أهمية ه� ب ل�  رة �أر

  :� ة �لر
فقد اأجرى )واط�سن( ربة على الطفل )األربت( هدفها تعميم ا�ستجابة اخلوف من 
مثري اإىل اآخر، فقد كانت اإحدى املوفات يف املعمل لب ابنها ذا الأحد ع�سر سهراً معها 

اإىل املعمل، وبدون علم الأم، اأجرى )واط�سن( �سل�سلة من التجارب.
ا من فئران املعامل مع األربت يف الغرفة، وكان األربت يحب الفار ويلعب  وكان واط�سن ي�سع فاأًرا اأبي�سً
معه، ثم بداأ واط�سون باإ�سدار �سوت مرتفع مفاج من خلف األربت كلما هر الفاأر الأبي�ش اأمام األربت، 
األربت ي�سر ويبكي من ال�سوت، وكرر واط�سون ذلك فكلما هر الفاأر جاء واط�سون واأ�سدر �سوًتا  فكان 
 ينزع مرتفًعا من خلف األربت، حتى عمم األربت ا�ستجابة اخلوف لل�سوت املرتفع، عممها اإىل الفاأر، واأ�سب

وي�سر ويبكي عندما يظهر الفاأر الأبي�ش حتى بدون �سدور ال�سوت.
اأنها تتنافى مع الأخالقيات   الآن، حي اإجراوؤها  اأجراها واط�سن ل ميكن  التي  التجربة  فاإن  وبالطبع 
العلمية، فال ي�س اأخالقيًّا تعليم الطفل اخلوف من اأي سيء حي اأن اخلوف اأيا كان هو سعور ري مري؛ 

اأ�سب الربت يخاف من الفاأر الأبي�ش وكل سيء ي�سبهه.
وهكذا يتعلم معظمنا اخلوف ري الطبيعي من بع�ش الأسياء كاحليوانات واحل�سرات وري ذلك.
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Mary Cover Jones  جون�ش كوفر مريي اكت�ساف
تو�سلت الباحثة مريي كوفر جون�ش لأحد اأهم الكت�سافات املفيدة بعد تاأملها لتجربة واط�سن، فت�ساءلت ماذا لو 

عك�سنا العملية؟ 
وبداأت  )بيرت(  من  مراأى  على  الأرنب  فوسعت  الأرنب،  من  يخاف  )بيرت(  ي�سمى  طفاًل  )جون�ش(  وجدت  فقد 
باإعطاء الطفل احللوى التي يحبها، ثم بداأت بتقريب الأرنب تدريجيًّا ويف جل�سات متعددة وبالفعل حت... تخل�ش 

)بيرت( من خوفه من الأرنب باإقران لذة احللوى ب�سعور اخلوف من الأرنب. 
اأي العمل على تكوين ا�ستجابات جديدة  وهكذا كنت العاملة جون�ش من اكت�ساف ما ي�سمى بالإسرا امل�ساد) 

مروب فيها(.
اإذا فقد كنت العاملة من اكت�ساف عالج للمخاوف ري الواقعية، اأو ما ي�سمى يف علم النف�ش ب)الفوبيا(، وذلك 
عن طريق اإقران ال�سيء املخيف سرطيًّا �ساعر مريحة اأو لذة وذلك لتحييد املثري ال�سرطي، اأي اأن يفقده �سفة اإثارة 

اخلوف.
 ومن اأمثال الفوبيا: اخلوف من الأماكن املغلقة واخلوف من امل�ساعد، واخلوف من احل�سرات. وكما ترى فكلها 

اأسياء ل يفرتش اأن تثري اخلوف بطريقة طبيعية.

لت�  لن� �ه �ت ن  ت ي ب

يوؤثر ا النا�ش، الب عند اخلوف تثري ل اأسياء من الإن�سان سي( خوف املر )اخلوف الفوبيا:
اأو احليوانات، من نوع من اخلوف الآخرين، اأو مواجهة من )كاخلوف ويكدرها، حياتهم على

وهكذا(. املرتفعة الأماكن من اخلوف اأو امل�ساعد من اخلوف

22Operant ConditioningOperant Conditioning �رل� ب �لتأ� �رل� ب �لتأ�

نشاط استهاللي:

ماذا يحد يف املواقف الآتية:
عندما تزور �سديقك ويفت لك الباب اأخوه ال�سغري )ذو الأربع �سنوات( وت�سلم عليه وتعطيه 

قطعة من احللوى كانت يف جيبك، ماذا �سيفعل عندما يراك مرة ثانية؟
عندما يبت�سم لك اأبوك بعد عمل م�سرف قمت به، هل �ستقوم بهذا العمل مرة اأخرى؟

 عندما تقوم سركات الت�سالت اأو بع�ش املحال التجارية بتقد هدية قيمة لك، هل �ستذهب 
يف املرة القادمة اإىل سركة اأخرى اأو ل اآخر  يقدم لك سيئاً؟
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 .Skinner  سكي� الأمريكي   العا هو  التعلم  من  النوع  بهذا  اهتم  الذي   والعا
التدعيم من خالل  التعزيز)  نتيجة  يكون  تقريًبا  الإن�ساين  ال�سلوك  اأن كثري من  ويعتقد 
الت�سجيع اأو املدي اأو املكافاأة ونحو ذلك ( الذي يحد بعد �سدور ال�سلوك. وهذا التعزيز 

يجعل الكائن يكرر هذا ال�سلوك م�ستقباًل.

التعزيز هو كل ما يتبع ال�ستجابة الإجرائية ويوؤدي اإىل يادة احتمالية تكرار تلك ال�ستجابة يف امل�ستقبل. اأي 
اأن التعزيز يعمل على تقوية ال�سلوك ال�سادر من الكائن احلي. ومن اأنواع املعزات: الطعام، والثناء، واحللوى، 

والهدايا، والنقود، والبت�سامة.

Reinforcement  التعزيز

اجلميل  ال�سعور  هذا  فاإن  طعمها،  واأعجبك  لذيذة  وكانت  جديدة  وجبة  اأكلت  اإذا 
يعترب تعزيًزا لك للبح عن هذه الوجبة مرة اأخرى، و�سوف تختار هذه الوجبة 

اإذا خريت بينها وبني سيًئا اآخر تعرف اأنه لي�ش لذيًذا من وجهة نظرك. 
 عندما ي�سجعنا من حولنا بكلمات املدي والت�سجيع عندما نقوم ب�سلوك ما، فاإننا 

نحاول تكرار هذا ال�سلوك.
عندما ياأتي العم اأحمد اإىل منزلنا فاإن اأخي با�سم ذا ال�سنتني ينطلق اإليه م�سرًعا، 

ويجل�ش بجواره ويقبله، ملاذا؟ لأن جيب عمي اأحمد ل يخلو من احللوى اللذيذة.

 .
التدعيم من خالل  التعزيز)  نتيجة  يكون  تقريًبا  الإن�ساين  ال�سلوك  اأن كثري من  ويعتقد 
الت�سجيع اأو املدي اأو املكافاأة ونحو ذلك ( الذي يحد بعد �سدور ال�سلوك. وهذا التعزيز 

رة ي:رة
اأح�سر �سكي فاأًرا ووسعه يف قف�ش )انظر ال�سكل يف ال�سفحة الآتية(، فبال�سدفة 
ي�سغ الفاأر على ذراع معني يف القف�ش في�سق عليه طعام، وهكذا تعرف احليوان 
على هذا الذراع وبداأ ي�سغطه دوًما طلًبا للطعام، فالفاأر ت�سجع ملزيد من ال�سغ لأن هناك 

سيء اإيجابي )الأكل(، ويعد الأكل )هنا( تعزيز على �سلوك ال�سغ على الذراع.
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والأسخا�ش والديه من وقواعده الكالم يتعلم فالطفل الآخرين: ل�سلوك مراقبتنا من نتعلم اأننا الأ�سلوب هذا ويرى
Albert باندورا األربت هو النظرية هذه �ساحب لالآخرين. ال�ستجابة وكيفية العادات بع�ش يتعلم كما منه، القريبني

.Bandura

والواقع اأن التعلم باملالحظة معروًفا منذ القدم، ويظهر يف اهتمام الآباء والأمهات بتعليم اأولدهم بع�ش ال�سلوكيات 
الجتماعية باملالحظة، فالطفل يالح طريقة �سالم والديه، وطريقة ترحيبهم بال�سيف، وطريقة �سب القهوة مثاًل، 

ويتعلم هذه ال�سلوكيات من البيئة التي يعي�ش فيها.

اأي اأن �سلوك احليوان قد تغري وتعلم اأن ي�سرب على الرافعة ب�سبب ما تال عملية ال�سرب من تعزيز. 
اإىل ح�سول احليوان املحجو يف القف�ش على طعام، فاإن احل�سول على  فوجود رافعة يوؤدي ال�سغ عليها 
يف  الرافعة  وجود  ملجرد  احليوان  به  بداأ  اإجرائي  الرافعة)�سلوك  على   ال�سغ �سلوك   يعز  )كمعز( الطعام 

القف�ش( عند احليوان ويوؤدي اإىل تكراره كلما كان جائًعا.

سكي� سندو�

Social Learning   تمل� ب �لتأ�   تمل� ب �لتأ�

نشاط استهاللي:

وقًتا  فهو يخ�س�ش  لفقراء احلي،  كاماًل  ملًفا  لديه  والدهم  اأن  اأبناء مد   عندما يالح
 لب اأهل احلي عندما يريدون الت�سدلتوفري ما حتتاجه هذه الفئة، ويزودهم باحتياجاتهم، واأ

فاإنهم يذهبون اإىل العم مد، ليقوم بدوره لإي�سالها لفقراء احلي بحكم معرفته ومتابعته.
األ تتوقع اأن العم مد �سيكون قدوة ح�سنة لأبنائه واأبناء احلي؟ و�سيقومون ثل هذا العمل 

م�ستقباًل؟
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رة :�رة

تية �لترة:
الثانية اأو الأوىل املجموعة يف �سواء عنف ا�ستجابات ساهدوا الذين الأطفال اأن باندورا وجد
املجموعتني ا�ستجابات ا كثري تفو العنيفة ا�ستجاباتهم وكانت ساهدوا ما قلدوا الثالثة، اأو
خالل من �سواء كبري التاأثري اأن مالحظة مع عنف. مل�ساهد تتعرسا  اللتني الأخريتني

ذلك. ونحو كرتون اأفالم اأو اأفالم اأو مباسرة مواقف

رياش  مدار�ش  اإحدى  اأطفال  بتويع  باندورا  قام  لبندورا،  سهرية  ربة  ويف 
الأطفال اإىل خم�ش موعات:

ا بالًغا يقوم  تعرست املجموعة الأوىل ملالحظة اذج عدوانية، حي ساهدت سخ�سً    11

با�ستجابات عدوانية على دمية بال�ستيكية )وذج مباسر (.
وتعرست املجموعة الثانية لنف�ش امل�ساهد ولكن من خالل فيلم.   22

اأما املجموعة الثالثة فتعرست لنف�ش امل�ساهد من خالل فيلم كارتوين.   

والرابعة تعرست مل�ساهدة وذج اإن�ساين ذي مزاج م�سا وتعامل ح�سن مع الدمية.   

اأما املجموعة الأخرية فلم تتعرش ل�سيء.   

وبعد عرش النماذج املختلفة ال�سابقة على الأطفال كل يف موعته، وسع باندورا كل طفل 
من الأطفال يف وسع م�سابه مع دمية بال�ستيكية، وقام عدد من املالحظني الحظة �سلوك 

الأطفال عرب جاج نافذة. وت�سجيل ا�ستجابات الأطفال للدمية املوسوعة معهم يف الغرفة.

اأن الإن�سان يتعلم من البيئة املحيطة به: فالإن�سان يالح احلواد والأسخا�ش   ومن ذلك ن�ستنت
واملواقف باحًثا عن تلميحات لكيفية ال�سلوك م�ستقباًل. فالأطفال الذين ساهدوا العنف كمثال يف التجربة 
ال�سهرية حاولوا تقليده واأ�سبحوا عنيفني، بينما تعامل الأطفال الذين  يتعرسوا للعنف مع الدمية 

تعاماًل ح�سًنا.
ويف هذه الدرا�سة لباندورا يحاول اإقناع النا�ش باأن الأطفال تعلموا اأسياء جديدة ملجرد اأنهم ساهدوا 

اذج اأمامهم فقلدوها.
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 تمل� لت� � �أ

11

22



ي ت� ي ت� 

ل�ل�

�لت لملة �لطأ �لت لملة �لطأ 

ي�ستطيع ال�سخ�ش اأن يتعلم �سلوكيات جديدة اإذا لح الآخرين، فالطفل الذي يالح والده ي�سلم على الأ�سدقاء قائاًل: 
ال�سالم عليكم ورحمة ا وبركاته، كيف احلال؟ مثال يتعلم طريقة ال�سالم ال�سائعة يف تمعه ال�سغري، كما اأن تعليم لعبة 
مثل لعبة التن�ش اأو كرة ال�سلة يتم عن طريق مدرب يعلم الأفراد تعليًما دقيًقا بكيفية م�سك امل�سرب مثال يف حالة التن�ش، اأو 
كيفية م�سك الكرة وحركة اإدخالها يف ال�سلة. وقد ثبت اأهمية التعلم باملالحظة اأو التعلم الجتماعي يف تعليم املهارات احلركية 

�سواء الألعاب الرياسية اأو حتى املهارات احلركية الدقيقة مثل �سناعة اخلزف، والر�سم، والتطريز ورية.
والق�س�ش  التلفزيون  من  كثرًيا  نتعلم  فقد   ،فق احلية  النماذج  من  يكون  ل  التعلم  فاإن  باندورا  درا�سة  بينت  وكما 
ا يف تعلم ال�سلوكيات اجليدة وال�سيئة على  وال�سحافة كم�سادر للنماذج واإن كانت اذج ري حية اإل اأن لها دوًرا كبرًيا جدًّ
حد �سواء، لذا كان من املهم مراقبة ما يراه الأطفال يف التلفزيون ويف الألعاب احلديثة مثل الألعاب اللكرتونية املختلفة.

ويق�سد بالكف الإيقاف اأو المتناع عن �سلوك معني.
فعندما يدفع اأحد الأقارب رامة مالية كبرية نتيجة �سرعته بال�سيارة، فقد توؤدي عملية املعاقبة بالآخرين امل�ستمعني 

اإىل نب ال�سرعة خوًفا من الغرامة.

عندما اسرتيت جهاًا جديًدا هل اأتقنته من اأول مرة اأم ماذا؟ وس ذلك.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حي يرى اأن التعلم ميكن اأن يتم عن طريق القيام بعدد من  )Thorndike ثورندايك ( عنه ك�سف اأ�سلوب وهو
املحاولت اإىل اأن يتو�سل املتعلم اإىل ال�ستجابة ال�سحيحة، حي تتناق�ش تدريجيًّا املحاولت اخلاطئة - يف كل مرة - 

و�سوًل اإىل املحاولت الناجحة.
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 تل ي� د�تل� �أ

ركوب  فتعلم  املهارات:  اكت�ساب  يف  املهمة  الو�سائل  بني  من   عدي واخلطاأ  املحاولة  طريق  عن  والتعليم 
اخليل، اأوالكتابة باحلا�سب الآ، اأو ال�سباحة، اأو ت�سغيل بع�ش الأجهزة والآلت كلها من الأمور التي يفيد 
التفكري والفهم وال�ستب�سار، بقدر ما  الأوىل على  بالدرجة  اإنه ل يعتمد  اإذ  التعلم،  النوع من  معها هذا 

يعتمد على ال�ستجابات احلركية التي تزول معها تدريجيًّا املحاولت اخلاطئة وتبقى الناجحة منها.
:ن � ةم  لت�  لن� �ه تمي

ا كلما  عندما ميلك املتعلم القدرات لإا عمل ما فاإنه بالتاأكيد �سوف ي�سهل عليه عملية التعلم، واأي�سً
كان ميل املتعلم للتعليم كبرًيا اأدى ذلك اإىل �سرعة التعلم، فمثاًل عندما تكون ربة الفرد كبرية يف تعلم 

برنام جديد يكون ذلك عاماًل م�ساعًدا ل�سرعة هذا التعلم واإتقانه. 

ا جاجيًّا به ماء، ولل جزًءا منه ليمنع و�سول ال�سوء اإليه ووسع رة   اأعد ثورندايك حوسً
بهذا اجلزء املظلم بع�ش الطعام ووسع يف اجلزء الآخر امل�سيء، نوًعا من ال�سمك )�سمك 
املينو( وهو نوع مييل اإىل الظالم، وكان جائًعا، ووسع باحلوش حاجًزا جاجيًّا به فتحة 

�سغرية، وهذا احلاجز يف�سل بني اجلزء امل�سيء واجلزء املظلم.
اإىل  اأن يتجه  الظالم، كان يحاول  اإىل  الذي مييل  ال�سمك  النوع من  اأن هذا     وقد لح ثورندايك 
اأن اكت�سف بطريقة  اإىل  الظالم جرد وسعه يف اجلزء امل�سيء، ولكن احلاجز الزجاجي يقف حائاًل 

ع�سوائية وبامل�سادفة الفتحة التي ا�ستطاع اأن ينفذ منها اإىل الظالم والطعام.
 ،وبتكرار التجربة عدة مرات، اأخذت اأخطاء ال�سمك يف العبور من الفتحة تقل، كذلك قل الزمن امل�ستغر   

اإىل اأن انتهى الأمر اإىل اأن ال�سمكة كانت تنفذ اإىل الظالم جرد وسعها يف اجلزء امل�سيء من احلوش.
   ونالح يف هذه التجربة، كما لحظنا �سابًقا ال�سلوك الع�سوائي لل�سمك اإىل اأن  الو�سول اإىل احلل 

عن طريق امل�سادفة، ثم تثبيت احلل عن طريق التكرار اإىل اأن يتم التعلم.

ما معرفة يف �ستتاأخر هل من، منذ تريده الذي اجلها اسرتيت عندما تذكر
برام؟ من يحتويه
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 برو املتمتع  البدن،   ال�سحي البنية،  ال�سليم  فالفرد  للتعلم:  ا�ستيعابه  والنف�سية يف  ال�سحية  الفرد  توؤثر حالة 
معنوية عالية يقبل على التعلم ب�سغف وي�ستفيد منه بدرجة اأكرب من �سواه.

اإن تكرار عملية التعلم اأك من مرة يزيد من وسوحها والتعرف على اأبعادها، ولهذا يعمل التمرين اأو التكرار 
ملوسوع التعلم على يادة تثبيته، اأما تعلمه مرة وتركه فيوؤدي اإىل الن�سيان وسعف التعلم.

      عندما يتقن الفرد اأي موقف تعليمي فاإن ذلك ي�ساعده على �سرعة تعلم املواقف التعليمية القادمة، ولهذا 
كانت يادة املعارف العلمية لدى الفرد عاماًل م�ساعًدا على �سرعة تعلمه اأي موقف تعليمي جديد، وكلما كانت املعارف 

العلمية ال�سابقة مرتبطة واأك سبًها بنوع التعلم اجلديد كان انتقال اأثر تلك املعارف العلمية �سريًعا ودًيا.

ال�سخ�ش الذي تعلم قيادة ال�سيارة ال�سغرية واأتقنها، فاإنه من ال�سهل عليه تعلم قيادة ساحنة 
كبرية، وكذلك الذي اأتقن التعامل مع برنام حا�سوبي ما، فاإنه ي�ستطيع التعامل مع الن�سخة 

.اجلديدة املطورة من هذا الربنام
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�ل� ية  �أ

ما العمليات هذه ومن التعلم اإحدا يف بن�سيب منها كل ت�سهم عديدة عمليات التعلم عملية يف ي�سهم
ياأتي:

اجل�سم. اأنحاء يف املنت�سرة احلوا�ش طريق عن املختلفة للمنبهات الع�سبي اجلها ا�ستجابة

جلدية(. ذوقية، سمية �سمعية، ب�سرية، )اإح�سا�سات

          
        11
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العمليات المسهمة في التعلم

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-دراسات نفسية واجتماعية-التعلم

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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�ل �لية �أ� رية

ب

ج
والعط�ش(. بالجوع )الإح�سا�ش مثل:

وهي موجودة يف الع�سالت واملفا�سل والعظام وعلنا نح�ش بال�سغ واجلهد والتعب وثقل الأج�سام وعن وسع 
اجل�سم وتوانه.

وي�سهم الإح�سا�ش في الن�سا العقلي للفرد؛ اإذ يحقق له التعرف على الأسياء والت�سور الذهني عنها ف�ساًل عن 
كونه ي�سهم يف اإح�سا�ش الفرد باملتعة اأو الأ وفقاً لطبيعة املوقف الذي يتعرش له واحلالة الوجدانية التي يكون عليها.

لنا ترد التي احل�سية التنبيهات طريق عن حولنا ما على خاللها من نتعرف التي العقلية العملية الإدراك يعني
حوا�سنا. با�ستخدام

�دل� ل�  رل� 
الآتية: بالأمثلة ونوسحها والإدراك، الإح�سا�ش بني فرو يوجد

 دراثانًيا: اال دراثانًيا: اال

  عندما ت�سمع �سوًتا قادًما من بعيد )اإح�سا�ش( وعندما تعرف �ساحب ال�سوت )اإدراك(.
ا قادًما اإليك )اإح�سا�ش( وعندما تعرف اأنه �سديقك )اإدراك(.   عندما ترى سخ�سً

املواد  هذه  فائدة  تعرف  وعندما  )اإح�سا�ش(  الكيميائية  باملواد  مليئة  قوارير  ترى  عندما    
الكيميائية )اإدراك(.

11  �دل�  رية �لم�ل� �ل�   �دل�  رية �لم�ل� �ل� 

 ي� 

� �ل� �لية  

�أ

ب

الفرد يف مكان هاد منع�ش جذاب يختلف اإدراكه لالأسياء عندما يكون يف مكان �سخب منفر، حي يكون الفرد يف 
احلالة الأوىل اأك راحة و�سروًرا واطمئناًنا، ويف احلالة الثانية اأك سجًرا وسيًقا.

يرى  العط�سان  ال�سخ�ش  فمثاًل  يحتاجه،  وما  نظره  لالأسياء من وجهة  ينظر  ورباته عله  الإن�سان  حاجات 
ال�سراب ماًء.
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�لقي �لية 

 ل� لل�

�لة �مية 

ج

د

ه

ا يف اإدراكه، فال�سخ�ش التقي الورع  قيم ال�سخ�ش ومثله العليا؛ ل حتدد �سلوكه فق واإا توؤثر اأي�سً
يدرك الأمور بايجابية وتفاوؤل ب�سورة تختلف عن ال�سخ�ش ري التقي.

انفعالت الفرد وال�سغو الجتماعية التي يتعرش لها كلها من الأمور التي توؤثر يف الإدراك تاأثرًيا 
متبايًنا وفًقا حلالة الفرد ودرجة تاأثره الذاتي ونوع ال�سغو وسدة النفعالت التي تنتابه، فاملنفعل يرى 

عيوب خ�سمه وتظهر جميع �سلبياته ما ل يراه وهو يف حالة هدوئه.

املطروحة. املوسوعات فهم على باأخرى اأو بدرجة توؤثر التي احلوا�ش بع�ش سعف اأو قوة ذلك ومن

رة

رة

عرش اأحد الباحثني عدًدا من الر�سوم الغام�سة وراء حاجز من الزجاج ري ال�سفاف على 
موعتني اإحداهما يف حالة جوع والأخرى يف حالة سبع، فراأت املجموعة الأوىل )اجلائعة( 

يف هذه الر�سوم فواكه واأطعمة خمتلفة، وذلك بخالف ما راأته املجموعة الثانية.

كلف اأحد الباحثني ب�سعة اأسخا�ش و�سف �سورة معينة وهم يف حالت مزاجية خمتلفة 
من الرسا والقلق، اأما ال�سورة فتمثل اأربعة من التالميذ يجل�سون يف ال�سم�ش، يكتبون 
وي�ستمعون اإىل املذياع. فجاءت الأو�ساف خمتلفة باختالف احلالت املزاجية لأ�سحابها.

 لن� يلت� لت� 

نحن نرى ون�سمع مانتوقع اأن نراه ون�سمعه. فلو كنت تنتظر �سديًقا يف مفرت الطريق ا�ستطعت روؤيته من 
بني مئات القادمني من املارة، ولو عزمت على ال�ستيقا يف �ساعة معينة �سهل عليك �سماع ال�ساعة الرنانة. والأم 
املن�سغلة عن طفلها يف حجرة اأخرى حت�سبه ي�سي كلما �سمعت �سوًتا من اخلارج. ومن خاف من بع�ش الأسياء 

فاإنه يهياأ له اأنه يراها.



١3٨

 �لتقب 

 لت� 

�أ

ب

اإدراك املثريات املتقاربة كوحدات م�ستقلة منف�سلة عن املجال الذي تعرش فيه.
ففي ال�سكل الذي اأمامك: ندرك اأوًل كل موعة من الدوائر على حده نظًرا لتقاربها قبل اأن ندرك الدوائر 

الت�سع يف  املجال الذي عرست فيه.

اإدراك الأسياء املت�سابهة قبل اأن ندرك الأسياء املختلفة.
نظًرا  وذلك  راأ�سيًّا،  اإدراًكا  الثانية  للمجموعة  اإدراكنا  يكون  بينما  اأفقيًّا،  اإدراًكا  يكون  الأوىل  للمجموعة  فاإدراكنا 

لت�سابه الأسكال املدركة.

22  �دل�  رية �لمل� �ل�  �دل�  رية �لمل� �ل�

واإذا كنا قد عرسنا لبع�ش العوامل الذاتية الداخلية عند الفرد التي توؤثر تاأثرًيا خمتلًفا يف اإدراكه، هناك عوامل 
ا بدرجات متفاوتة يف اإدراك الفرد ومن بني هذه العوامل ما ياأتي:  خارجية توؤثر اأي�سً

كم عدد هذه �لكر�ت ؟ هل عندما تر�ها من �ملرة �لأوىل ، هل تقر�أها منف�صلة ) 3 ، 3 ، 3 ( �أم متحدة ) 9 ( ؟

)1()2(
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 �تمرل�  �تمرل� 

 �ل� �لبرية �ل� �لبرية

اأنها على بها ال�سبيهة للمثريات ا ا�ستمرار تكون التي املثريات الفرد يدرك
منف�سلة نقا اأنه على ل املقابل ال�سكل ندرك فنحن متكاملة، اإدراكية وحدة
كل ا اإىل اإدراك قانون ال�ستمرار يدفعنا تلقائيًّ لأن ا نظر )X( حرف على واإا

قبلها. ملا ا�ستمرار وكاأنها نقطة

ا  وكما اأن هناك عوامل سخ�سية ذاتية وعوامل بيئية خارجية توؤثر يف اإدراكنا للمثريات فاإن هناك اأي�سً
خداًعا اإدراكيًّا يقع فيه الفرد ومن اأمثلة هذا اخلداع ما ياأتي: 

  قلأ� دمل� ��

 �لأ� �

 رأ� �

�أ

ب

ج

ري الواقع يف وهما الأفقي اخل من اأطول العمودي اخل اأن ندرك نحن
ال�سكل(. يف الأفقي واخل العمودي اخل بقيا�ش )قم ذلك.

الذي هو الأقوا�ش ااه مت�ساويان.اإن وهما )ب( ال�سكل من اأق�سر اأنه على يكون )اأ( لل�سكل اإدراكنا اإن
اخلداع. هذا يف اأوقعنا

خمتلفتان؟ اأم مت�ساويتان امللونتان الدائرتان هل

اأيهما اأطول من خالل النظر؟

اأيهما اأطول؟ )من خالل النظر(

)اأ(

)ب(



١٤0

11رلت� يم رلت� يم 

ي�ستعمل الفرد يف ت�سرفاته اليومية كثرًيا من املعلومات واخلربات واملهارات التي �سبق له اكت�سابها، ولهذا يعتمد 
الفر بني وما �سبق تعلمه وما  تذكره،  الن�سيان هو  اإتقاننا له ويعد  اأن تعلمناه ودرجة  لنا  التذكر على ما �سبق 

والقدرة على التذكر ميكن اأن ن�ستدل عليها من خالل عمليات التذكر:

:تًا: اثا:تًا: اثا

 قلت� ل�

 تل�

�أ

ب

لذلك. سوا �سبب هناك يكون اأن دون الذهن يف الذكريات ح�سور هو

تتطلب مثريات توجد عندما احلوا�ش اأمام ماثلة ري لأسياء الذكريات ا�سرتجاع اأو املتعمد بالتذكر القيام هو
الذكريات. تلك ا�ستدعاء

مهم. موعد تذكرت فجاأة

اجلميلة. طفولتك اأيام تتخيل عندما

 رلت� ج

ال�سابقة. اربنا من اكت�سبناه اأن لنا �سبق ما على بناء اأمامنا املاثلة الأسياء معرفة هو

�سيارات. عدة بني من �سديقك �سيارة حتدد اأن ا�ستطعت
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١٤١

تذكرها. الفرد ي�ستطيع التي املحفوة املادة مفردات كمية ملعرفة الطريقة هذه وت�ستخدم

بالتذكر. القيام حتى احلف بدء منذ املتعلم ا�ستغرقه الذي الزمن ملعرفة الطريقة هذه ت�ستخدم

وتقوم هذه الو�سيلة بح�ساب عدد املرات الالمة حلف مادة ما لأول مرة، وبعد مدة معينة يكون املتعلم 
اأن يعيد احلف مرة ثانية ونح�سب عدة املرات  املادة املحفوة، نطلب منه  اأجزاء  فيها قد ن�سي بع�ش 
 عدد مرات حف  ي املرة الأوىلف بني: عدد مرات احلف الفر  د املدخرواجله ،مة لهذا احلفالال

نف�ش املادة يف املرة الثانية. 
تعلمها  به  يتم  الذي  الأ�سلوب  هو  كنة  فرتة  اأطول  املتعلمة  باملادة   الحتفا على  ت�ساعد  عوامل 

وحفظها وهي على النحو الآتي:

  تا �يا يةتا ا   تا �يا يةتا ا 

11

22



 ر�ة �ل ي ر�ة �ل ي

يلت� يلت� 

 �ل �لمر  �ل �لمر 

oO³Dð

طريقة القيا�س

الرقمية  القوائم  من  جمموعة  اإعداد 

( املتدرجة الطول تبداأ من )3(  )مثلاً

وح�ساب  ا،  رقماً  )11( حتى  اأرق��ام 

مفردات  عدد  اأ�سا�س  على  الدرجة 

ا  بعد �سماعها  قائمة مت ا�سرتجاعها متاماً

مع اإعطاء حماولة واحدة لكل قائمة.

اخترب �سعة ذاكرتك
  عدد املفردات)�سعة الذاكرة(          القائمة

580                          3                  

9312                         4                  

15387                        5                  

238406                       6                  

9614283                      7                  

14382570                     8                  

                         وه�ك�ذا

  اولة، وبعد اأيام حتاول اإعادة ما بع�ش الآيات القراآنية يف ع�سرين عندما حتف
حفظه يف ثمان اولت، معنى ذلك اأنك يف املرة الثانية قد وفرت جهًدا يعادل اثنتي 
ع�سرة اولة، فاجلهد يف املرة الأوىل ترك ر�سيًدا لديك وهذا ما ن�سميه باجلهد املدخر.

اجلهد املدخر    - اولة.
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 ميلت�

يلت�

ر �لظر� دية

ب

ج

د

ه

اأن يوع احلف للموسوع  التعلم املركز، كما ميكن  اأن يتم حف موسوع ما يف جل�سة واحدة، وهذا هو  ميكن 
املتعلمة من  املادة  نوع  على  الأ�سلوبني  اأي  ا�ستخدام  ويتوقف  املوع،  التعلم  هو  وهذا  اجلل�سات  على عدد من  نف�سه 
حي احلجم ودرجة ال�سهولة وم�ستوى املثابرة والكفاءة العقلية للمتعلم، فاحلف املركز يتطلب درجة عالية من 
اجلهد والن�سا والذكاء، بينما احلف املوع يتطلب م�ستوى اأقل من ذلك. واحلف املوع اأف�سل من احلف املركز 
م �سرعة تذكره، ف�ساًل عن اأنه اأك مالءمة للمادة العلمية  به فرتة اأطول، ومن ث كن املتعلم من الحتفا لكونه مي

ال�سعبة اأو ذات احلجم الكبري.

 احلف يف  تقدمه  مدى  مباسرة  له   سويو  احلف اإجادة  من  ميكنه  الت�سميع  لأ�سلوب  املتعلم  ا�ستخدام  اإن 
بالإسافة اإىل اأنه يزيد من كفاءة احلف والحتفا به فرتة طويلة.

بينها. والرب الدر�ش يف الرئي�سة العنا�سر حتديد ويعني

ونحوها. واملري الهاد املكان مثل

� لت� ل� لت� �أ

اإن حف ق�سيدة من ال�سعر ميكن اأن يكون باإحدى طريقتني: حفظها دفعة واحدة بتكرار اأبياتها عدًدا من املرات اأو 
اللجوء اإىل زئتها يف اأجزاء كل منها يتكون من عدد من الأبيات والقيام بحف كل جزء على حدة، وكلتا الطريقتني 
مرة  املراد حفظها  الق�سيدة  تت�سمنها  التي  املعاين  كل   سيتو تفيد يف  الكلية  فالطريقة  الرتبوي،  املجال  تنا�سب 
  حفظها. ولو مث وا�ستيعابها ومن  تناولها  ي�سهل  اأجزاء  اإىل   تق�سيم احلف واحدة، والطريقة اجلزئية تفيد يف 
اجلمع بني الطريقتني لكان ذلك اأف�سل، اأي اأن تتم قراءة الق�سيدة عدًدا من املرات ويفهم معناها جيًدا، ثم زئتها 

.اإىل عدد من الأجزاء بهدف حفظها جزًءا جزًءاحتى يكتمل احلف
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توجيهات لال�ستذكار اجليد الفعال:
 .اأحر�ش على ال�ستذكار يف جو هاد

 اأ�ستخدم القلم اأثناء ال�ستذكار لوسع خطو حتت املعلومات املهمة. 
د النقا املهمة من املادة املقروءة.  اأحد 
اأحر�ش على الفهم يف اأثناء ال�ستذكار. 

اأ�ستذكر درو�سي ب�سكل منفرد. 
اأحر�ش على الرتكيز ال�سديد. 

اأجلاأ اإىل املراجعة والت�سميع الذاتي. 
م املادة الطويلة اإىل اأجزاء لي�سهل ا�ستذكارها. اأق�س

 اأبداأ بالعموميات ثم بالتفا�سيل. 
اأنظم وقتي بني الواجبات الجتماعية وال�ستذكار. 

 .ار�سة الن�ساق بني وقت ال�ستذكار و اأوف
اأ�سنف املعلومات واأربطها باملعلومات ال�سابقة. 

د برناًا يوميًّا لال�ستذكار.  اأحد
اأبعد عن امل�ستتات مثل الأجهرة التلفزيونية والهاتفية.

اأكاف نف�سي عندما اأ�ستذكر وقًتا اأطول ب�سراء ما اأحبه اأو باخلروج مع الأ�سدقاء.
اأ�ستذكر درو�سي ثم اأمار�ش اأن�سطتي املحببة.

اأجعل هناك فرتات راحة بني اأوقات ال�ستذكار.

 اًا: االنترا اًا: االنترا
النتباه هو:العملية التي يتم قت�ساها توجيه الذهن اإىل سيء ما.

 وعندما ي�سر ،ًزا ن�ساطه الب�سري والعقلي لل�سر رك معلمه، يكون م فعندما يكون التلميذ منتبًها ل�سر
.النتباه اجليد اأن يكون موجًها ل�سيء واحد فق سر بتفكريه اأو ب�سره عن الدر�ش تقل متابعته له، اإذ اإن

11 تبل� أ�  تبل� أ� 

اأنواع الطعام املوجودة  اإىل  ا�ستجابة لدوافع فطرية كالنتباه  والنتباه قد يكون تلقائيًّا عندما يكون 
على مائدة الغذاء.

وقد يكون اإراديًّا عندما يوجه الطالب جهده وذهنه ل�ستيعاب در�ش من درو�سه.



١٤٤

22 تبل� �ير  تبل� �ير 

:نختار ما ننتبه اإليه بعدة طر
نختار ما نحب ويتماسى مع رباتنا. ق�سة جميلة نغو�ش يف اأوارها حتى نن�سى كل سيء اآخر ي بنا.   
ننتبه اإىل ما يفرش علينا ق�سريا: ك�سوت مفاج خميف، اأو �سوت رعد مرتفع، اأو اأ مفاج يف اجل�سم.    

ا النتباه اإىل سيء سروري ومهم، نحاول متابعة ق�سة لة من ميل املة له. نختار اإراديًّ   

وقد يكون ل اإراديًّا عندما يحد عن ري اإرادة الفرد وربته كالنتباه اإىل �سوت مزع اأو سوء سديد، اأو حركة 
ري عادية.

يًّا عندما تتوجه احلوا�ش اإىل سيء ما: كالنظر اإىل منظر جذاب، اأو �سماع �سوت بوب، اأو سم  وقد يكون ح�س
رائحة طيبة.

وقد يكون عقليًّا عندما يتوجه الذهن اإىل حف ق�سيدة من ال�سعر اأو تذكر ق�سة ريبة.
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11 اأكمل الفراات الآتية:

كل مايكت�سبه الفرد من معلومات، واأفكار، وعادات ومهارات ي�سمى )....................................(   
ح�سب اأ�سلوب التعلم باملحاولة واخلطاأ، عندما يتقن الفرد اأي موقف تعليمي فاإن ذلك ي�ساعده يف    

املواقف التعليمية القادمة ي�سمى )....................................(
يعد العا )....................................( من الرواد الذين قاموا بتجارب يف ال التعلم الإجرائي.   

يعني )....................................( العملية العقلية التي نتعرف من خاللها فيما حولنا عن طريق    
التنبيهات احل�سية.

العملية التي يتم فيها توجيه الذهن اإىل سيء ما، يق�سد به )....................................(.   
د اأهم م�سادر التعلم يف البيئة املحيطة من حولنا. 22  حد

  ت�

�ب �لتأ�

اأ�سدقائك اأحد فتتذكر جميلة عطر رائحة ت�سم

لبا�سه وطريقة كالمه اأ�سلوب يف والده اأعوام اخلم�سة ذو رائد يقلد

وجوهنا يف يبت�سمون الذين السخا�ش اإىل ننجذب

جها با�ستخدام الطباعة يف الع�سرة اأ�سابعه ا�ستخدام اأمين ا�ستطاع ا اأخري
الآ احلا�سب

املنا�سب: التعلم اأ�سلوب نظر وجهة حي من الآتية املواقف �سنف 

�ب �لتأ�

الآخرين يحرتم كيف الأ�سغر اأخاك تعلم

املظلمة الأماكن من يخاف لك ميل

خجله من يتخل�ش اأن يريد جا�سم

ال�سباحة تعلم على قدرته عدم من فهد يتذمر

  بني كيف نتعامل ب�سكل فعال مع املواقف الآتية م�ستفيًدا ا در�سته يف اأ�ساليب التعلم:
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�لن�

ت�سكنه الذي واحلي اجلميلة طفولتك اأيام تتخيل عندما

ا  واأنت تتابع اأحد الربام، تذكرت فجاأة موعًدا مهمًّ

الأ�سوا اأحد مواقف يف �سديقك �سيارة حتديد ا�ستطعت

واملحتاجني الفقراء حالة تتذكر عندما

الكلي التعلم

اجلزئي التعلم

املركز التعلم

املوع التعلم

 مثل لأ�ساليب الحتفا باملادة املتعلمة: التعلم الكلي واجلزئي. والتعلم املركز واملوع.

  قم باإعداد اأسكال هند�سية اإبداعية لإي�سا قانوين التقارب والت�سابه.

  اإن حكمنا على �سلوكيات الآخرين  يف الغالب  ري دقيق، ناق�ش هذه العبارة. يف سوء العوامل الذاتية املوؤثرة يف 

الإدراك.
د نوع العملية التذكرية التي �ستقوم بها يف احلالت الآتية: حد  

 �سح ما حتته خ يف العبارات الآتية:

 وهو حالة داخلية عند املتعلم تدفعه با�ستمرار لالنتباه وبذل اجلهد والن�سا التعلم: الن�س سرو من 
نحو املوقف التعليمي.

 يقوم التعلم باملحاولة اخلطاأ على طريق التاأثر ا يراه الإن�سان اأمامه.
 من العوامل اخلارجية املوؤثرة يف الإدراك القيم التي يتم�سك بها الفرد ومثله العليا.
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عادل

عادل وجة

ادة

 ادة لأحد الأ�سوا وجته وابنته يعمل عادل مهند�ًسا للديكور يف اإحدى ال�سركات الكربى، خرج مع  11

ل�سراء م�ستلزمات مهمة، يف راأيك ما الأسياء التي تتوقع اأن تلفت انتباه كل فرد يف اأ�سرة عادل؟

والكلمة  احل�سنة الكلمة الفاأل: ويعجبني طرية، ول عدوى ل  قال: � النبي اأن � اأن�ش عن 1111

الإدراك. يف املوؤثرة العوامل سوء يف ال�سريف احلدي ناق�ش .[] الطيبة
اأ�سلوب على بناء التوجيه له ت�سدي كيف الأكل، اإراءات يقاوم  ولكنه ونه اإنقا�ش يحاول فايز 1212

ال�سرطي؟ الرتبا
ياأتي: ما علل 11

التعلم. ي�سبق الن�س
املهمة. التعلم و�سائل اإحدى التقليد

املكثف. التدريب من اأف�سل املوع التدريب
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 ري ل �أد لت لهتم�  ل� ي

:  ي ��  لت� ي�
  

) :البقرة(
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تمهيد

تاأمل ما ياأتي:
  توقفت �سيارة معتز فجاأة، احتار ماالعطل الذي اأ�ساب �سيارته، ان�سرف ذهنه اإىل 
موؤسر الوقود، فوجده يف منت�سفه، نزل من �سيارته وبداأ يحرك اأ�سالك البطارية، 
ولكن دون جدوى، م�سى بع�ش الوقت وهو يف حرية من اأمره، فعرف اأن امل�سكلة 

تتطلب ا�ستدعاء املهند�ش املخت�ش.
�سي بع�ش الوقت يف حل م�ساألة ح�سابية، اأو تتاأمل التخ�س�ش املنا�سب لك   عندما  

وت�ستغر وقًتا يف ذلك.
يف هذا املواقف ين�س العقل وي�ستثار؛ ليجد حالًّ ملا يعرتش له. هذا الن�سا هو ما   

نعنيه عندما نتحد عن التفكري.

L-GE-CBE-TRHS-dpsy-U6-L1
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تا ا ه :اًلاأتا ا ه :اًلاأ

يحاول عندما الدما بها يقوم التي العقلية الن�ساطات من �سل�سلة هو: التفكري
ما. موقف يف معنى عن البح العقل

التفكري الفعال هو التفكري الذي يتحقق فيه سرطان:
يتبع اأ�ساليب ومنهجية وطر علمية.    11

ي�ستخدم فيه اأف�سل املعلومات املتوافرة من حي دقتها ومنا�سبتها للموقف وكفايتها.    22
فاإذا كنت مثاًل اأحاول اتخاذ قرار يف ساأن مهم، كتحديد التخ�س�ش الذي اأريد اأن اأدر�سه يف اجلامعة، فالبد اأن 
تكون لدي معلومات دقيقة وكثرية ومنا�سبة عن التخ�س�سات التي اأريد اأن اأختار من بينها، كما لبد اأن اأ�ستخدم 

اأ�ساليب معقولة للتفكري واملقارنة بينها، وهذه الأ�ساليب هي ما نريد اأن نعطيك عنه فكرة مب�سطة يف هذا الف�سل.

يحاول

 لت� 

 ل�  ي� لت� 

:أي يم لم�   لت� يتمي
التفكري هادف: �سلوك ل يحد من فرا اأو بدون هدف.    

التفكري يتطور: يزداد التفكري تعقيًدا وحذًقا مع و الفرد وتراكم خرباته.    
اأف�سل  على:  يعتمد  الفعال  فالتفكري  والإ�سرتاتيجيات:  ال�سابقة  املعلومات  على  يعتمد  التفكري     

املعلومات التي ميكن اأن ميتلكها الفرد م�سرتسًدا بالأ�ساليب والإ�سرتتيجيات ال�سحيحة. 
خمتلف من سخ�ش لآخر: التطابق بني الأفراد دائًما اأمر ل ميكن بلوه، وجمال الطبيعة الإن�سانية     
اإىل وجهات  يف اختالف نظرة الأسخا�ش وطريقة تفكريهم يف الأمور، وتو�سل الأفراد املختلفني 

نظر وحلول خمتلفة وثرية.
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ر �لمية لل� مل�

ي� ر� ن يبت ي

.سسوع اأو امل�سكلة ب�سكل واحتديد املو  
ا�ستخدام م�سادر موثوقة.  

البح عن البدائل العديدة حلل امل�سكلة وتفح�سها باهتمام، وحتديد اأ�سباب قبولها اأو رف�سها.  
املراجعة املتاأنية لوجهات النظر املختلفة.  

النفتا واملرونة العقلية.  
ال�ستعداد لتعديل املوقف اأو القرار عند احلاجة.  

املثابرة، واملثابرة دائًما وعدم امللل.  
التمهل يف اإ�سدار الأحكام، وعدم التحيز اأو النقياد لالأفكار ال�سائعة.  

األخذ باألفكار الذائعة واملألوفة، وأسلوب ( زعموا أو قالوا..) فعن أبي قالبة � قال: قيل   
ُجل َزَعُموا». ألبي مسعود �: ماسمعت النبي ُيقول يف ( زعموا )؟ قال «ِبئَْس َمِطيَّة الرَّ

التبسيط الزائد للمعلومات واملواقف.  
اللجوء إلى الدعابة يف غير محلها أو إلى القوة والتهجم الشخصي بغرض توجيه التفكير.  

عدم استخدام املعايير الصحيحة أثناء إصدار األحكام.  
املبالغة أو املغالطة يف الفرضيات وعدم املوضوعية.  

تاع اا اأنتاع اا اأن

لن� لت��ل� �ل�
دت�

ل�

لت� �أ�

[]
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ا
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 Critical ThinkingCritical Thinking اا تاًل ااأاا تاًل ااأ

تمهيد

اقراأ املوقف الآتي:
اأن  اإىل ادحام يف الطريق الذي اعتدت  اأدى  اإ�سالحات يف بع�ش الطر ا  اأن هناك  لنفرتش 

.ش لفوات ال�سرهذا الطريق يوؤخرك عن احل�سة الأوىل، وتتعر ت�سلكه للذهاب اإىل املدر�سة، واأ�سب
اأن تت�سرف بهذا اخل�سو�ش حلل م�سكلتك،  اإذا كان بالإمكان  الآن �سوف تبداأ يف التفكري فيما 
ولذا تبداأ يف التفكري، ما الذي �سوف تفكر فيه؟ من املوؤكد اأنك تقول الآن اأنك �سوف تفكر يف بدائل 
وطر اأخرى ميكن اأن ت�سلكها، ولكن هل ميكن العتماد على اأن �سديقي مد قال اأن الطريق 
)اأ(منا�سب للذهاب اإىل املدر�سة؟ اأت�ساءل عن ذلك، هل مد م�سدر موثو؟ هل مد ي�سكن يف 
البدائل،  جهتي من املدينة؟ وتبداأ يف جمع معلومات كثرية من م�سادر موثوقة. تبدو لك بع�ش 
ادحاًما من   اأك يكون  قد  )ب(  فالطريق  ناق�سة  املعلومات  الت  ما  منا�سب؟  )ب(  الطريق  هل 
الطريق الذي اأ�سلكه، الطريق )ج( هو طريق اأطول من طريقي، ولكنه قد يكون �سريًعا، ولذا اأبداأ 
يف البح وجمع املعلومات املوثوقة عن الطريقني. ما مدى ادحامهما يف نف�ش الوقت الذي اأخرج 
فيه �سباًحا؟ كم عدد الإسارات فيهما؟ را حتتاج اإىل املحاولة وريب بع�ش هذه الطر، حتى 

تتك�سف لك معلومات اأخرى.
ثم قد تفكر رونة اأك ويف ااه اآخر، را لو خرجت من منزلك مبكًرا لعدة دقائق قد ل 

يكون الطريق الذي ت�سلكه دائًما مزدحًما، وت�سل اإىل مدر�ستك يف الوقت املنا�سب.

لن� لت� ه  �أ

ز،  مي عنى  اللغة  يف  )نقد(  كلمة  من  الناقد:  التفكري 
واأخرج الزيف، واأهر ما فيه من احل�سن اأو العيب. اأما الكلمة 
تعني القدرة على التمييز  Critical ةي كلمة فهليزيباللغةالإ

واإ�سدار الأحكام، وهو نف�ش املعنى ال�سابق.
اأخرى مثل حل امل�سكلة واتخاذ القرار،  والتفكري الناقد مفهوم معقد ومركب، ومتداخل مع مفاهيم 
ا منها يف هذا الف�سل، وهناك عدة تعاريف  وري ذلك من املهارات العقلية الفرعية، التي �سنعرش بع�سً

للتفكري الناقد نعرش بع�سا منها فق لفح�سها وتعرف كيف اأن عملية التفكري متداخلة، وهي:

ميز،  عنى  اللغة  يف  )نقد(  كلمة  من  الناقد:  التفكري 
واأخرج الزيف، واأهر ما فيه من احل�سن اأو العيب. اأما الكلمة 
تعني القدرة على التمييز 
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التفكري الناقد هو فح�ش وتقييم احللول املعروسة.  
هو حل امل�سكالت والتحقق من ال�سيء وتقييمه بال�ستناد اإىل معايري متفق عليها م�سبًقا.  

هو تفكري تاأملي ومعقول هدفه اتخاذ القرار ب�ساأن ما، بعد وسع الفرسيات والبدائل وخط التجريب.  

منفت على الأفكار اجلديدة.  
ل يجادل يف اأمر عندما ل يعرف عنه سيًئا.  

لديه اإح�سا�ش ومعرفة بالفر بني )نتيجة قد تكون �سحيحة( ونتيجة )لبد اأن تكون �سحيحة(.  
يعرف باأن لدى النا�ش اأفكاًرا خمتلفة.  

يحاول نب الأخطاء ال�سائعة.  
يت�ساءل عن اأي سيء ل يبدو معقوًل.  

يبح عن الأ�سباب والبدائل.  
يفكر تفكرًيا منظًما.  

.سويعرف امل�سكلة بو  

ر �لن�  ب

الناقد التفكري مهارات

11 لطلم� لمتن� ت� لطلم� لمتن� ت�

 و�س اإىل  املوؤدي  الرئي�ش  الطريق  ل�سفلتة  الكربى  ال�سركات  اإحدى  البلدية مع  عت  وق  
املدينة وبعد النتهاء من ذلك، �سيتم التفا مع سركة متخ�س�سة باملياه لتغيري تو�سيالت 

املياه القدمية لالأحياء القريبة من هذا الطريق، ما اخلطاأ الذي ارتكبته البلدية؟ 
التناق�ش هنا كان على البلدية توقيع عقد املياه قبل ال�سفلتة حفاًا على املال العام.  
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ذلك؟ وف�سر الآتي؟ الت�سنيف يف اخلطاأ حدد
�سمكة  حمامة  بطة  دجاجة

ع�سل  ليمون  �سكر  ر
حجر  نار  سم�ش  كهرباء



22



 لق�   ر�ج �لت� ن  جتنتل� لق�   ر�ج �لت� ن  جتنتل�

 يلت� يلت�

نيلت�نيلت�

اخلطوات  ما  رفتك،  يف  الكهربائي  التيار  انقطع  درو�سك،  ت�ستذكر  واأنت   
)الناقدة( التي �ستتبعها حلل امل�سكلة؟ 

العداد  اإىل  ت�سل  تدريجيًّا حتى  ثم  الأنوار   ومفاتي الغرفة  اأنوار  بتفقد  تبداأ   
الرئي�ش يف البيت وهكذا.

عندما يقال لك اأن اأبناء منطقة ما لديهم �سفات �سلبية. كيف ترد؟  
من ال�سعب التعميم فكل منطقة فيها اأطياف من فئات املجتمع.  

عندما يقال لك كل النا�ش طيبني. اذا ترد؟  
اخلطاأ هنا يف )كل(، فقد يكون من بيننا من هو ري ذلك.  

الطالب املجتهدون يف مادة الإليزي مثابرون، خالد طالب تهد.  
)اإذن خالد طالب مثابر(.  

.تنج  حن، �سلمى كل طالبات الف�سل الأول  
)اإذن �سلمى لي�ست يف الف�سل الأول(.  

اإذا علمت اأن املعادن تتمدد باحلرارة، فهل اخل�سب يتمدد باحلرارة؟ ملاذا؟  
)ل؛ لأن اخل�سب لي�ش من املعادن(.  
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ةة�لمقلمق�

 �لأ�   لق� ل� ل� ن  �تقرل� �لأ�   لق� ل� ل� ن  �تقرل�

11ل� ه ل� ه 
من واملتعلمة املوروثة القدرات من تركيبة با�ستخدام املحيطة البيئة مع والتكيف الفهم على القدرة هو الذكاء

اخلربة. خالل

باقي. وبدون  على الق�سمة تقبل ،، الأرقام
باقي. وبدون  على الق�سمة تقبل الزوجية الأرقام جميع القاعدة:

ري�ش للع�سافري ري�ش، للحمام ري�ش، للدجاج
ري�ش. للطيور القاعدة:

لن� لت� ي ج
الوسو: وهو املدخل الرئي�ش للتفكري الناقد، فاإذا  تكن املعلومات م�ساة بطريقة واسحة فال ميكن فهمها 

ومعرفة املق�سود منها.
ال�سحة: اأي اأن تكون العبارات امل�ستخدمة واملعلومات �سحيحة وموثوقة، وقد تكون املعلومة واسحة ولكنها ري 
�سحيحة. فاإذا قلنا اأن كل اأ�ساتذة اجلامعة يتكلمون اللغة الليزية، وبدون ال�ستناد اإىل اإح�سائيات اأو تقارير، واإا 
بال�ستناد اإىل مقابلتنا ملجموعة من اأ�ساتذة اجلامعة يتكلمون الليزية، فهذا ال�ستنتاج يحتمل اأن يكون خاطًئا واإن 

كانت العبارة واسحة.
الدقة: اأي التحقق من املعلومات، وا�ستيفاء املوسوع حقه من املعاجلة والتفكري بال يادة اأو نق�سان.

الرب: اأي اأن يكون املفكر دوًما حول امل�سكلة ول يثري من الق�سايا اإل ما له عالقة بها، وهنا لبد اأن تكون امل�سكلة 
ددة بدقة حتديًدا واسًحا.

العمق: وهو مرتب بالإحاطة باأبعاد امل�سكلة، وتعقيداتها، وت�سعبها.
املنطق: ويق�سد باملنطق تنظيم الأفكار وت�سل�سلها وترابطها بطريقة توؤدي اإىل معنى واس، ومعتمدة على حج معقولة.

 اا اثانياثانيًا: ً: ا

ما راأيك لو خريت وارة التعليم طالبها بالتعليم عن طريق الإنرتنت من خالل املنزل   
 اأيهما �ستختار. اعمل مقارنة لذلك )مزايا اأو الطريقة املعتادة،  دون الذهاب للمدر�سة 

عيوب  القرار الذي �ستتخذه(.
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قدمًيا كان يقا�ش الذكاء با�ستخدام �سل�سلة من الختبارات اجل�سمية، مثل اإعطاء 
املفحو�ش ونني متقاربني، يحمل املفحو�ش كل منهما يف يد، ثم يطلب منه معرفة اأي 

الونني اأكرب. وكذلك القدرة على حتمل الأ، والقدرة على تن�سيف م�ستقيم طويل 
جرد النظر.

وبالطبع فقد اأثبتت هذه الطر ف�سلها اأو على الأقل عدم كفايتها لقيا�ش الذكاء، 
وهرت احلاجة اإىل بناء مقايي�ش منا�سبة.

 وهو عا ،)Binet Alfred ةد بينين )األفرية والتعليم مر الرتبييب وا طلم يف فرن�س امي عفف
نف�ش فرن�سي، ت�سميم مقيا�ش للذكاء للتمكن من حتديد الطلبة الذين ل يتمتعون بذكاء كاف ليكونوا يف 

النظام املدر�سي العادي، حتى ميكنه م�ساعدتهم. 
مقيا�ش بينيه:

ما ال هذا املقيا�ش م�ستخدم حتى الآن، وقد اأدخلت عليه التعديالت عدة مرات. 
وقد حدد بينية اجلدول الآتي لت�سنيف الذكاء:

بة �لنيلت� أ�  بة �لأ

فو فما ا جد متفو

 - متفو

 - مرتفع متو�س

 - متو�س

 - منخف�ش متو�س

 - )التعلم بطيئو ( حدي ذكاء

عقليواأقل تخلف

قدمًيا كان يقا�ش الذكاء با�ستخدام �سل�سلة من الختبارات اجل�سمية، مثل اإعطاء 
املفحو�ش ونني متقاربني، يحمل املفحو�ش كل منهما يف يد، ثم يطلب منه معرفة اأي 

)العا بينيه(
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للذكاء: بينيه لمقيا�ش اأمثلة

oO³Dð

اأ�سئلة اأو مو�سوعات ميكن ا�ستخدامها  ميكن اأن تق�سم الف�سل اإىل جمموعات وكل جمموعة تقرتح 

لقيا�س الذكاء .

مناذج من مقيا�س ا�ستانفورد ـ بينيه للذكاء

الع
طـــ
ال
ل

    A                B           C          D           E
    A          B         C        D    E

اذكر �سببني ملاذا يف�سل �سخ�س ا�ستخدام التليفون بداًل من كتابة خطاب؟

        اخرت االإجابة املنا�سبة
اخرت االإجابة ال�سحيحة

2   ،   4   ،   3   ،   6   ،    5    ،    10   ،    9    ،    ــــــ     ،    ــــــ    ) اأكمل ( 

   7   ،    12   ،    16    ،    19    ،     21    ،   ــــــ    ،     ــــــ   ) اأكمل ( 

 دتا ااة اا: نًثا دتا ااة اا: نًثا
( ( Multiple IntelligencesMultiple Intelligences))

الآخرين عن مييزه ما سخ�ش لكل اأن تنظر التي احلديثة النظريات من النظرية هذه تعد
والعملية. العلمية حياته يف كبرية ااات حقق ا�ستثمره واإذا الذكاء، من معني بنوع

كتابه بعنوان اأطر  يف  (Gardener يد على هر ال�سورة بهذه الذكاء ومفهوم
النظريات اأهم دة والتى تعد من املتعد الذكاءات نظرية قدم عندما (Frames of Mindالعقل

الأخرية. الآونة يف والرتبية التي لقيت اهتماًما كبرًيا من قبل علماء النف�ش
اأهمية الذكاءات املتعددة:

به. خا�ش ذكاء متعلم فلكل املتعلمني، كل طبيعة تراعى 11
ذكائه. ح�سب فرد كل نعامل عندما التعليمية النوا حت�سني على ت�ساعد 22

وقدراتهم. ميولهم وتراعى املتعلمني اهتمامات من تنطلق 33
وتطويرها. املتعلمني قدرات تنمية على ت�ساعد 44
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ل� ل�

 نطق� ل�
لري�

 رلب� ل�
�

الإيقاعي �ل� رالذكاء

ال�سخ�سي الذكاء

تمل� ل�

لبي� ل�

 �أ�
�ل�

الكتابة  ال�ستماع،  الكلمات نطًقا وكتابة، ومن مهاراتها:  ا�ستخدام  القدرة على  هو 
بكل اأنواعها الأدبية والعلمية وريها، الإلقاء، فهم اللغة ومعانيها والإح�سا�ش بها.

اأهم ما مييل اإليه اأ�سحاب هذا الذكاء: التوا�سل الكالمي والكتابي، وكتابة 
الق�س�ش، وتعلم اللغات الأجنبية، والقراءة، ويحفظون ال�سعر والأمثال، ويحبون 

النكات والتندر بها، ولديهم ثراء يف املفردات التي ي�ستخدمونها.
الذي يتميز بهذا النوع من الذكاء ميكن اأن يكون:

اأو  ساعًرا  اأو  ا  اأو �سحفيًّ ا  �سيا�سيًّ كاتًبا م�سرحًيا، لاًل  اأو  روايات  اأو  كاتب ق�س�ش 
ناسًرا، اأو قائًدا موؤثًرا بحديثه اأو اميًّا.

  ل� ل� �أ
الكتابة  ال�ستماع،  الكلمات نطًقا وكتابة، ومن مهاراتها:  ا�ستخدام  القدرة على  هو 

التوا�سل الكالمي والكتابي، وكتابة 
الق�س�ش، وتعلم اللغات الأجنبية، والقراءة، ويحفظون ال�سعر والأمثال، ويحبون 

اأو  ساعًرا  اأو  ا  اأو �سحفيًّ ا  �سيا�سيًّ كاتًبا م�سرحًيا، لاًل  اأو  روايات  اأو  كاتب ق�س�ش 

هو القدرة على حل امل�سكالت، والتفكري املنطقي، والتعامل مع الأرقام.
عادة يحب الذين يتميزون بهذا الذكاء: التحليل، واحل�ساب، والتو�سل 
الأ�سئلة،  وكة  للنماذج،  والتو�سل  والتجريب،  الأسياء،  بني  للعالقات 

وحل امل�سكالت املنطقية، وا�ستخدام الرمو املجردة.
وميكن ملن يتميز بهذا الذكاء اأن يكون:

ا، اأو عاملًا. ا�سًبا، اأومربًا للحا�سب الآ، اأومهند�ًسا، اأوخمرتًعا، اأوقاسًيا، اأورياسيًّ

 لري� نطق� ل� ب



١٦0

والأسكال  والأحجام  املكانية  العالقات  مع  التعامل  يف  واملهارة  بالاهات،  احل�ش  يف  املهارة 
والألوان. 

والذين ميتلكون هذا النوع من الذكاء يحبون:
التنظيم والعمل يف الديكور، وبناء النماذج، وتن�سيق الألوان، واللعب الألعاب املكانية الب�سرية، 
 والت�سكيل والنحت والت�سميم، وتفكريهم يكون على هياأة �سور وتخيل، والقراءة وعمل اخلرائ

املعرفية، والر�سم.
:والذي يتمتع بهذا النوع من الذكاء ميكنه اأن ي�سب

اأو مهند�ساً معمارياً، اأو مهند�ساً للديكور، اأو ر�ساماً، اأو م�سوراً، اأو نحاتاً، اأو فناناً بطر خمتلفة.

� رلب� ل� ج

القدرة على ييز الأ�سوات والتنا�سق ال�سوتي، واإنتاج الأ�سوات املتنا�سقة والتحكم يف ال�سوت، والإيقاع املنتظم. 
والذي يتميز بهذا النوع من الذكاء يحب:   

ال�ستماع لالأناسيد، وحتديد الأ�سوات، وين�سد باإتقان، ويدندن، ويحرك اأ�سابعه واأقدامه لالإيقاع، ويتعلم بالإيقاع.
والذي يتميز بهذا النوع من الذكاء ميكنه اأن يتقن:   
الإن�ساد، وويد القراآن، وكتابة الأناسيد، وكتابة ال�سعر.

يقل� ل� د

القدرة على التنا�سق يف احلركة وال�سرعة والدقة فيها، �سواء يف حركة الع�سالت الكبرية 
كالأرجل والأيدي، اأو حركة الع�سالت ال�سغرية كالأ�سابع. 

والذين يتميزون بهذا النوع من الذكاء يحبون:
الأداء الرياسي كلعبة التن�ش اأو كرة القدم اأو ريها، والتدريبات الرياسية، وتقليد احلركات، ويتعلمون باملمار�سة 
باأيديهم، وي�ستخدمون لغة اجل�سد بكة للتعبري، والأعمال التي حتتاج اإىل املهارة يف الع�سالت الدقيقة كالر�سم، 

واإ�سابة الهدف يف لعبة الأ�سهم.
والذي يتميز بهذا النوع من الذكاء ميكنه اأن يكون:   

ا اأوجراًحا، ي�ستخدم اأ�سابعه هارة، اأويطبع هارة على لوحة املفاتي، اأو النحت. رياسيًّ

ر� ل� ه
القدرة على التنا�سق يف احلركة وال�سرعة والدقة فيها، �سواء يف حركة الع�سالت الكبرية 

الأداء الرياسي كلعبة التن�ش اأو كرة القدم اأو ريها، والتدريبات الرياسية، وتقليد احلركات، ويتعلمون باملمار�سة 

والأسكال  والأحجام  املكانية  العالقات  مع  التعامل  يف  واملهارة  بالاهات،  احل�ش  يف  املهارة 

التنظيم والعمل يف الديكور، وبناء النماذج، وتن�سيق الألوان، واللعب الألعاب املكانية الب�سرية، 
 والت�سكيل والنحت والت�سميم، وتفكريهم يكون على هياأة �سور وتخيل، والقراءة وعمل اخلرائ

لها. ال�سليم والتخطي اندفاعيتها، يف والتحكم واأهدافها الذات، قدرات وتقدير الذات، فهم على القدرة
يحبون: الذكاء من النوع بهذا يتميزون والذين 

اأمزجتهم يف ويتحكمون ويعرفون اندفاعهم، يف ويتحكمون ومعتقداتهم، قيمهم سيوتو للذكريات، الرجوع

ل� ل� 
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وم�ساعرهم، وي�ستمتعون بالتاأمل والتفكري، وعاطفيون، ويحددون اأهداًفا واقعية لهم يف احلياة.
يكون: اأن ميكنه الذكاء من النوع هذا ميتلك والذي

فيل�سوًفا، اأو منظًرا، اأوساعًرا، اأوقائًدا �سيا�سًيا، اأوقائًدا دينيًّا.

القدرة على فهم الآخرين على اختالف سخ�سياتهم، والقدرة على التعامل 
معهم، والقدرة على حل امل�سكالت الجتماعية واخلالفات بني الأفراد. 

هوؤلء السخا�ش يحبون:
على  املحافظة  وي�ستطيعون  اأ�سدقاء  ولهم  الآخرين،  مع  والتفاعل  والتدري�ش،  بالآخرين،  الهتمام 

ال�سداقة، والقيادة وتنظيم املجموعات، والرتاحم وم�ساعدة الآخرين.
والذي يتميز بهذا النوع من الذكاء ميكنه اأن يكون:

ا  ا، اأوبائًعا ماهًرا، اأومعلًما ناجًحا، اأو�سيا�سيًّا ناجًحا، اأومتخ�س�سً قائًدا ناجًحا اأو مديًرا، اأومرسًدا نف�سيًّ
يف العلوم الإن�سانية، اأواخلدمة الجتماعية، اأومرسًدا طالبيًّا.

تمل� ل� 

القدرة على فهم الطبيعة والنباتات واحليوانات والتمييز بينها وت�سنيفها وحتليل خ�سائ�سها.
والذين يتميزون بهذا الذكاء يحبون:

الف�سائل  ويالحظون  باحليوانات،  وي�ستمتعون  ويجمعونها،  والأسجار  والزهور  النباتات  ويقدرون 
والأحجار والنجوم وال�سحب، وتربية احليوانات. 

والذي يتمتع بهذا النوع من الذكاء ميكنه اأن يكون:
الطب  اأو  الأع�ساب،  يف  ا  اأومتخ�س�سً اأوطبيًبا،  للفلك،  اأوعاملًا  البيولوجيا،  اأو  للحيوان،  اأوعاملًا  مزارًعا، 

البديل، اأو درا�سة الطبيعة والظواهر الطبيعية، مثل املحيطات واجلو.

لبي� ل� 

لبد من النتباه اإىل اأن هذه الأنواع من الذكاءات موجودة لدينا جميعها، مع اختالف 
يف نقا القوة وال�سعف.

كاتًبا  فيكون  مثاًل،  واحلركي  املكاين  والب�سري  اللغوي  بالذكاء  ه�سام  يتميز  فقد   
ور�ساًما.

 وتتميز هناء بالذكاء الرياسي املنطقي والذكاء البيئي وال�سخ�سي، فتكون عاملة فلك.
ويتميز هاين بالذكاء الجتماعي واملنطقي واللغوي، فيكون بائًعا ماهًرا لديه قدرة 

على الإقناع.
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اأن هذه الأنواع القوية من الذكاء لديهم   وهذا ل يعني عدم امتالكهم لأنواع الذكاء الأخرى، ولكنه يعني 
�سوف ت�سكل جزًءا يًزا من سخ�سيتهم، وحتدد ميولهم وم�ستقبلهم اإذا ما انتبهوا لها ورعوها وطوروها.

وقد كان ر�سول ا �، ي�ستخدم ال�سحابة كل ح�سب قدراته التي يعرفها عنهم من طول املعاسرة، فكان خالد 
ابن الوليد � قائًدا حربيًّا و�سمي �سيف ا وامل�سلول، وكان حذيفة بن اليمان رسي ا عنهما كا �سر 

الر�سول �، وكان معاذ � وريه ر�سل الر�سول � لإقناع امللوك ودعوتهم لالإ�سالم. 
وينبغي الإسارة اإىل خطورة اأن يقلد ال�ساب الأ�سدقاء عند اختيار تخ�س�ش معني، فلكل قدراته ورباته التي 

يتميز بها ويختلف عن الآخرين.

تلكه. الذي الذكاء نوع د حد
..........................................................................................................................................

راًا: االاعراًا: االاع

الإبداع؟ هو ما
تاأمل ق�سة اأدي�سون مع الكهرباء

كان لخرتاع امل�سبا الكهربائي ق�سة موؤثرة يف حياة اأدي�سون، ففي اأحد الأيام مرست والدته 
ا سديًدا، وقد ا�ستلزم الأمر اإجراء عملية جراحية لها، اإل اأن الطبيب  يتمكن من اإجراء  مرسً
العملية نظراً لعدم وجود ال�سوء الكايف، واسطر لالنتظار لل�سبا لكي يجري العملية لها، ومن 
الليل ب�سوء مبهر فانكب على اربه واولته   اأدي�سون لكي ي�س الإ�سرار عند  هنا تولد 

العديدة من اأجل تنفيذ فكرته حتى اأنه خاش اأك من  ربة يف اإطار �سعيه من اأجل ا اخرتاعه، وقال 
ا و�سيلة فاسلة يف الو�سول لالخرتاع الذي  عندما تكرر ف�سله يف اربه  هذا عظيم.. لقد اأثبتنا اأن هذه اأي�سً
نحلم به، وعلى الرم من تكرار الف�سل للتجارب اإل اأنه  يياأ�ش ووا�سل عمله نتهى الهمة باذًل املزيد من 
اأن كلل تعبه بالنجا فتم اخرتاع امل�سبا الكهربائي يف عام م. وما ال هذا الخرتاع خملًدا  اإىل  اجلهد 

ل�سم اإدي�سون ويطلق عليه البع�ش ) الرجل الذي �سنع امل�ستقبل (.

كان لخرتاع امل�سبا الكهربائي ق�سة موؤثرة يف حياة اأدي�سون، ففي اأحد الأيام مرست والدته 
ا سديًدا، وقد ا�ستلزم الأمر اإجراء عملية جراحية لها، اإل اأن الطبيب  يتمكن من اإجراء  مرسً
العملية نظراً لعدم وجود ال�سوء الكايف، واسطر لالنتظار لل�سبا لكي يجري العملية لها، ومن 
الليل ب�سوء مبهر فانكب على اربه واولته   اأدي�سون لكي ي�س الإ�سرار عند  هنا تولد 

العديدة من اأجل تنفيذ فكرته حتى اأنه خاش اأك من  ربة يف اإطار �سعيه من اأجل ا اخرتاعه، وقال 

        










ت


ا
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ويعتربه  امليالد،  قبل   الثال القرن  يف  اليونان  يف  �سرياكو�ش  يف  عاش  رياسيات   عا اأرخميد�ش 
العلماء اأنه من اأعظم علماء الرياسيات.

سك ملك �سرياكو�ش يف اأن ال�سائ الذي �سنع له التاج قد �سه، حي اأدخل يف التاج نحا�ًسا بدًل عن 
الذهب اخلال�ش، وطلب من اأرخميد�ش اأن يبح له يف هذا املوسوع بدون اإتالف التاج. 

 

 كلنا ي�سمع عن البتكارات احلديثة، كلنا ي�سمع عن املبتكرين، وبع�سنا يظن اأنه ل ميكن اأن يكون منهم
ولكن احلقيقة اأن اأي اإن�سان عادي قادر على اإنتاج عمل اإبداعي يف ال ما يف وقت ما.

 اإن الإبداع موعة من القدرات العقلية الفرعية وهي موعة بني النا�ش كاأي قدرة اأخرى:
معظمنا ميتلك القدر املتو�س منها.   
قليلون ميتلكون قدًرا مرتفًعا منها.   

ا منها. قليلون ميتلكون قدًرا منخف�سً   
ولكن ما هو البتكار من الناحية العقلية؟ اأي كيف تتم العملية الإبداعية يف عقل كل منا؟

الإبداع: قدرة عقلية توؤدي اإىل الو�سول اإىل اأفكار جديدة واإنتاج جديد.

11    احتار اأرخميد�ش يف البداية ول يفكر ويجمع املعلومات، كيف ميكنه اأن يعرف اإن كان التاج ذهًبا 
ا اأم مغ�سوًسا؟  خال�سً

   22ن اأنه لن ي�ستطيع حل امل�سكلة.
33    وعندما كان يغت�سل يف حمام عام، لح اأن من�سوب املاء ارتفع عندما انغم�ش يف املاء واأن للماء  

دفع على ج�سمه من اأ�سفل اإىل اأعلى، فخرج يف ال�سارع يجري وي�سي )اأوريكا، اأوريكا(؛ اأي وجدتها 
وجدتها

اجلاذبية اكت�سف الذي العا - نيوتن اأمام ال�سجرة من التفاحة �سقطت عندما
وتاأمل، تفكري وبدون ب�سالم، هكذا ر امل�ساألة يرتك و ذلك، يف يفكر ل - الأرسية

يت�ساءل: ول العلماء، ديدن فذلك بامل�سكالت، الح�سا�ش ن�سميه ما وهذا
الأرش؟ على ال�سجرة من التفاحة �سقطت ملاذا

ال�سماء؟ يف تطري  ملاذا
ي�سرة؟ اأو مينة تذهب  ملاذا

والبتكار هو اجلدة، احلل جديد بالن�سبة لل�سخ�ش. اأي اأن املبتكر يجب اأن ي�سل اإىل سيء جديد  ي�سل 
له اأحد من قبله يعرفه، اأي اأننا ل ميكننا اأن نقول اأن ال�سخ�ش مر عقليًّا بالعمليات ال�سرورية لالبتكار اإل 

لو تو�سل اإىل حل جديد  ي�سل له اأحد من حوله قبله.



١٦٤

44   لأنه حتقق من اأن هذا الكت�ساف �سيحل مع�سلة التاج. وقد حتقق اأرخميد�ش من اأن ج�سده اأ�سب اأخف 
وًنا عندما نزل يف املاء، واأن النخفاش يف ونه ي�ساوي ون املاء املزا الذي اأاحه عندما ط�ش يف املاء،  

ا من اأن حجم املاء املزا ي�ساوي حجم اجل�سم املغمور. وحتقق اأي�سً
 وعندئذ تيقن من اإمكانية اأن يعرف مكونات التاج دون اأن يتلفه؛ وذلك بغمره يف املاء، فبح�ساب حجم التاج  

وونه ا�ستطاع التو�سل اإىل كثافته ومقارنتها بكثافة الذهب، فحجم املاء املزا بغمر التاج فيه ل بد اأن ي�ساوي 
نف�ش حجم املاء املزا بغمر ون ذهب خال�ش م�ساو لون التاج.

لو تتبعنا اخلطوات الأربع يف الق�سة ال�سابقة د اأنها هي مراحل الإبداع اأو البتكار:
ا  11  مرحلة الإعداد: وهي املرحلة التي يجمع فيها املبتكر املعلومات ويظل يفكر يف حلول للم�سكلة ويفرش فروسً

ويجربها.
مرحلة الكمون: وهي مرحلة ي�سعر فيها املبتكر اأنه ل ي�ستطيع حل تلك امل�سكلة، وكاأنه عجز عنها، وتتميز بنوع    22
من ال�سكون يف التفكري، وقد تطول تلك الفرتة اإىل �سنوات اأو تق�سر اإىل عدة ثوان، ولكن الواقع اأن العقل 

الالواعي  يظل يفكر يف امل�سكلة.
مرحلة الإسرا: وهي املرحلة التي يظهر فيها احلل فجاأة، كما فعل اأرخميد�ش عندما خرج يجرى من احلمام    33

عارًيا، قائال: وجدتها، وجدتها
، واإل فما  ونافع ، و�سحي اأن حله منا�سب اأن يتاأكد املبتكر  مرحلة التحقيق: وهي مرحلة مهمة جًدا، يجب    44

 الفائدة من حل م�سكلة باإثارة م�سكالت اأخرى؟

تل� أ� �ل� �ر 

كلنا مر يف هذه املراحل، يف اولة التو�سل حللول لأمور حياتية ب�سيطة، فما ينطبق على الكت�ساف اأو الخرتاع 
ينطبق على امل�سكالت الجتماعية وامل�سكالت احلياتية كل يوم وريها من خمتلف امل�ستويات.

:تة لية �لقل� �لق� 
احل�سا�سية للم�سكالت: �سمة عقلية مهمة لالإبداع، فلو اأن نيوتن  يهتم بطريقة �سقو التفاحة، ولو اأن    
اأرخميد�ش  يكن ح�سا�ًسا لرتفاع املاء، بحي لفتت الظاهرتان انتباههما، وجعلتهما يفكران فيهما، ملا اكت�سف 

اأي منهما اكت�سافه.
الطالقة الفكرية واللفظية:   

الطالقة الفكرية: تعني القدرة على �سرعة اإنتاج الأفكار اأو احللول.

ما الفائدة من اكت�ساف دواء لل�سرطان يقتل الإن�سان اأو ي�سيبه بالف�سل الكلوي مثال؟؟   
لبد اأن يتاأكد خمرتع اأو مكت�سف الدواء من �سالحيته لال�ستعمال الآدمي، وعدم تاأثريه 

ال�سلبي على اجل�سم الب�سري، و�سالحيته لعالج ما اخرتعه له.
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معني. سر حتت الكلمات من عدد اأكرب اإنتاج الطالقة اللفظية:
اجلديدة. ال�سائعة ري ال�ستجابات اإنتاج على القدرة على الأ�سالة: القدرة

اجلرائد؟ ور من لال�ستفادة املاألوفة ري اجلديدة الأفكار ما

مهارات الإبداع:
مهارة الطالقة:

 اذكر خم�سة اأسياء ت�سرتك يف اللون الأر يف دقيقة.
 اذكر اأكرب عدد كن من الكلمات التي تبداأ باحلرفني )د، ر(.

 ما ال�ستخدامات املمكنة لزجاجة الع�سري الفارة؟
مهارة الأ�سالة:

يعاين تمعك الذي تعي�ش فيه من بع�ش امل�سكالت اخلطرية التي توؤثر على 
حلول  اأربعة  وقدم  امل�سكالت  هذه  من  واحدة  م�سكلة  اخرت  اأبنائه،  م�ستقبل 

 ت�سمع بها من قبل( يف دقيقة  اإبداعية حللها)يف�سل اأن تكون احللول
يف  الفارة  البال�ستيكية  الربتقال  ع�سري  لعلبة  جديدة  ا�ستخدامات  ع�سرة  اذكر 

مدة دقيقتني.
 اذكر اأكرب عدد كن من الكلمات التي تنتهي باحلرفني )ش، ل(.

الغالبية   حي املرورية  الختناقات  م�سكلة  من  �سباًحا  الرياش  مدينة  تعاين   
يذهب ملدر�سته اأو جامعته اأو عمله، ما احللول الإبداعية لهذه امل�سكلة؟

اإيجاد حلول جديدة للتعامل مع املخالفات   فكر مع مالئك يف دقيقة واحدة يف 
املرورية بدًل من الر�سوم املالية. 

لو اأن مهند�ًسا �سمم ج�سًرا ت�سميًما حديًثا، ل ي�سبه اأي ج�سر يف الوجود، وب�سبب هذا الت�سميم الغريب 
اأفكارهم  اإنتاج  ي�ستطيعون  احلقيقيون  فاملبدعون  مبدًعا.  املهند�ش  ذلك   عدي ل  النهر،  يف  اجل�سر   سق�

اجلديدة ولكنهم يتم�سكون بالواقع بدرجة كافية حتى يكون النا منا�سًبا وفعاًل. 
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املبتكرين: خ�سائ�ش
ياأتي: ما املبتكرين خ�سائ�ش اأهم من

تطل� 

ر� ل� 

Brainstorming   هنل� ل�

ر� ل�

 حب ال�ستطالع واحلاجة اإىل املعرفة يدفعان نحو البتكار، ويجب اأن ي�سجع املجتمع والوالدان اأطفالهما على 
حب ال�ستطالع، والإجابة عن ت�ساوؤلتهم حتى تنمو لديهم احل�سا�سية للم�سكالت، وبالتا القدرة على البتكار.

وقد وجد بالدرا�سة اأن اللعب واملر يرتبطان بالقدرة على البتكار. وقد وجد اأن الأطفال والكبار الذين يتميزون 
برو اللعب واملر هم اأك طالقة ومرونة واأ�سالة.

الع�سف الذهني هو مهارة توليد الأفكار واإعطاء الحتمالت البديلة. 
 جديد اأو حت�سني منت فيها حلل م�سكالت ال�سركة اأو لإنتاج منتوت�ستخدم ال�سركات جل�سات الع�سف الذهني ملو
.وتهدف جل�سة الع�سف الذهني اإىل توليد قائمة من الأفكار التي ميكن اأن توؤدي اإىل حل للم�سكلة املعنية بالبح ،قد

:هنل� ة �ل دب
وهما: ناجحة، اجلل�سات تكون حتى اأ�سا�سيان مبداآن الذهني الع�سف لأ�سلوب

اإن التو�سل اإىل ابتكار نافع ومنا�سب لي�ش اأمًرا �سهاًل، بل اأن التاري ينقل لنا ق�س�ش رواد البتكار وعدد املحاولت 
التي اأدت اإىل التو�سل لخرتاع اأو ابتكار مهم وله اأثر يف حياتنا.

واجلهد. باملثابرة تريده ملا و�سلت واقعية حالت ار�سد
...............................................................................................

يف جاء وكذلك احلديثة، الدرا�سات اأثبتته ما وهذا عليهما، والرتبية تعلمهما ميكن �سمتان واملثابرة وال�سرب
.[]« مل حالت ب مل ا احل واإ ، مل عالت ب ا العلم اإ» ملسو هيلع هللا ىلص: ا ر�سول قال قال: الدرداء� اأبي عن حدي

الإبداع؟ اإىل للو�سول طريقة اأهم ما
طريقة هي واأ�سيلة جديدة اأفكار اإىل الو�سول على ت�ساعد والتي الإبداع ال يف امل�ستخدمة ال�سهرية الطر اأحد

الذهني. الع�سف
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:أ �لأ�ب�

:أ �ل�ب�

تاأجيل اإ�سدار احلكم على الأفكار التي تنتجها املجموعة اأثناء املرحلة الأوىل من عملية الع�سف الذهني.
  عنى اأنني اإذا كنت فرًدا يف املجموعة، لبد اأن األتزم ال�سمت حيال اأفكار ينتجها الآخرون، حتى لو

تعجبني، فالهدف يف هذه املرحلة من الع�سف الذهني هو الكمية ولي�ش نوعية الأفكار اأو جودتها.

الكمية تولد النوعية، عنى اأن الأفكار الكثرية العادية اأو حتى ال�سعيفة، قد تكون مقدمة للو�سول اإىل 
اأفكار قيمة وري عادية يف مرحلة لحقة من عملية الع�سف الذهني.

وهناك اأربع قواعد يجب اللتزام بها اأثناء عملية الع�سف الذهني:
11  ل يجو انتقاد اأي فكرة ي�سارك بها اأحد اأع�ساء الفريق مهما كانت �سخيفة اأو نادرة، وذلك حتى ل 

يخاف اأو يرتدد اأي ع�سو يف الإدلء بفكرته.
22  ت�سجيع امل�ساركني على اإعطاء اأكرب عدد من الأفكار دون اللتفات اإىل نوعيتها، والرتحيب بالأفكار 

الغريبة وامل�سحكة.
33  الرتكيز على الكم املتولد اعتماًدا على املبداأ الثاين، فكلما ادت الأفكار ادت احتمالية توليد فكرة 

اأ�سيلة.
الأفكار املطروحة ملك اجلميع، ولكل من اأع�ساء الفريق احلق يف اجلمع بني فكرتني لتوليد فكرة   44

جديدة، اأو حت�سني فكرة قدمية.
سرو ا جل�سة الع�سف الذهني:

ولنجا جل�سة الع�سف الذهني سرو، هي:
11  وسو امل�سكلة مدار البح لدى امل�ساركني وقائد املجموعة قبل بدء اجلل�سة.

22  اأن يكون امل�ساركون على معرفة معقولة بامل�سكلة الرئي�سة وما يتعلق بها من معلومات.
33  اأن يكونوا على دراية باملباد والقواعد يف عملية الع�سف الذهني.

44  اأن يكون قائد اجلل�سة على علم بكل ذلك، وهو مطالب بتح�سري �سياة للم�سكلة واملحافظة على 
حما�سة امل�ساركني ون�ساطهم.

55  ا�ستخدام التتابع بني امل�ساركني، اأي اأن ياأخذ كل م�سارك دوره، حتى ولو  تكن لدى امل�سارك فكرة، 
حتى ل ينفرد بع�ش امل�ساركني دون ريهم يف اإعطاء الأفكار.

وبعد انتهاء جل�سة الع�سف الذهني، والتي يحددها القائد، عندما ي�سعر اأنه  يعد يح�سل على اأفكار 
اأخرى، وبعد ت�سجيل هذه الحتمالت والأفكار، ميكن اأن نفكر يف ت�سنيف الأفكار التي ح�سلنا عليها حلل 

امل�سكلة اإىل اأنواع، اأو فئات.

حول: مقرتحة وبحو تقارير
الإعالم. يوسحه ما وبع�ش اخلرافات مواجهة يف الناقد التفكري

قبل(. من ا موجود يكن ( تطوعي اأو اري م�سروع ت�سميم يف الإبداع
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بالتفكري؟ املق�سود ما 11
اجليد؟ املفكر خ�سائ�ش ما 22

اأ�سدقائه من موعة مع العمرة منا�سك لأداء مكة اإىل ال�سفر يف ويرب اجلامعية املرحلة يف يدر�ش رامي 33
الطائرة؟ اأم بال�سيارة ال�سفر اأف�سل اأيهما فيت�ساءل

.بع�ش الدول ذات الكثافة العالية من ال�سكان، اأن يكون ن�سيب الوالدين من الأبناء طفاًل واحًدا فق 44 ت�سرت
ماذا تتوقع اأن يحد لهذا املجتمع م�ستقباًل.  

55 اأكمل العبارة ا هو منطقي:
ال�سجاع هو من يدافع عن وطنه، �سمري يدافع عن وطنه.

   اإذن �سمري...
كل من على الأرش فان، الإن�سان على الأرش.

   اإذن الإن�سان....
.......      ......                  

66  اذكر�ستة ا�ستخدامات كنة )ري معتادة( لقطعة فلني يف دقيقة.
77  هات اأكرب عدد كن من الكلمات املكونة من اأربعة حروف تبداأ بحرف )ج(.

فكر يف دقيقة واحدة يف اإيجاد حلول جديدة للتعامل مع املجرمني ري اأ�سلوب ال�سجن. 88

  ت�

�� ةيي��بيل��لقر�
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ل�  يتمي لت� �دت� �ل�  ل� 
تهجي الكلمات بدقة وبطريقة �سحيحة.

حل امل�سائل احل�سابية ب�سكل �سريع.
البال  وتكوين  الفنية  بالأن�سطة  ال�ستمتاع   

واملتاهات واألعاب الفك والرتكيب.
يف�سل الأن�سطة التي ميار�ش فيها الر�سم 

والت�سكيل الفني اليدوي.

يحب الألعاب اجلماعية مع الآخرين.

ميتلك ح�سيلة جيدة من الكلمات واأ�سلوًبا متميًزا.

 1010
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 ال�ستمتاع بالألعاب التي تت�سمن حل امل�سكالت.

امليل اإىل السرتاك يف النوادي اأو اللجان اأو 
التنظيمات املختلفة ليكون ع�سًوا يف موعة.

�سرد الق�س�ش وال�ستماع اإليها.

د الكلمة املخالفة فيما ياأتي دًدا ال�سبب :  1111 حد
جمر  جبل  جمل  ج�سر   

1212 اخرت الإجابة ال�سحيحة: 
ال�سبت اإىل اجلمعة كالفجر اإىل...... )الظهر  الع�سر  املغرب  الع�ساء  ال�سفق(.  

الأك�سجني لالإن�سان، كال.............. للنبات.  
)املاء، اأول اأك�سيد الكربون، ثاين اأك�سيد الكربون، الهواء، ال�سم�ش(.  

1313 ا�ستنت ما ياأتي: 
اإذا كان مهند اأ�سغر من فوؤاد، ورائد اأكرب من فوؤاد.  

ال�ستنتاج: هل مهند اأ�سغر اأو اأكرب من رائد؟  
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املوسوع الأول: ال�سحة النف�سية ومقوماتها

املوسوع الثاين: اأنواع السطرابات النف�سية

املوسوع الثال: خطوات العالج النف�سي واأ�ساليبه

ين�ش د�ستور منظمة ال�سحة العاملية على اأن ال�سحة هي 
حالة من اكتمال ال�سالمة بدنًيا وعقليًّا واجتماعيًّا
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تمهيد
يحتفل العا كل عام يف اليوم العاسر من اأكتوبر بيوم ال�سحة النف�سية لزيادة الوعي العام 

بق�سايا ال�سحة النف�سية واأهميتها على الفرد واملجتمع.
حي ت�سري الإح�ساءات ال�سادرة عن منظمة ال�سحة العاملية عن سرورة العناية والهتمام 
لنت�سار  نظًرا  النامية،  البلدان  يف  ا  خ�سو�سً قبل  ذي  من  اأكرب  ب�سكل  النف�سية  بال�سحة 

السطرابات النف�سية نتيجة التغريات القت�سادية والجتماعية والظروف امل�ستجدة.
بدون  ال�سحة  تكتمل  ل  وبالفعل،  ؛  العامة  ال�سحة  من  اأ  يتجز ل  جزء  النف�سية  ال�سحة 
ال�سحة هي   اأن على  العاملية  ال�سحة  د�ستور منظمة  ين�ش  ال�سدد  هذا  النف�سية، يف  ال�سحة 

حالة من اكتمال ال�سالمة بدنًيا وعقليًّا واجتماعيًّا
وبالرم من اأنه كان ينظر اإىل الأمراش النف�سية نظرة �سلبية بقيت فرتة طويلة جًدا اإل 
اأنه يف الوقت احلاسر اأ�سب هناك وعي لدى املجتمعات بها، حي اأدركوا اأن اإهمالها ي�سبب يف 

تدهور ومعاناة ميتد تاأثريها من املري�ش اإىل الأ�سرة واملجتمع.
ما  كل  عن  ويبتعد  الآخرين،  ومع  نف�سه  مع  ب�سالم  للعي�ش  طاقته  بكل  ي�سعى  منا  والكل 

ينغ�ش عليه حياته، ول يتاأتى ذلك اإل بال�سحة النف�سية، فما هي ال�سحة النف�سية؟

L-GE-CBE-TRHS-dpsy-U7-L1
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الصحة النفسية ومقوماتها

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-دراسات نفسية واجتماعية-الصحة النفسية

علوم إنسانية
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سيةة اسا اه : اًلاأسيةة اسا اه : اًلاأ

ال�سحة النف�سية: رسا وان�سجام الفرد مع نف�سه ومع الأسخا�ش واملواقف والأحدا من حوله.
بهذا املعنى فال�سحة النف�سية تعني اأن يكون الفرد قادًرا على اأن:

ن عالقات اجتماعية طيبة. كوتمعه ويح�سن التعامل مع اأقاربه وي    
.يوجه اإمكاناته وقدراته ومواهبه على الوجه ال�سحي    

يحل امل�سكالت التي تواجهه اأو يتكيف معها بال�سكل املالئم.    
ي�سعر بال�سعادة والرسا عن احلياة والعمل والأ�سرة والأ�سدقاء.    

يقوم بالواجبات التي عليه على اأكمل وجه �سواء الدينية اأو الجتماعية.    
يحرتم ذاته ول يقارنها بالآخرين.    

ينظر باإيجابية اإىل الإحدا واملواقف املختلفة.      

ال�سعف   نقا تعرف  هند  وسعف.  قوة   نقا لديه  اإن�سان  كل  اأن  تعرف  سابة  هند 
لديها وتتقبل النقد واملالحظات من الأسخا�ش الذين تثق بهم، وحتاول اأن توان بني 
توقعاتها من نف�سها، وقدرتها على التعامل مع الأمور الإيجابية وال�سلبية ب�سكل بناء. 
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ثانًيا: ا اسة اسية ثانًيا: ا اسة اسية 

النف�سي. املرش دائرة يف الدخول من املرء حتمي وقائية اأ�ساليب هي النف�سية ال�سحة مقومات

عندما تواجه سغوًطا نف�سية اأو اأحداًثا مزعجة تذكر اإيجابيات هذه املواقف، فكل موقف مهما كان موؤملًا له  
 تعاىل: قال اإيجابية جوانب

موقف لكل اإيجابيات اأن تتذكر دائًما ثال( املجال هذا يف الإ�سرتاتيجيات []ومن
�سلبي يحد لك ودرب نف�سك على ذلك حتى ت�سب عادة عندك(.

ا من التفكري الإيجابي اأن يواجه املرء املواقف ول يحاول الهروب منها، لأن املواجهة واولة احلل    واأي�سً
اأف�سل من القلق والتوتر اأو الهروب.

ومن الأمور الذي ت�ساعد على ذلك تذكر الإن�سان مواقف النجا التي حدثت له.   
.له قليل من التوتر عند مواجهة امل�سكالت ولكنه مع الإ�سرار �سينج واأن يقنع نف�سه اأنه �سيحد   

ا   الإن�سان به نف�سه، فالكالم مع الذات �سلبيًّ وكذلك على الإن�سان البتعاد عن التفكري ال�سلبي، وهو ما يحد 
يولد م�ساعر الدونية وعدم الإا والقلق واخلوف. ومن الأمثلة على هذا احلدي ما ياأتي:

ل املوقف. ل اأ�ستطيع حتم  
  �ساأهرب من املوقف.

ق رية 

التفكيرالتفكير الإيجابيالإيجابي 11

نشاط استهاللي:
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22 رل�  لمير �للت� رل�  لمير �للت�

للتفكري ال�سلبي:
عندما يكون ال�سخ�ش مع موعة من الغرباء، قد يرتبك قلياًل وهذا طبيعي، 
فيبداأ يقول لنف�سه: اإنني مرتبك.. فيفكر يف كيفية الهروب من املوقف، فيزداد 
ا حتى يهرب من املوقف، والذي  توتره ويظن اأن الهرب اأ�سهل واأ و�سيلة تدريجيًّ
اأدى به اإىل ذلك هو تفكريه ال�سلبي باأنه مرتبك وقوله لنف�سه اأن اأف�سل و�سيلة هي 

الهروب، وبالتا ت�ستمر املعاناة يف كل موقف.

للتفكري الإيجابي:
فمن  عادته،  من  لي�ش  وهو  عليك  ي�سلم   و اأقاربك  اأحد  بجانبك  مير  عندما 
اأو  يراك  ا،  اأن تلتم�ش له العذر فقد يكون لديه ما ي�سغله ذهنيًّ التفكري الإيجابي 

ل�سبب ما، اأو اأي عذر اآخر. 

عندما حتد م�سكلة ما، من املهم اأن ننظر لها من كافة الزوايا حتى ن�ستطيع حلها ب�سكل منا�سب، فمثاًل عند 
الإ�سال بني النا�ش اأو بني وجني، فالأجدر ال�ستماع اإىل وجهات نظر كل طرف وعدم الرتكيز على طرف معني.

العمل. بهذا القيام اأ�ستطيع ل
فاسل. اأنا

اأمل. لدي لي�ش
الآخرون يكرهونني.

  ل اأحتمل القلق اأو املرش.
ال�سخ�ش بوًبا عند فئة ول  اأن يكون  اأعرفه )من الطبيعي  اأكون بوًبا عند كل من  اأن    ل بد 

ي�سرت اأن يكون بوًبا عند فئة اأخرى(.
 اأن اأكون كاماًل وكفًوا يف كل ما اأعمله. )لأن لكل اإن�سان جانب يتميز به وقد يكون لديه جوانب اأخرى 

ري متميز بها(.
 رب اأحدا معينة ب�سخ�ش معني اأو حادثة معينة.)رب ماآ�سي معينة ب�سخ�ش ما، وعدم الذهاب اإىل 

مكان معني حلدو سيء مكروه فيه(.
 نب امل�سكالت والهروب منها بدل من مواجهتها.
 حتقري الذات واهل ما بها من اإيجابيات كثرية.
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 �ل� قي �ل� قي

تمعه. وينفع ينفعه، ما اإىل ويوجهها له ا وهبها التي وقدراته مهاراته الإن�سان ي�ستغل اأن املهم من

تعني املهارات الجتماعية، ار�سة ال�سلوكيات الإيجابية املقبولة عند التعامل مع الآخرين، حي ت�ساعد هذه املهارات 
على بناء عالقات فعالة وجيدة مع الآخرين؛ ا �سينعك�ش اأثره على احلالة النف�سية للفرد.

ومن هذه املهارات ما ياأتي:

يوؤذي  اأن  ودون  مقبول  لئق  باأ�سلوب  خجل  بدون  الآخرين  اأمام  وم�ساعره  اآرائه  عن  التعبري  على  املرء  قدرة  وتعني 
م�ساعر الآخرين. وعدم القدرة على التعبري يجعلها ترتاكم تدريجيًّا حتى توؤثر �سلًبا على حياة املرء وبالتا قد ي�ساب 

بالسطرابات املختلفة. )�سيتم احلدي عنها بالتف�سيل يف الوحدة القادمة(.

يوجد موعة من املهارات الالمة لإقامة عالقة ناجحة مع الآخرين منها:
واأحزانهم. اأفراحهم وم�ساركتهم وم�ساعدتهم معهم التعاطف

قد ما على التغلب على الإن�سان تعني التي هي وامل�ساعدة، والثقة املتبادلة املحبة على املبنية ال�سليمة ال�سداقة اإن
م�سكالت. من يواجهه
ةاسا س ا

ال�سداقة كلمة جميلة حتمل معان كبرية ومن سروطها:
مادية. م�سال على مبنية ري

والثقة. املتبادلة امل�ساعدة على تقوم
تكلف. ري من الآخر الطرف مع بالرتيا ي�سعر طرف كل

الآخر. للطرف به ي�سعر وما خرباته عن يف�س ال�سديقني من كل
والهتمامات. العمر يف التقارب

�ة  ة

 ريل�  لت�  يةتمل� �� نمية

1

2

يةيلت� �ل� ي � أ�

ريل ة ة�  ب

ا اجتماعية ا اجتماعية 
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11يلت�يلت�

ب�سكل  ا�ستثمرها  فاإن هو  اأودعها ا فيه يزه عن ريه  اإن لكل سخ�ش يف هذه احلياة قدرات ومهارات 
حقيقي ف�سريسى عن نف�سه و�سي�سعد يف حياته. اأما اإذا بداأ يقارن نف�سه ا لدى الآخرين من قدرات واإمكانات 

فاإنه تدريجيًّا �سيدمر ذاته حتى يكون عرسة لالسطرابات النف�سية التي تعيق م�سرية حياته.

اأن تواجهه بع�ش  اأن احلياة ل تخلو من امل�ساكل فالإن�سان بحكم تعامله مع الآخرين واحتكاكه بهم ل بد 
امل�ساكل يف ي الأ�سرة والعمل وال�سداقات واحلياة ب�سفة عامة. لذا فاإخراج م�ساعرنا وما ن�سعر به من سيق 

يعد نوًعا من التنفي�ش و�سيخفف من وء احلالة عليك، ورا ت�سل اإىل حلها.

اإذا سعرت اأنك و�سلت م�ستوى من عدم حتمل القلق والتوتر فاطلب امل�ساعدة ن ي�ستطيعون تقدميها من 
املخت�سني واأهل الراأي واخلربة.

ويق�سد به اللتزام بالعقيدة ال�سحيحة قوًل و�سلوًكا والإتيان ا اأمر ا به والنتهاء عما نهى ا عنه، 
ولقد وجدت العديد من الدرا�سات النف�سية اأن ال�سخ�ش املتدين اأك �سحة نف�سية واتزاًنا انفعاليًّا وثقة بالنف�ش 

واأقل انحراًفا واكتئاًبا.

ريل ةق� 
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ا �سلية ا �سلية 

نعم قول من الهتمام على يدل ما )اإهار اأخرى باأسياء الن�سغال وعدم يتحدثون عندما لهم الإن�سات
وجوههم...(. يف والنظر

اجليدة. جهودهم على والثناء تقديرهم
لهم. التب�سم

املحببة. باأ�سمائهم مناداتهم
و�سلوكهم، سخ�سياتهم يف الإيجابية اجلوانب بذكر البدء فينبغي النقد، وتوجيه توجيههم يف الربة عند

الإطالة. عدم مع و�سريع مهذب باأ�سلوب ال�سلبيات ذكر ثم
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 ل� مة �لأم ل� مة �لأم

 لت� ل� ل� لت� ل� ل�

اإن ار�سة الأعمال ال�سارة واملفيدة بانتظام ي�ساعدنا على ا�ستقرار حالتنا النف�سية، وهي من م�سادات التوتر والكتئاب، 
اإن الذي ي�سعر النا�ش بالكدر هو ار�ستهم ل�سلوكات �سلبية  اأن ي�سعها يف برناه اليومي ويق�سدها.  حي على املرء 
لب لهم ال�سيق والتوتر، ويف املقابل لو ا�ستهدف املرء ال�سلوكيات ال�سارة وا�ستخدمها يوميًّا ب�سكل منظم، فال سك اأن 

حالته النف�سية �ستتغري لالأف�سل، ومن هذه الأعمال ما ياأتي:
ار�سة الهوايات املف�سلة )املفيدة(.

 �سلة الأرحام.
 التطوع مل�ساعدة الآخرين وخدمتهم.

 ال�ستماع للقراآن الكر وتدبره.
 تبادل الزيارات مع الأقارب والأ�سدقاء.

 ال�سة املتفائلني وال�سعداء والبعد عن املت�سائمني وري ال�سعداء.
 يارة الأماكن املحببة للنف�ش )التنزه(.

 متابعة ما يدعو للبهجة وان�سرا ال�سدر.
 البعد عما يكدر ويعكر.

 تخيل موقًفا مع سخ�ش حتبه.
ابت�سم يف وجوه الآخرين.

.ات�سل ب�سديق قد
ساهد منظراً جمياًل وتاأمله.

احل�سول على قدر كاف من النوم العميق: النوم من النعم الكربى التي حبانا بها ا ول بد لل�سخ�ش العادي اأن ينام 
�سبع �ساعات يوميًّا فالنوم ي�ساعد اجل�سم على ا�سرتداد ن�ساطه.

و ..الت�سام تعرف ل اأنها هو املزمن القلق من تعاين والتي امل�سطربة ال�سخ�سيات ثبت علمًيا اأن من اأهم �سفات
الإ�ساءة. ون�سيان العفو لذة رب

.[]  :تعاىل ا قال
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مة �لريةمة �لرية

 ن برل�  ل ة �لم� ن برل�  ل ة �لم�

الرياسة  وتعد  وعقليًّا  ونف�سيًّا  بدنيًّا  ال�سحية  ال�سخ�سية  لبناء  احلياة خ�سوبة  ميادين  اأسد  الرياسة من  فميدان 
اإحدى  الو�سائل  الرتبوية،  وبالتا  فهي ت�سهم  يف  تكوين  الفرد وتطبع الناسئة على معايري  املجتمع  املروبة على النحو الآتي:

  ت�ساعد على تنفي�ش النفعالت بداخلنا.
كالتوتر  املختلفة  وال�سلوكية  النفعالية  امل�سكالت  من  التقليل  يف  ناجحة  و�سيلة 

والعدوان ونحوه.
 من الطر املثلى لتجنب جماعات ال�سوء.

 ت�ساعد يف ال�ستقرار النفعا والتزان والعتماد على النف�ش.

الإن�سان يف هذه احلياة مبتلى بكثري من املنغ�سات وامل�سكالت، وما على املرء اإل اإتباع الأ�سلوب العلمي يف حلها 
والنظر اإىل اجلوانب اليجابية فيها حتى ي�سعد يف حياته لأن التذمر وال�سخ ل يقدم سيًئا يف التخل�ش منها، 

ومن الو�سائل املعينة يف ذلك ما ياأتي:
تاأمل امل�سكلة ومعرفة اأ�سبابها واولة التخل�ش من هذه الأ�سباب.

البح عن البدائل ال�سحيحة حللها.
فهم امل�سكلة من كافة الزوايا.

ميكن بعد ذلك البح عن حلول للم�سكلة عند اأهل الخت�سا�ش واخلربة وامل�سورة.
البح امل�ستمر عن احللول وعدم ال�ست�سالم اأو التذمر، فلكل م�سكلة حل.

عندما ل د حاًل لالأمة كاإ�سابة الإن�سان رش م�ستع�سي، فعليه )بالإسافة ملا �سبق( اأن:

 ااالأ  اتا ا :اًثا ااالأ  اتا ا :اًثا

ال�سرب. فوائد يتذكر
]  ...   ا اأي�سً وقال جل وعال  .[]  ...  تعاىل قال
 ن م ا، و س الر هل ف ي سر ن م ف ، م الهتًما اب و ق ب حا اأ ذاإ ا ناإ ملسو هيلع هللا ىلص ا ر�سول قال قال: اأن�ش� عن ،[

.[]   خ ال�س هل ف  خ س�

كالتوتر  املختلفة  وال�سلوكية  النفعالية  امل�سكالت  من  التقليل  يف  ناجحة  و�سيلة 

 يعتقد بع�ش النا�ش اأن الهروب من امل�سكالت وعدم مواجهتها هو ال�سبيل لعالجها، والعك�ش هو ال�سحي
كلما  امل�سكلة  واجهنا  فكلما  حلها،  اأردنا  اإذا   ال�سحي احلل  هو  امل�سكلة  مواجهة  اأن  توؤكد  النف�سية  فالدرا�سات 

سعفت يف تاأثريها علينا اأما الهروب منها فيجعلها تظهر لنا يف كل حني.
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د اإل  لأح ذلك ولي�ش ري خ له هل ه ك ر اأم  ناإ  املوؤمن ًبا لأمر ج ع  ملسو هيلع هللا ىلص ا ر�سول قال قال: � �سنان بن �سهيب عن
.[] رًيا له خ فكانت رب س� اء ر س ابته اأ�س واإن رًيا له خ فكانت ر ك س اء ر س� ابته اأ�س ناإ منوؤ للم

�ساألوه ثم فاأعطاهم، ملسو هيلع هللا ىلص ا ر�سول �ساألوا الأن�سار نا�سامن اأن اخلدري�: �سعيد اأبي عن ا ش�اأي اآخر حدي ويف
 ن م و ، م ك ن ع ه ر خد اأ نل ف  ري خ ن ي م دن ع ون كا ي م  ملسو هيلع هللا ىلص: ا ر�سول فقال عنده، ما نفد حتى فاأعطاهم، �ساألوه ثم فاأعطاهم،

   رب ال�س ن م ع س� واأ ا و ً ري اًء خ ط ع د حاأ ي ط عا اأ م و ،ا ه   رب س�ي  رب س�تي ن م و ،ا ه ن غ ي ن غت س�ي ن م و ،ا ه ف ع ي ف ف عت س�ي
.[]

اإىل يقوده ال�سرب فهذا عطاء، بخري و�سفه � الر�سول اأن لدرجة كبري اأجر له ال�سابر الإن�سان اأن سيو �سبق ما
)...ا ويحبه اأف�سل، اأخر سيء يف ا ويعوسه اأخرى، م�سكالت من واملاأمن وال�سفاء، احل�سنات، )جلب

عليه. هي ا اأكرب م�سكلتك اأن تخيل اأو تعرفهم اآخرين واأسخا�ش اأخرى لدول وم�سائب كوار من حد ما تذكر
سخمها واأنه �سغرية م�سكلته اأن يرى م�سكلته، مع ويقارنها لالآخرين حتد التي الكبرية امل�سكالت الإن�سان يرى حني
ا، جد كبري ب�سيء اأ�سبت اأنك تخيل اأو ا. معتاد �سلوكا ت�سب حتى والأخر احلني بني ذلك تذكر )ينبغي ينبغي. ا اأك

احلالية(. �سكلتك وقارنه

امل�سكلة. ولي�ش امل�سكلة حيال اأفكار من ال�سخ�ش يحمله ما هو للم�سكالت الرئي�ش ال�سبب النف�سية، الدرا�سات يف
والأفكار الو�ساو�ش على يركز وعندما حالته، تتح�سن املوؤملة لالأحدا الإيجابية للجوانب ال�سخ�ش ينظر عندما

احلالتني. يف املزاج تغري والدليل احلد ولي�ش الفكر هو هنا فالقائد حالته. ت�سوء ال�سلبية

فوائد. م�سكلة لكل اأن تذكر
:تعاىل قوله ذلك وم�سدا با�ستمرار، اجلوانب هذه عن يبح اأن الإن�سان على

اأن ال�سخ�ش يحاول لهذا ا، كثري ا خري بل فق ا خري تذكر  الكرمية الآية لح[]
قد كبري بخري ا ويعوسه اأكرب، م�سكلة عن ا اأبعده يكون فقد تواجهه، م�سكلة لأي اإيجابيات ثال مباسرة يتذكر

الآخرة... يف ا يوؤجله اأو الدنيا لحقايف ياأتي
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املختلفة. احلياة جوانب مع اأو الآخرين مع اأو الذات مع التكيف عدم من حالة هو
النف�سية. ال�سحة عك�ش هو النف�سي السطراب اأن عنى

 سيان اس ساناال  ت
ت�ستمر امل�سكلة وقًتا طوياًل. اأن 11

اأن توؤثر على حياة الإن�سان �سلًبا، فيبداأ بالتفكري يف هذه امل�سكالت طوال وقته، ويفقد ال�ستمتاع بحياته،  22
وي�سعر بال�سيق والنكد، وتتاأثر عالقاته الجتماعية والويفية ب�سبب ذلك )ت�سوء عالقته باملحيطني 

اأو يتغيب عن العمل( ويف هذه احلالة يحتاج الأمر التدخل العالجي النف�سي.
اأما احلالت العابرة املوؤقتة فهي طبيعية و�ستزول مع الوقت ول حتتاج لطلب العالج. فكثري منا ي�ساب   

بحالت من احلزن اأو التوتر ملواقف معينة، ثم بزوال هذه املواقف نعود اإىل اأوساعنا الطبيعية.

��
ل�ل�
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نشاط استهاللي:

:اال ا ا اأ
الهم  اأعوذ بك من  اإين  اللهم  يقول: � النبي كان قال: � مالك بن اأن�ش عن
[ ] .لبة الرجالسلع الدين ووالبخل و واحلزن والعجز والك�سل واجل
ملاذا ا�ستعاذ امل�سطفى� من هذه ال�سفات؟ وا�ستنت ما هو متعلق  بالسطرابات  النف�سية.
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سيةا ااساال يس ملية  
يقوم بت�سخي�ش السطرابات النف�سية املوؤهلون من اأهل الخت�سا�ش من الأطباء النف�سيني والأخ�سائيني النف�سيني، 

ول ميكن لغريهم القيام بذلك.
لذا من الأخطاء التي نراها يف واقعنا اتهام النا�ش لبع�سهم باإ�سابتهم ببع�ش السطرابات النف�سية دون علم منهم.

ومن الأهمية كان  اأخي الطالب  عدم اولة ت�سخي�ش الآخرين بناء على بع�ش الأعراش التي قد تظهر عليهم، 
فقد تظهر هذه الأعراش حتى على الأ�سحاء ولكنها موؤقتة.

جيدة،  نف�سية  ثقافة  تكوين  من  احلاسر  الوقت  يف  معرفتها  لأهمية  نظًرا  النف�سية  السطرابات  بع�ش  اأوردنا  وقد 
وم�ساعدة من اأ�سيبوا بهذه السطرابات بتوجيههم اإىل اأهل الخت�سا�ش.

وينبغي احلذر من بع�ش سعاف النفو�ش الذين يدعون علمهم عاجلة هذه السطرابات.

سيةا ااساال اأناع ا
تتعدد السطرابات النف�سية، و�سنناق�ش اأبرها على النحو الآتي:

كثرًيا ما يبكي وقد تاأثرت حالته النف�سية، فذهب به اأهله اإىل اأحد مدعي العالج الذي ادعى 
اأن به �سحًرا اأ�سابه بعد واجه. تدهورت حالته وهو يفكر كيف اخلال�ش من ال�سحر، عجز مدعي 
العالج من عالج هذا املري�ش، بعدما اأخذ منه اأمواًل طائلة، ا�ستمر معه قرابة ثالثة اأسهر بال 
 سار عليه اأن يذهب اإىل اإحدى امل�ست�سفيات الكربى، حياره اأحد اأقاربه واأ جدوى، ويف اأحد الأيام
اأنه بداأ يهمل ذائه، ونظافته، اأحيل من العيادات اخلارجية اإىل عيادة الطب النف�سي، وهناك 
لقيه طبيب خمت�ش وبداأ معه م�سوار العالج،ثم سعر بتح�سن من ال�سهر الأول ثم بتح�سن اأكرب 
يف ال�سهر الثاين، ثم بداأ ينتظم يف كل سيء وبداأ ميار�ش حياته الطبيعية، لقد تغري و احلمد.

رلق� �ل�رلق� �ل�ObsessionalObsessional compulsioncompulsion

والدتي اإن�سانة فاسلة ولكنها من النوع امللتزم الدقيق، واإذا سئت فيمكن اأن تطلق عليها اإنها من النوع 
)املو�سو�ش( وكانت يل اإىل النظافة لدرجة سديدة حي كانت ت�ستقبلنا عند عودتنا من املدار�ش على باب 
ال�سقة حي نخلع اأحذيتنا ونرتكها خارج ال�سقة ونتجه فوًرا اإىل احلمام حي ت�سرف بنف�سها على نظافتنا 
ال�سخ�سية من ال�ستحمام يوميًّا باملياه وال�سابون واأحياًنا كانت ت�سيف بع�ش اأنواع املطهرات. واإذا سكت اأن 
النظافة كانت ري مكتملة كانت تطلب منا العودة لال�ستحمام مرة اأخرى. وكانت الوالدة هد نف�سها �ساعات 
طويلة يف النظافة يف املطب لدرجة اأنها كانت تغ�سل اأي ماأكولت يح�سرها الوالد بال�سابون فمثاًل كانت تغ�سل 
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وقًتا  ذلك  منه   وي�ستغر عدة  مرات  ال�سلوات  لإحدى  وسوءه  يكرراملري�ش 
  ينته، ويف كل مرة ي�سك اأن املاء  طوياًل وقد يدخل وقت ال�سالة الأخرى وهو

ي�سل اإىل جزء معني من اأع�سائه، وهكذا يف كل �سالة.

الفراولة بال�سابون عدة مرات لدرجة اأن الفاكهة كانت اأحيانا تفقد طعمها ولونها من كة الغ�سل.
 لأحد اأن يرتدي مالب�سه اأك غ�سل عدة مرات بال�سابون واملطهرات ول ت�سمكذلك فاإن املالب�ش كانت ت
من مرة وبعدها تبداأ عملية الغ�سل والكي لدرجة اأن جميع مالب�سي حتى اجلديد منها كان يبدوا اأمام النا�ش 

قد وكال اللون من كة الغ�سل واأدى ذلك اإىل اإجهاد سديد لالأم.
  وقد حاول اأبي معها عدة مرات لكي تقلل من تلك الطقو�ش املتكررة، وحدثت اأك من م�سكلة بني الوالد 

والوالدة ولكن انتهى الأمر باأن ا�ست�سلم اأبي لأمر ا واأ�سب ل يجادلها يف اأمور النظافة. 

:ري
منه  التخل�ش  ي�ستطيع  ول   ب�سكل مزع يوم(  وكل  اليوم  اأفكار ددة )طوال  اأو  �سلوك معني  تكرار  هو 

بالرم من اولته العديدة.
يف  اأو  ال�سك  يف  اأو  النظافة  ال  يف  يكون  فقد  اأسكال:  القهري  وللو�سوا�ش   

ال�سالة ونحوها. 
بع�ش الأعراش والت�سرفات الو�سوا�سية:

.الأبواب والأقفال واملواقد.. اإل السياء مرات عديدة مثل التاأكد من اإالتاأكد من الأ    
القيام بعمليات احل�ساب ب�سكل م�ستمر - يف ال�سر - اأو ب�سكل علني اأثناء القيام بالأعمال الروتينية.     

تكرار القيام ب�سيء ما عدًدا معيًنا من املرات. واأحد الأمثلة على ذلك قد يكون تكرار عدد مرات    
ال�ستحمام.

ترتيب الأسياء ب�سكل اية يف التنظيم والدقة اإىل درجة الو�سو�سة.   
البعد عن مل�ش الأسياء العادية لأنها قد حتتوي على جراثيم.   

   تكرار الوسوء اأو اإعادة ال�سالة مرات عدة.
ديةل� �لأ�  �رلت� رلق� �ل�  رل�

يحد وهذا املهمة الأسياء بع�ش من اأتاأكد اأو �سالتي اأعيد اأن ال�سك عند الطبيعي من العادية الأحوال يف
وسوء كل يعيد اأو عدة مرات �سالته يعيد �سالة كل يف فاإنه القهري الو�سوا�ش مري�ش اأما النا�ش، لغالبية

الواحدة. ال�ساعة يف املرات مئات معينة فكرة اأو معني رقم يكرر اأو املرات، ع�سرات

يف  اأو  ال�سك  يف  اأو  النظافة  ال  يف  يكون  فقد  اأسكال:  القهري  وللو�سوا�ش   
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هل ال�سخ�ش امل�ساب رش الو�سوا�ش القهري نون؟ 
كال- ال�سخ�ش الذي ل يدرك اأن الت�سرفات والأفكار اخلاطئة التي ي�سعر بها هي اأسياء ري 
طبيعية هو سخ�ش م�ساب رش نف�سي. ولكن يدرك معظم الأسخا�ش امل�سابون رش 
الو�سوا�ش القهري اأن ت�سرفاتهم ري عقالنية. ولذلك فاإن الأسخا�ش امل�سابون رش 

الو�سوا�ش القهري لي�سوا انني.

22::DepressionDepression بتب �لتل�

اأنا �سيدة اأبل من العمر خم�ًسا وثالثني �سنة، متزوجة ولدي اأطفال، اأسكو منذ �سنوات من سيق يف 
ال�سدر، لمني معظم الوقت، وهم وحزن وعدم ارتيا، واأبكي اأحياًنا، ترددت على الكثري من املعاجلني 
ال�سعبيني واملعاجلني بالرقية وريهم فبع�سهم قال: اإنها عني، وبع�سهم قال اإنها اأعراش مل�ش خارجي، 
واآخرون قالوا: اإنه �سحر، ورم ا�ستعما جميع ما و�سفوه اإل اأين  اأسعر بتح�سن حتى فقدت الأسياء 

اجلميلة يف حياتي.. فكيف اأ�ستعيد حياتي اجلميلة؟.

.سهو حالة من احلزن ال�سديد امل�ستمر الذي لي�ش له �سبب وا :ري
 :�رأ� 

النوم( على القدرة )عدم والأر والنطواء والعزلة املهمة بالأن�سطة الهتمام وعدم ال�سهية وفقدان احلياة، من امللل
للفر الباعثة بالأمور البتهاج وفقد املتعة فقد مع ال�سدر يف ب�سيق واإح�سا�ش وبكاء وحزن الرتكيز و�سعوبة وال�سداع

وقلة املجتمع، عن وعزلة الجتماعية العالقات يف وانح�سار بامللل، الإح�سا�ش اإىل اإسافة والبهجة.
والهندام. بالنظافة اهتمام

من ونحذر ال�سابقة، الأعراش اأك توافر من بد ل املرش ت�سخي�ش عند مهمة: ملحوة 
.فق النف�سي املجال يف املوؤهل العملية هذه يتوىل اأن ويجب الأعراش، بع�ش على املبني الت�سخي�ش

بتل� دل� �  رل� 
احلزن العادي يحد لكل النا�ش ومن الطبيعي اأن نحزن لبع�ش الوقت عند موت عزيز، اأو عند خ�سارة معينة، اأو عندما 

نقرتف بع�ش الآثام، اأما الكتئاب فهو حالة من احلزن الطويل تتميز باخل�سائ�ش الآتية:
اأك حدة ) اأسد من احلزن العادي(. 11

22  ي�ستمر لفرتات طويلة.) اأك من اأ�سبوعني متوا�سلني (.
33  يعو الفرد بدرجة جوهرية عن اأداء ن�ساطاته وواجباته املعتادة.) يتخلى الفرد عما كان ميار�سه فمثاًل يتخلى عن 

الرياسة التي كان يحبها، يهمل نظافته بعدما كان مهتًما بها، يتغيب اأو يتاأخر عن عمله بعدما كان مواًبا،...(.
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يل� يل� ))PHOBIAPHOBIA(( لمر� ل� لمر� ل�

ذر من الزواحف والثعابني اأثناء خروجه لل�سحراء، وهذا اأمر طبيعي، اأما عندما  ر حثام
يفكر كثرياً يف احتمال خروج ثعبان اأو ي�سغل تفكريه هذا الأمر كثرًيا، ا اأثر على 
ا�ستمتاعه بالرحلة. وا�ستمر معه ذلك كلما اأراد اأن يخرج للنزهة فهذا خوف ري طبيعي 

ويحتاج ا�ست�سارة املخت�سني.

الدولية  املوؤرات  يف  امل�ساركة  يف�سل  ل  الكربى،  امل�ست�سفيات  اإحدى  يف  ا  ا�ست�ساريًّ يعمل 
الطبية احلديثة، جاء  املعلومات  اأفقده  امل�ساركة ا  دوًما عن  يعتذر  البعيدة عن بالده، 
للعيادة النف�سية ويقول اأنى اأن اأكون حًرا واأ�سافر بالطائرة مثل الكثري من مالئي بل 

كثري من النا�ش.

النا�ش. البية لدى خميف ري كائن اأو موقف اأو ما موسوع من دائم ري:خوف
ر� � دل� �  رل� 

اخلوف العادي هو حالة طبيعية حتد من سيء خميف حقيقة كاخلوف من احليوانات املفرت�سة، اأو 
ال�سيارة امل�سرعة.

ا من املخاوف الطبيعية التي حتد لغالبية النا�ش)اخلوف الب�سي(عند اإجراء لقاء، اأو مقابلة  اأي�سً
م�سوؤول كبري، اأو عن اإلقاء كلمة. فمن الطبيعي اأن يحد لنا اخلوف يف بداية املوقف ثم يزول مع الوقت.

املهم اأن ل يوؤدي بنا اخلوف اإىل الهروب من املوقف يف كل مرة.
 اأما اخلوف املرسي فهو خوف دائم ولي�ش له �سبب مقنع ول يحد لغالبية النا�ش ويعطل الإن�سان عن 

ار�سة حياته ويجعله ي�سعى للهروب من تلك املواقف بكل الطر املتاحة.

:� �أ�

و يت�سف الرهاب اخلا�ش باخلوف ال�سديد من سيء ما اأو موقف ما -ل يعترب ساًرا 
يف احلالت العادية مثل:

من  واخلوف  الأليفة،  احليوانات  من  واخلوف  الطائرة،  ركوب  من  اخلوف 
العوا�سف، واخلوف من الظالم، واخلوف من ركوب امل�ساعد الكهربائية، ونحو ذلك.

�� د 1
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 ة اأو الحتكاك بالآخرين، اأو الهروب من احلديبات الجتماعيهو الرتدد يف ح�سور املنا�س :االجتماع ا
.اأمامهم، اأو عدم القدرة على اإبداء الراأي لهم، والإح�سا�ش بعدم الرتيا

ويظهر اخلوف يف األب املواقف الجتماعية الآتية: 
  التعامل مع الآخرين. 

  اأداء عمل اأو اإلقاء كلمة اأمام جمهور. 
  التحد ب�سوت م�سموع اأثناء الجتماع واملناق�سة والأ�سئلة. 

  الذهاب اإىل املنا�سبات الجتماعية.
   التحد مع م�سوؤول اأو مدير. 

   اإعادة ب�ساعة اسرتيتها اإىل املحل. 
  الأكل وال�سرب يف اأماكن عامة. 

   اإمامة النا�ش يف ال�سالة الهجرية.

SOCIAL PHOBIA :تمل� � 2


ام مريرة و�سنوات عجاف نيت فيها اأين كب�ًسا يذب وينتهي اأمره. لقد فقدت سخ�سيتي  ت علي اأي فقد مر
  . مع النا�ش فكانت كالقرب م اأحًدا ول اأختلرفتي التي يف اأعلى بيتنا ل اأكل كرجل واأ�سبحت رهني
اأكن اأختل مع اأهلي الذين هم اأبي واأمي واأخي واأختي واأقرب النا�ش اإ، فاأنا ل اأ�ستطيع اأن اأبت�سم ف�ساًل 
عن اأن اأسحك مثلهم، ول اأتكلم بطالقة مثلهم، و�سرعان ما يحمر وجهي وتتغري مالي ويتلعثم 
  ملن يريد التحد ال سعر باأنني اأ�سبحت اإن�ساًناسعر اأن العيون تراقبني، كما األ�ساين واأفقد تركيزي. اأ
معي فال يجد عندي املتعة واحلدي اجلميل. وا اد الطني بلة اأنني اأرى بع�ش اأفراد املجتمع ي�سفق 
ت اأملا وكم قلبت م�سجًعا وكم جل�ست اأندب حياتي  نظرة الإن�سان الغري �سوي. فكم تاأمل  علي وينظر
واأرثي حا. اأنا النجيب الذي اأح�سل على اأعلى الدرجات يف درا�ستي ولدي ما لدي من الإبداعات التي 
ة. ولكي اأخت�سر عليك فهم  سعيفة هزيلة ه�س ها بال فائدة لأنها �سادفت نف�ًسابها علي. ولكن ا ام
حالتي. اإنني  اأقراأ مقاًل اأو اأ�سمع كالًما عن الرهاب الجتماعي اإل وكان مايذكر من اأعراش الرهاب 

عندي منه بالن�سيب الأوفر.



ية
س




ة ا


س


ا

١٨٧

من اأعراسه:
لالآخرين، ينظر ل فرده، الآخرين على الدخول عدم اليدين، اهتزا القلب، سربات ت�سارع ،التعر

الوقت. معظم ال�سكوت اجلوال، كجها اأخرى باأسياء الن�سغال معهم، احلدي يتجنب
ما الفر بني احلياء واخلوف الجتماعي؟

احلياء:
اجتناب القبي وعدم التق�سري مع ذي احلق ولي�ش فيه خ�سوع لالآخرين وهو مود سرًعا، اأما اخلوف 

الجتماعي فهو خ�سوع لالآخرين ونب مواجهتهم ب�سكل م�ستمر. 
الفر بني احلالة العادية واحلالة املرسية يف اخلوف الجتماعي؟

يف احلالة العادية قد ي�ساب البع�ش )بتوتر ب�سي( عند بداية مواجهة الآخرين اأو من هم اأكرب منه ولكنه 
�سرعان ما يزول، ولكنهم ماالوا على احتكاك بالآخرين و يرتكوا املوقف.

يف احلالة املرسية: توتر قوي مينع ال�سخ�ش من التفاعل مع الآخرين، ا يجعله ي�سرع يف الهروب منه 
يف كل مرة ويكون هذا هاج�سه الذي ي�سغله.

يرى مد الغزا - رحمه ا- اأن احلياء عالمة �سادقة على طبيعة الإن�سان، فهو يبني 
مدى اأدبه وقيمه التي ينتمي اإليها، فال�سخ�ش حني يحرج من فعل ما ل ينبغي، اأو يتعارش 
 مع قيمه فهو حي ال�سمري فاحلياء يحمي الإن�سان من الوقوع يف املحظور، لذا فاإن ا
يتعدى حدود  املرء يراقب خطواته فال  امل�سلمني لأنه يجعل  به  �سبحانه وتعاىل و�سى 

الدين الإ�سالمي، فاحلياء مطلوب ومروب فيه ول يتنافى مع ما يحبذ اأن يت�سف به.

ا اأم املوؤثر اأم القائد؟  ماذا تفهم من كلمة سخ�سية؟ هل هو القوي ج�سميًّ
.........................................................................................................................

يةطر�ب �ل�يةطر�ب �ل�

يةهية �ل
اأو العقلية اأو اجل�سمية النواحي يف ريه عن الإن�سان بها يتميز التي اخل�سائ�ش موع هي اسسية:

الجتماعية. اأو النفعالية
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ةطر� يل� �أ� 
�سنعرش اأهم اسطرابات ال�سخ�سية التي توؤثر على حياة من اأ�سيب بها وحياة من يعي�ش معه، ونوؤكد على اأن لكل 
سخ�سية �سمات معينة وي�سرت يف حتديد سخ�سية معينة اأن تتوافر األب الأعراش )املوسحة حتت كل سخ�سية(، 

ونعني اأنها اسطراب اأي اأنها بحاجة للعالج النف�سي. 
ومن اخلطاأ الت�سخي�ش بناء على بع�ش الأعراش التي قد نراها يف الآخرين، فقد يالح على بع�ش النا�ش اأعراش 
معينة ب�سيطة ولكن سخ�سيته متما�سكة وري م�سطربة، لذا فالأقدر على عملية الت�سخي�ش هم اأهل الخت�سا�ش 

من الأطباء والأخ�سائيني النف�سيني.
:أي  ةطر� يل� رأ� 

�سماتها: تغليب �سوء الظن واملبالغة يف احلذر، املبالغة يف التاأثر بالنتقادات حتى لو كانت ي�سرية، الإكثار من اخل�سومة 
واجلدل والعناد، احلر�ش على جمع الإدانات، يبح عن املعاين اخلفية يف احلدي، ويف�سرها على اأنها سده، يبال يف 

.سده، ي�سك يف ولء اأ�سدقائه واأقربائه له، ل يت�سام ت�سور التاآمر

 سماتها: الثقة الزائدة بالنا�ش، الغفلة عما يدور حوله، ل يتوقع ال�سوء، التبعية لالآخرين )فكًرا و�سلوًكا(، الت�سام�
الزائد حتى مع من ل ي�ستحقونه، �سهولة التاأثر باآراء الآخرين، املبالغة يف ال�سراحة حتى يف الأمور اخلا�سة.

ال�ستياء  م�ساعره،  اإهار  يف  واملبالغة  الراأي  اإبداء  يف  الزائدة  واجلراأة  الآخرين،   حقو مراعاة  �سماتها:عدم 
والغ�سب،النظر يف الآخرين بقوة، الت�سل يف العبارات وعلو ال�سوت، اأوامر ملزمة.

يتميز راسد باأنه يقابل امل�سكالت التي تواجهه بحكمه فهو ل يندفع يف اتخاذ قراراته، ويتميز اأخوه 
الأ�سغر بحبه لالأعمال التطوعية، فهو يعمل متعاوًنا مع اإحدى اجلمعيات اخلريية يف احلي، ويتميز 

ابن عمه بالكرم فمنزله ل يخلو من ال�سيوف.

ريل لظ� � ةل� ة �أر� يةل�ريل لظ� � ةل� ة �أر� يةل�

ة   ت � يطةية �لبة �ل  ت � يطةية �لبل�

طةت� :ية�ية �لل�طةت� :ية�ية �لل�
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�سماتها: العزلة والنفراد وال�ستمتاع بذلك، وبرودة امل�ساعر حتى مع الأهل والأولد، وسعف التاأثر بالنتقادات، 
وسعف التعبري عن امل�ساعر، وعدم الن�سجام مع الآخرين، وكالمها خمت�سر جًدا دون م�ساعر ل يت�س ما 
ت�سعر به على مالم وجهها، ول ل�ش مع اأولدها اأو وجتها، ولتهتم بحاجات الأبناء، وقد ل تتزوج لعدم 
الربة يف الندماج يف الأ�سرة، ول تكرت باملد اأو الذم، ول تبت�سم اأو تهز راأ�سها، وتختار الأن�سطة الفردية، 

.سمحالل التعبري النفعاعندها ا وعالقتها باأ�سرتها �سطحية، كما يرب ،ا لديها �سديق واحد فقور

ت�ستمتع  بنف�سها،  معجبة  ذاتها،  تلميع  يف   وتبال بالعظمة  وت�سعر  بالنف�ش،  الزائد  الإعجاب  �سماتها: 
بثناء الآخرين لها، وتك من لفت الأنظار اإليها، وتوهم الآخرين اأنها تعرف كل ما يدور حولها، وتدعي 
الآخرين   فو اأنها  وتت�سور  جًدا،  الواثقة  ظهر  نف�سها  وتظهر  الفخمة،  لالألقاب  وتتطلع  العبقرية، 
راحل، ويالح عليها سدة التاأثر بالنتقاد حتى ولو كان ري مباسر، وحتقد على من ينتقدها حقًدا 
اأهم(  )م�سلحتها  واأنانية  بالأخطاء،  تعرتف  ول  اخلريلها،  يريد   النا�س كان  لو  حتى  وطوياًل  سديًدا 
ا الأقران واملناف�سني وتتمنى  ت�ستغل النا�ش مل�سلحتها، ول تتنال عن حقوقها، وحت�سد الآخرين خ�سو�سً

وال نعمتهم، ول تدرك م�سكلتها وترى نف�سها على �سواب.

�سماتها: املراوة والحتيال للح�سول على مرادها، وسعف ال�سمري وق�سوة القلب )ياب لوم النف�ش( 
ريها،  على  الزور  وت�سهد  بالكذب،   تبا ول  والأمانة،  بالنزاهة  والتظاهر  بامل�سوؤولية،   الكرتا وعدم 
املبالة  ال�سريع ل�سهواتها، وعدم   ا تريد، والنتها واإقناعهم الآخرين  التالعب �ساعر  وقدرتها على 
و�سرعة  الآخرين،  من  بالأخذ  وال�ستمتاع  العاطفية،  امل�ساعر  تبادل  يف  سديد  وسعف  الآخرين،  �ساعر 

التلون ح�سب املوقف، وحترك الآخرين عن بعد لكي حت�سل على مبتغاها.

�لية �نطية �لية �نطية 

 �  لت�  :يةية �لل� �  لت�  :يةية �لل�

 ر� لةت� يةل� ر� لةت� يةل�







�سماتها: تتعلق بالآخرين عاطفًيا و�سلوكًيا، وتعتمد على سخ�سية ت�ستمد منها الرعاية وتخ�سى فراقها، 
ويل اإىل ا�ستمالة عطف الآخرين حتى ل يرتكوها لوحدها وتفقد الت�سرف، وت�ساير الآخرين وتتنال 
لهم عن حقوقها حتى ل يرتكوها لوحدها، وتعجز عن اتخاذ قرارتها اليومية، وعل الآخرين يتخذون 
قراراتها املهمة مثل نوع عملها، وحاجاتها اخلا�سة، وتتاأثر كثرًيا عند انتهاء عالقة وثيقة، وتوافق الآخرين 

حتى ولو اأخطوؤوا يف حقها خوًفا من اأن يرتكوها.

�لية �لتمدية �لية �لتمدية  
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لبة م�ساعر احلزن والكاآبة، وال�سعور الدائم بالإحبا، وياب البت�سامة وعبو�ش الوجه، واملبالغة يف ت�سخيم 
عيوب النف�ش، ولبة الت�ساوؤم، وامليل للعزلة. 

)ري املتزنة انفعالًيا( )اسطرابات يف الفكر ويف املزاج ويف ال�سلوك ويف العالقات(:
والتدهور،  ال�ستقرار  سديدة بني  راسية(وتقلبات  وتارة  )تارة اسبة  عادة،  �ساعات  املزاج خالل  تقلب  �سماتها: 
وفقد  الت�سرف  يف  والندفاعية  والنفجار،  ال�سديدة  ال�ستثارة  و�سرعة  والكتئاب  العتدال  بني  مزاجها  ويتبدل 

ال�سيطرة وسعف تقدير العواقب.

يف الفكر واملزاج وال�سلوك رابة يف الت�سرفات وال�سلوك )يف املظهر واحلركة واملقتنيات( ل تتماسى مع املجتمع.
رابة يف الأفكار ) تطر اأفكار ري منطقية وم�ستغربة جًدا(.

عدم تنا�سق التفكري مع امل�ساعر )قد تكون امل�ساعر متبلدة باردة(.
سعف التوا�سل مع الآخرين مع قلق وتوتر عند الحتكاك بالآخرين.

 قد تراها تكلم نف�سها )ب�سكل م�ستمر(.
.)ري مرتاب رابة يف الكالم )كالمها 

مع مقتنيات ريبة اأو تلب�ش مالب�ش ريبة.

�لية �ليبة �لية �ليبة 

�لية �تقبة �لية �تقبة 

�لية �لريبة�لية �لريبة





11



ية
س




ة ا


س


ا

١٩١

��
لل�لل�

          
          11

       22
        33

         44
      55

             66



تمهيد
الإ�سابة بالأمراش النف�سية لي�ش اأمًرا خمجاًل فهي ت�سيب الإن�سان مثلما ت�سيبه الأمراش 
اجل�سمية املختلفة، فعلى املري�ش ال�سعي لعالجها حتى ل توؤثر على م�سرية حياته. كما ذكر 

�سابقاً يف تقارير منظمة ال�سحة العاملية فال�سحة النف�سية هي جزء مهم من ال�سحة العامة.
بل على العك�ش اأحياًنا فبع�ش الأمراش اجل�سمية ميكن للمري�ش التكيف معها ويعي�ش 
م�ستقًرا يف حياته، ولكن الأمراش النف�سية هي اأسد وًطاأ فهي التي عل الإن�سان ي�سقى يف 

حياته ويفقد ال�ستمتاع بها.

االأ�سا�سية ا ا ااالأ�سا�سية ا ا ا

�لتر� لمة �لتر� لمة 11

اإن اأوىل خطوات العالج والتخل�ش من امل�سكلة هو العرتاف بها، لأن ذلك يجعل ال�سخ�ش يبح عن 
حل لها، اأما اإنكارها اأو اهلها وعدم العرتاف بها ف�سيوؤدي اإىل يادتها م�ستقباًل، و�ستوؤثر على م�سرية 
احلياة.ويف مقابالت مع املرسى الذين تلقوا العالج اأكدوا اأنهم نوا لو اأنهم اعرتفوا �سكالتهم منذ 

داملخت�سون هذه اخلطوة اأهم خطوة للعالج وت�سهل ملا بعدها. وقت مبكر.ويع

الآتي: النحو على ن�ستعرسها مهمة خطوات للعالج

L-GE-CBE-TRHS-dpsy-U7-L3

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-dpsy-U7-L3.png

خطوات العالج النفسي وأساليبه

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-دراسات نفسية واجتماعية-الصحة النفسية

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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ية �لمت�رية �لمت�ر

 ي  ل� ي ي  ل� ي

اإن الإ�سابة بالسطرابات النف�سية لي�ش اأمًرا خمجاًل، فهذا قدر ا وكل اإن�سان معرش لذلك كما هو احلال يف 
الأمراش اجل�سمية املختلفة، فكما اأن املري�ش يف بدنه ي�سعى لعالج نف�سه لدى املتخ�س�سني املوؤهلني، فكذلك املري�ش 
النف�سي عليه اأن ي�سعى لعالج نف�سه لدى املتخ�س�سني من اأطباء واخت�سا�سيني اأما اللجوء اإىل ري ذلك؛ ف�سيوؤدي 

اإىل ا�ستمرار امل�سكلة ورا تفاقمها.
ومن املتخ�س�سني الذين ميكنهم تقد امل�ساعدة ما ياأتي:

الطبيب النف�سي: وهو يحمل موؤهاًل يف الطب وي�ستخدم العالج الدوائي بالعقاقري.
الأخ�سائي النف�سي: وهو يحمل موؤهاًل يف علم النف�ش العيادي، ويقدم اجلل�سات العالجية با�ستخدام طر العالج 

املعروفة بنتائجها. وكذلك يطبق الختبارات واملقايي�ش النف�سية وي�ستخرج نتائجها.

اأ�سيب ابن منال الذي يبل من العمر �ستة ع�سر عاًما باأفكار عله يغ�سل يديه مئة مرة يف اليوم ولكن 
منال قررت اأن ت�سطحب ابنها اإىل سخ�ش �سمعت عنه اأنه يعال حالت م�سابهة من حالة ابنها، ولكن 
باإيهامهم  املرسى  الن�سب والحتيال وي�ستغل سعف نف�سيات  اأنه م�سعوذ ويجيد   تكن منال تعلم 
بقوته اخلارقة يف العالج، الأمر الذي جعله ي�سرب ابنها سرًبا مربًحا بحجة اأن ابنها م�ساب �ش 
من اجلن ا عرقل من �سحة البن واأثر �سلبيًّا على ذاته، قام اأقاربها بن�سحها بالذهاب اإىل اإحدى 

العيادات النف�سية، فوجدت اأن الأمر خمتلف وخ�سع ابنها لربنام عالجي حتى ا�ستقرت حالته.

املعونة ملن يحتاجها من ذوي السطرابات   ن�ساطات علمية و�سلوكية تهدف لتقد النف�سي: موعة  العالج 
النف�سية.

من  لبد  اجليد  العالج  يتحقق  وحتى  النف�سية،  امل�سكلة  باختالف  تختلف  عالجية   طر عدة  النف�سي  وللعالج 
ا�ستخدام اأك من اأ�سلوب بطريقة متكررة ومنتظمة يوميًّا.

مع مالحظة اأن من طبيعة السطرابات النف�سية اأنها قد حتتاج اإىل بع�ش الوقت اأك ا يحتاجه العالج يف 
الأمراش اجل�سمية، فعلى املري�ش ال�سرب وعدم ال�ستعجال يف طلب النتائ الإيجابية؛ حي اإن ذلك �سياأتي تدريجيًّا 

اإذا تقيد املري�ش بتوجيهات املعال النف�سي.
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فاإن قل رساه �سار مرتًعا لالأوهام والأحزان، ول يكون الرسا اإل با�ستح�سار العبد حلكمة ا بالأقدار، 
ن على املرء ما يالقيه من امل�سائب. ا يهو واأنه ل يعطي ول مينع اإل حلكمة بالغة؛

فالدعاء ال�سال يخل�ش �ساحبة من اآلم احلزن والكرب باإذن ا العلي القدير.

�سئل ال�سي عبد العزيز بن با - رحمه ا - ال�سوؤال الآتي: يخطر ببال الإن�سان و�ساو�ش 
فاأجاب  الأمر؟..  بهذا  يوؤاخذ  امل�سلم  فهل  والإميان،  التوحيد  ال  يف  ا  وخ�سو�سً وخواطر 
قال قال: � هريرة اأبي عن قال اأنه ال�سحيحني يف ملسو هيلع هللا ىلص ا ر�سول  عن  ثبت  ف�سيلته: 
] ه ب لوا  م عي  واأ وا  مل كتي    ا م ا  ه س� ف ناأ  ه ب  تث د ح ا  م تي  ملأ   او   ا  ناإ   ملسو هيلع هللا ىلص: الر�سول
الو�ساو�ش هذه من لهم يخطر عما ملسو هيلع هللا ىلص �ساألوه عنهم ا رسي ال�سحابة اأن وثبت ،[
 وهلاأ س� ف ملسو هيلع هللا ىلص ي بالن اب ح س� اأ ن م ا�شن اء ج : ال ق � ة ر ي ر ي هب اأ ن يف ال�سوؤال ع اإليها وامل�سار
 اكذ : ال ق . م عوا: نال ؟ ق وه   د جو د ق و : ال ق . ه ب مل كتي نا اأن د حاأ م ا عتا ي ا من س� ف ناأ يف د   اناإ
 ا�شالن ال زي ل ملسو هيلع هللا ىلص: ا ر�سول قال هريرة� قال: اأبي وعن ،[] . ان ميالإ ي ر س�
 تن اآم ل قيل ًئا ف ي س ك لذ ن م د جو ن م ف ا قل خ ن م ف قل  اخل ا قل ا خ ذ ه ال ق ى يت ح ونل اء س�تي

.[] ور�سله اب

  ب � ق لر� قي

ل �لأدية 

�لج �لين ل� رية 

ب

ج

د

تاأمل احلديثني الآتيني، مبيًنا دور ال�سرب والحت�ساب يف حتقيق ال�سحة النف�سية.
�: اأن نا�ًسا من الأن�سار �ساألوا ر�سول ا - فاأعطاهم، ثم �ساألوه  عن اأبي �سعيد اخلدري
ي  دن ع ون كا ي م ملسو هيلع هللا ىلص فاأعطاهم، ثم �ساألوه فاأعطاهم ؛ حتى نفد ما عنده، فقال ر�سول ا
  رب س�تي ن مو ، ا ه ن غ ي ن غت س�ي ن مو ، ا ه ف ع ي ف ف عت س�ي ن مو ، م ك ن ع ه ر خداأ نل ف  ري خ ن م
. []، وعن اأبي   رب ال�س ن م ع س� واأ ا و ً ري اًء خ ط ع د حاأ ي ط عا اأ مو ، ا ه   رب س�ي
قال: ما ي�سيب امل�سلم من ن�سب ول و�سب ول هم ول حزن ول  ملسو هيلع هللا ىلص هريرة � عن النبي

.[] .بها من خطاياه ا ر ف م حتى ال�سوكة ي�ساكها اإل ك اأذى ول

اأهم ا اجيةاأهم ا اجية

فالدعاء ال�سال يخل�ش �ساحبة من اآلم احلزن والكرب باإذن ا العلي القدير.

 ل� �أ



١٩٤

وذلك من خالل الطبيب النف�سي، والتي ثبت فائدتها الكبرية للمرسى، وقد يعتقد 
بع�ش املرسى اأن هذه الأدوية قد ت�سر باملري�ش، وعلى العك�ش من ذلك فاإن هذه الأدوية اإذا 

ا�ستخدمت ح�سب تو�سية الطبيب فاإن نتائجها جيدة.

وذلك من خالل الطبيب النف�سي، والتي ثبت فائدتها الكبرية للمرسى، وقد يعتقد 
بع�ش املرسى اأن هذه الأدوية قد ت�سر باملري�ش، وعلى العك�ش من ذلك فاإن هذه الأدوية اإذا 

22 يرقل�  يةية �لنلأد� يرقل�  يةية �لنلأد�

ةاجا يا اأ�ساةاجا يا اأ�سا

وقد  اخل�سو�ش،  وجه  على  القهرية  والو�ساو�ش  املخاوف  مواجهة  يف  الفعالة  الأ�ساليب  من  الأ�سلوب  هذا  ويعد 
بينت الدرا�سات اأهميته يف تخل�ش املرء من خماوفه و�ساو�سه، وهو اأن يتعرش املري�ش للمواقف املثرية التي ت�سبب له 

خماوف اأو الو�ساو�ش ب�سكل متدرج اأو مباسر دون اأن يحاول الهروب منها حتى تزيد مناعته سدها.

على  يعرش   حي املنتظم،  التدريجي  التعويد  طريقة  وت�ستخدم  الرئي�سة،  ال�سلوكي  العالج  اأ�ساليب  من  د  ع ي
ال�سخ�ش بالتدري لهذه املثريات املحدثة للخوف.

وقد ا�ستخدم القراآن الكر هذا الأ�سلوب مع امل�سلمني لتخلي�سهم من داء عظيم. )هل ميكن اأن توس امل�سكلة 
والآيات القراآنية التي تطرقت لعالجها؟(.

 �ط�

11  يجب اأن يتدرب الفرد على ال�سرتخاء.
 سكل هرمي بحي 22  بناء مدرج القلق: يقوم بعد ذلك باإعادة ترتيب هذه املثريات على
تكون اأسعف هذه املثريات واأقلها اإحداًثا للقلق اأو املخاوف عند قاعدة ذلك الهرم، واأن 
تكون اأكها واأسدها تاأثرًيا واإعاًجا عند القمة، ويبداأ واجهة خماوفه من املثري 

الأسعف اإىل الأك سدة واأل ينتقل من درجة اإىل اأخرى اإل بعد الإح�سا�ش بزوال اأو انخفاش القلق اأو املخاوف 
ب�سكل كبري  )فقد يكون مواجهة سخ�ش واحد اأخف من مواجهة موعة، فيوسع التعامل مع ال�سخ�ش الأول 

كاأول موقف يتم التدرب عليه، ثم تدريجيًّا حتى الأ�سعب وهكذا(.

�لأب �لأ�� :ة �لتيية  
  أ�  يل  ن   أ�

 سكل هرمي بحي بناء مدرج القلق: يقوم بعد ذلك باإعادة ترتيب هذه املثريات على  
تكون اأسعف هذه املثريات واأقلها اإحداًثا للقلق اأو املخاوف عند قاعدة ذلك الهرم، واأن 
تكون اأكها واأسدها تاأثرًيا واإعاًجا عند القمة، ويبداأ واجهة خماوفه من املثري 

  ة�لم�  رلت�  ة�لم�  رلت�

تاأمل املقولة الآتية:
من اأعظم توقيه سدة فاإن فيه، فقع ا اأمر هبت اإذا (:� طالب اأبي بن علي الإمام يقول

...) فيه الوقوع
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التعرش للمواقف تدريجيًّا )ملدة �ساعة يوميًّا( وحتمل القلق النا وعدم الهروب من املوقف مهما  33
يكن )مهما توقع ال�سخ�ش اأن امل�سكلة �ستزيد يبقى دون هروب(.

44  يتم التدريب على كل موقف حتى يتالسى التوتر اأو ي�سب قليال جًدا وري موؤثر.

)ي�ستخدم مع مرسى الو�سوا�ش القهري واخلوف الجتماعي(.

  ج   رب� رلت� :ب �لل�
  يل  ن 

ب

الآخرين مع يتحد اأن عليه - مثال - الجتماعي اخلجل من يعاين الذي فال�سخ�ش
الآتي: النحو على بجراأة

 �ط

11  الدخول يف املواقف الجتماعية اأو مواقف الو�ساو�ش وحتمل القلق ملدة �ساعة على الأقل يومًيا )�ساعة 
متوا�سلة ولي�ست متقطعة(.

22  البقاء يف املوقف حتى يزول القلق اأو يقل بنحو ) وخذ عهًدا على نف�سك بعدم املغادرة(.
33  عدم التهرب مهما �ساءت احلالة.

44  عدم تكرار ال�سلوك الو�سوا�سي مهما اد التوتر )يف حالة الو�ساو�ش(.
55  قد يحد ف�سل يف بداية العالج وهذا اأمر متوقع وطبيعي، وعليه ال�ستمرار.

و�سوا�ش  )مثاًل  القهري  الو�سوا�ش  مري�ش  مع  تدرج(  اأو  ا�سرتخاء  )بدون  التعرش  اأ�سلوب 
النظافة( عليه اأن يغ�سل يديه مرة واحدة فق، ثم ميتنع عن التكرار، ومن الطبيعي اأن يرتفع 
القلق ويزيد التوتر، ولكن اإذا �سرب املري�ش فاإنه �سيقل القلق تدريجيًّا وكلما تدرب اأك كلما 
ا�ستطاع اأن يتخل�ش من امل�سكلة ب�سكل اأ�سرع، واإذا قام بتعبئة اجلدول الآتي �سيالح اأنه يف كل 
مرة يواجه و�ساو�سه بدون تكرار كلما قل التوتر وبالتا قل تاأثري الو�ساو�ش عليه حتى تنتهي.

يتحد مع )اأحد( اأفراد اأ�سرته ويقيم م�ستوى القلق من )�سفر -( واإذا  يف التغلب على خجله، 
وانخف�ش م�ستوى القلق فهذا دليل حت�سن وي�ستمر على التدريب يف كل موقف ولينتقل للموقف الآخر 
اإل اإذا قل م�ستوى القلق ب�سكل كبري، ثم يتحد مع )موعة( من اأفراد اأ�سرته واإذا  يتحد مع 
)اأحد( الزمالء، ثم مع )اأحد( من مالء املدر�سة ثم مع اأك من واحد )ح�سب احلالة، ثم مع موعة 
من مالئه، ويف كل مرة ي�ست�سعر قوته وي�سجع نف�سه على التقدم الذي حد وهكذا. ويتطلب اأ�سلوب

امل�سكلة. تنتهي حتى النتائ هور يف الت�سرع وعدم املتقطع ري امل�ستمر التدريب التدرج



١٩٦

 لم� ميل ن :�مل لي� ل� لم� ميل ن :�مل لي� ل�

يعد هذا ال�سلوب مهًما لأنه ير�سد املواقف التي ر بنا، وفائدة ذلك اأنه ي�ساهم يف فهم امل�سكالت ب�سكل اأكرب، 
وتفيد الدرا�سات النف�سية اأن ا�ستمرار ر�سد املواقف يقلل مع الوقت من حدو امل�سكالت لأن املرء اأ�سب اأك وعًيا 
بها. سريطة اأن ت�سجل املواقف مباسرة.)وي�ستخدم هذا النموذج يف كال احلالتني املباسرة والتدريجية( مع التاأكيد 

على اأنه كلما ا�ستخدم النموذج اأك كلما هر التح�سن اأ�سرع.
وذج ال�سجل اليومي:

يف الب املواقف عندما تغري فكرة معينة حول موقف اأو سخ�ش يتغير �سلوكك نحوه، فمثاًل لو نظرت للحياة 
وهكذا  لة،  اأنها  ترى  عندما  العك�ش   ديح بينما  معها،  وتفاعاًل  ن�ساطًا   اأك تكون  �سوف  فاإنك  جميلة  باأنها 
 بحاول دائما الهذا حل .وف حترتمه اأكك �سك فاإندرك ويحرتمه يقسخ�ش ما على اإن فعندما تف�سر �سلوك
عن الفكرة الإيجابية و�سك بها د اأن �سلوكك يتغريمع الوقت. وت�سري الدرا�سات اإىل اأن كثرًيا من اسطراباتنا 

النف�سية هي نتيجة ما يدور يف اأذهاننا من اأفكار حول مواقف معينة.)هات اأمثلة اأخرى(.
ومن الأ�ساليب التي ت�ساعد على تغيري اجلانب املعريف لدى املري�ش:

11  اإثارة الأ�سئلة لدى املري�ش، واإعطاوؤه فر�سة لالإجابة عليها، ملاذا؟ ماراأيك:
مثل هذه الأ�سئلة ت�ساهم يف تعديل اجلوانب املعرفية ب�سرعة.  

22  تكرار قراءة الأفكار الإيجابية قبل الدخول للمواقف.
33  كتابة املزايا والعيوب:

عندما يكتب املري�ش املزايا والعيوب مل�سكلة موجودة عنده ي�ساهم ذلك يف حل م�سكلته، حي �سيكت�سف من خالل 
الكتابة بع�ش احلقائق، لأنه دائما يعال الق�سية ذهنًيا )يف ذهنه دون كتابة، ولكن عندما يحاول �سرد املزايا والعيوب 

كتابيًّا �سيالح نتائ مهمة.
ا يف ال�سلوكيات ال�سلبية والعادات التي يريد املرء التخل�ش منها. وهذا الأ�سلوب يفيد جدًّ

املوقفالوقت و�سف   اخلوف ال�سعوباتالنتائم�ستوى

لم� ميل ن   رج �لمل�  :لأ� يلم� ميل ن   رج �لمل�  :لأ� ي
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 لم� ميل ن  :يلت جل� لم� ميل ن  :يلت جل�

ا اأو علقه يف مكان بار يف رفتك اأو اكتبه وسعه يف جيبك واقراأه بني فرتة  كرر قراءة هذا اجلدول يوميًّ
واأخرى.

ا املخاوف املرسية، وتاأتي  يعد التخيل من الأ�ساليب الفعالة يف التعامل مع امل�سكالت النف�سية وخ�سو�سً
اأهميته حي اإن بع�ش املرسى ل ميكنهم مواجهة خماوفهم يف الواقع لعدم قدرتهم على املواجهة، واأثبتت 

الدرا�سات اأن التخيل اإذا طبق ب�سكل متقن فكاأن املري�ش مار�ش املوقف واقعيًّا.
وميكن اأن ي�ستخدم هذا النوع من العالج مع جميع مرسى املخاوف املحددة اأو الجتماعية:

اأوًل: تدريب املري�ش على ال�سرتخاء املتقن. )مدة اأ�سبوعني تقريبًّا بواقع ثال جل�سات اأ�سبوعيًّا(.
 ثانًيا: بناء هرم القلق )بدًءا باملواقف الأقل خوًفا اإىل الأك خوًفا وفق ن�سبة مئوية ددة(.

ثالثاً: ار�سة التخيل على النحو الآتي )املثال �سيكون على مري�ش يخاف امل�ست�سفيات(، مع مالحظة 
مع  التخيل  يعيد  بالتوتر  سعر  اإذا   ، بن�سبة  يقل  اأو  التوتر  يتالسى  حتى  املوقف  املري�ش  يتخيل  اأن 
ال�سرتخاء مرات عديدة لنف�ش املوقف، و�سينتهي باإذن ا، ثم بعد ذلك ينتقل للموقف الذي يليه وهكذا.

ا اأو علقه يف مكان بار يف رفتك اأو اكتبه وسعه يف جيبك واقراأه بني فرتة  كرر قراءة هذا اجلدول يوميًّ

امل�سكلة وجود حالة يف
امل�سكلة نوع وجودهايحدد عدم حالة يف

املزايا

العيوب

يغم�ش املري�ش عينيه وهو يف حالة ا�سرتخاء تام ويتخيل بطريقة وكاأنها واقعية 
اأمامه بجميع حوا�سه على النحو الآتي:

لوحة مكتوب عليها م�ست�سفى.
الطريق املوؤدي اإىل امل�ست�سفى. 

مدخل امل�ست�سفى.
م�ساهدة املرسى داخل امل�ست�سفى.

يرى �سيارات الإ�سعاف بجوار املدخل.
ي�سم رائحة امل�ست�سفى اخلا�سة.

يقابل الطبيب وي�سر له احلالة.
 يرى رفة العمليات وفيها مرسى.



١٩٨

لم� ميل ن :�ل� يب �لتأ�لم� ميل ن :�ل� يب �لتأ�

بعد تعبئة اجلدول، على ال�سخ�ش البح عن الأن�سطة التي ت�سعره بال�سعادة في�سعها يف جدوله اليومي وميار�سها 
يوميا )وميكن ال�ستفادة ا ورد يف اأ�ساليب ال�سحة النف�سية بخ�سو�ش الأن�سطة امل�سادة للتوتر (.

اأو معنوية. فاإنه يتكرر  اأو ينال مكافاأة مادية  اأو ت�سجيًعا  اأن كل �سلوك يلقى ا�ستح�ساًنا  من مالحظتنا اليومية. 
با�ستمرار حتى ي�سب عادة، ذلك الت�سجيع اأو تلك املكافاأة. ت�سمى بالتدعيم، اأما الذاتية فتعني اأن يكون التدعيم 

والت�سجيع من عند اأنف�سنا لأنف�سنا.
اأو  ال�ستذكار  يف  النتظام  اأو  خماوفنا  بع�ش  من  التخل�ش  مثل:  جديًدا  �سلوًكا  اأنف�سنا  نعلم  اأن  اأردنا  اإذا  فمثال 
النتظام يف ار�سة ن�سا رياسي. فاإنه ل يجب الكتفاء بتنظيم العملية وحتديد الوقت املنا�سب، بل يجب اأن يدعم 
والقدرة  الثقة  النف�ش وب م�ساعر  بت�سجيع  ا:  نف�سك معنويًّ العادة يف  اأن تدعم هذه  اأي يجب  والت�سجيع.  باملكافاأة 

ا: باأن تكاف نف�سك بنزهة اأو سراء س حتبه اأو يارة سخ�ش بب اإىل نف�سك. والكفاءة، وماديًّ

بعد تعبئة اجلدول، على ال�سخ�ش البح عن الأن�سطة التي ت�سعره بال�سعادة في�سعها يف جدوله اليومي وميار�سها 

الن�ساالوقت و�سف  ال�ستمتاع درجة

�سباًحا   الأقارب اأحد يارة

 املدر�سية الواجبات اأداء

نومك ..................................................حتى

تقارير وبحو مقرتحة:
اللتزام الديني وعالقته بال�ستقرار النف�سي.

التفكري الإيجابي والتفكري ال�سلبي وعالقتهما بال�سحة النف�سية.
اأ�ساليب الأبناء يف امل�ساركة الفعالة يف الأ�سرة.

العمل التطوعي والطمئنان النف�سي.
فن التعامل مع الآخرين.

 ر �ل أ� لم ري يل ن :طةلأ�  ر �ل أ� لم ري يل ن :طةلأ� 

تكمن اأهمية هذا الأ�سلوب يف اأنه يجعل ال�سخ�ش يكت�سف اأن ما ميار�سه من اأن�سطة اأو اأنه يجال�ش اأنا�ًسا هم �سبب 
توتره وسيقه. لذا قم بتعبئة هذا اجلدول ملعرفة اأنواع الأن�سطة التي ار�سها، ف�ستكت�سف مع الوقت اأنك قد ار�ش 

اأن�سطة ري �سارة هي اأحد اأ�سباب توترك.
مثال للنموذج )املطلوب اإكمال النموذج بال�ساعات حتى نومك(.
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١٩٩

11 حدد ثال �سلوكات ار�سها يوميًّا توؤدي اإىل ال�سحة النف�سية، و�سلوكات اأخرى توؤدي اإىل التوتر.

22  عندما ت�سمع اأن اأحد اأقاربك اأثار حولك اإساعة معينة قد ت�سر ب�سمعتك، كيف تت�سرف وفًقا للمقومات 
املعرفية التفكري ) الإيجابي  الدائري (.

الآتية: املواقف يف الفعالة الجتماعية املهارات حدد 33

  ت�

النف�سية ال�سحة اإىل توؤدي ال�ستقرار�سلوكات وعم التوتر اإىل توؤدي �سلوكات

معرفية ال�سلوكمقومات

الإيجابي التفكري

الدائري التفكري

فعالاملواقف ري  فعال

يتحدثون عندما الآخرين مل�سكالت لالإن�سات ي�سعى

هذا،اأنت.....( ( بالإسارة الآخرين ناداة يكتفى

النق�ش جوانب باإي�سا البدء املهم من

لالآخرين رسا هناك مادام حقوقك عن تتنال اأن الأف�سل من

اأعمالهم اأداء يف يتباطوؤون يجعلهم الآخرين مد

واأحزانهم م�سراتهم يف بالآخرين الت�سال يف امل�سارعة
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 تعاىل: وقال ،[]   تعاىل: قال 44
النف�سية؟ وال�سحة التدين بني العالقة سو ال�سابقتني، الآيتني سوء []يف 
كبري. ب�سكل �سعادتك من تزيد التي اليومية ماالأن�سطة النف�سية، لل�سحة ال�سلوكية للمقومات درا�ستك خالل من 55

مبداأ الت�سام جليًّا بني يو�سف واإخوته. وس اأثر  هر وقد واحلكم، باملوعظة مليئة الكر القراآن يف ِ يو�سف ق�سة  66
ذلك على اإخوة يو�سف عليه ال�سالم ويف راأيك ما حدود ت�ساك مع الآخرين؟

نواجهها؟ عندما النتائ ما املقابل ويف م�سكالتنا، من نهرب عندما يحد اأن تتوقع ماذا 77

مرسية: اأم طبيعية الآتية املواقف كانت اإذا فيما حدد  88

الآتية: الأعراش خالل من السطراب نوع حدد  99

اأم

النتائاحلالة

املواجهة. عند

املواجهة. عدم عند

الآتية: الأعراش

احلكماملوقف

نكرر بع�ش الأعمال اأحياًنا للتاأكد منها.

الوقت. لبع�ش عزيز فقد عند نحزن

سبطها. من نتاأكد حتى �سالة كل نكرر

احلياة. من الياأ�ش

السطراباملوقف نوع

ا دائًما مهما كانت ال�سعوبات.  ي�سافر برًّ
امل�سعد  من  بدًل  الدرج  �سعود  يف�سل  اأنه  اإل  الركبة  يف  اإ�سابته  من  بالرم 

بالرم من خطورة ذلك عليه.
اخلارجي. الباب الاإ من ليتاأكد ليلة كل رفته من يخرج
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اذكر ال�سبب: 1010
النف�سي. العالج خطوات اإحدى بامل�سكلة العرتاف

النف�سية. السطرابات عالج يف الناجعة ال�ساليب اأحد التخيل
الآتية: العبارات يف اخلاطئة للعبارة )( وعالمة ال�سحيحة للعبارة )( عالمة سع 1111

)(.شالأمرا من ا ام اخللو هي النف�سية ال�سحة
)(.والقلق التوتر تزيل ال�سارة الأعمال ار�سة
)(.النف�سي السطراب موؤسرات اأحد عزيز فقد على احلزن

اعرتافه وعدم الآخرين من اأف�سل باأنه املري�ش سعور الج�سية ال�سخ�سية �سمات من
)(.باأخطائه

باإ�ستخدام الآخرين مواجهة على القدرة عدم من املري�ش تخل�ش تخيل نف�سك معاجًلا نف�سيًّا كيف 1212
التدريجي. التعرش اأ�سلوب

لعالجه؟ الناجع الأ�سلوب ما القهرية، الأفعال من يعاين مري�ش 1313
منها؟ تعاين التي امل�سكالت اإحدى من التخل�ش يف التخيل ت�ستخدم 1414كيف

الآتية: بامل�سطلحات مااملق�سود 1515
النف�سية. ال�سحة

النف�سي. السطراب
النف�سي. العالج

يجل�ش وحيًدا يف بيته ول يهتم بنظافة مالب�سه، ودائًما مت�سائم.

يح�سل على ما يريد بالكذب، ويظهر اأنه بحاجة للم�ساعدة.

ترك ار�سة الأن�سطة التي يحبها وبداأ يتغيب عن عمله.

يعتذر كثرًيا عن تلبية الدعوة، ويرتبك عندما يتحد مع من بجواره.

يغت�سل ل�ساعات طويلة خوًفا من اجلراثيم.

يتور يف كثري من الأعمال ال�سلبية، ويكون ل ا�ستغالل الآخرين.

ي�ست�سري �سديقه يف كل اأموره حتى ال�سغرية ول ي�ستطيع اتخاذ قرار لوحده.
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)يعد توكيد الذات اإحدى الركائز املهمة للثقة بالنف�ش...(
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الأهدافالأهداف

هذه املواقف تعرب عن نق�ش يف املهارات النف�سية الجتماعية والتي ت�سمى مهارات توكيد الذات 

تمهيد

  اآرائي الًبا ما تكون مكبوتة؛ لأنني  اأعتقد اأن من حو �سريف�سوها؛ لذا اأحتف �ساعري ول اأ�ستطيع 
البو بها، ول اأرف�ش ما يطلبه الآخرون مني لأنني اأخ�سى �سبهم؛ ودائما اأفكر كيف اأ�سب مثل هوؤلء 

الذين يدافعون عن اأنف�سهم والبو باأفكارهم دون خوف.
  يف ذات يوم بعت �سيارتي ب�سعر هيد لأن )امل�سرتي( جريء يف الإ�سرار على �سعر معني، فاسطررت بيعه 

ال�سيارة مع اأنني اأتوقع �سعرا اأف�سل بكثري، والآن ل اأريد اأن اأكرر ذلك مرة اأخرى.
اأسك يف اآرائي؛ وكثرًيا ما اأت�سايق لعدم التعبري عن هذه الآراء؛ فاأ�سبحت اأعامل النا�ش بعدوانية..... اإىل 

الآن ل اأدري ما هو ال�سلوك املنا�سب للتعامل مع من اأختلف معهم.
ل اأ�ستطيع ادلة البائع يف �سعر ما اأسرتيه، اأتردد يف التفاوش معه، ويف اأك من مرة اأسرتي ب�سعر األى 

.مااحلل؟... ل تغ س� سعر اأين ما ي�سرتيه اإخوتي واأ�سدقائي..........اأ بكثري
اآه، لقد تورطت ذات يوم باملوافقة يف الذهاب مع موعة من اأ�سدقائي اإىل اأحد الأماكن ري املقبولة، 
بالرم من اأين ل اأريد الذهاب معهم،  ولكن اأخ�سى اأن ي�سخروا مني اأو يتهمونني باخلوف، فذهبت معهم، 

واإىل الآن واأنا نادم على ذلك، كيف اأواجههم مرة اأخرى؟

أ��   �لتمية �لية:

L-GE-CBE-TRHS-dpsy-U8-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRHS-dpsy-U8-L1.png

المهارات النفسية االجتماعية

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-دراسات نفسية واجتماعية-المهارات النفسية االجتماعية

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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Self-AssertionSelf-Assertion اا ي  اا ي ا ه  : ًا ه  :اًلالاأاأ

اا يت نةعية اا ارااا :ثانيًااا يت نةعية اا ارااا :ثانيًا

يتفق الباحثون على اأن التوكيد عبارة عن:
التعبري ال�ساد عن الآراء والأفكار والنفعالت الإيجابية وال�سلبية والربات والدفاع عن 
احلقو اخلا�سة والقدرة على قول - ل- يف ل احرتام قيم املجتمع وم�ساعر وحقو الآخرين.

ما سرو التعبري عما بداخلنا؟
التعبري ال�ساد: اأي اأن يتوافق ما نعرب عنه مع اآراءنا وم�ساعرنا الداخلية. 

الطريقة الفعالة: تعني اأن يوؤكد ال�سخ�ش بطريقة فيها احرتام وتقدير لالآخر، وباأ�سلوب لبق.

حني ننظر نظرة تف�سيلية للتعريف العام للتوكيد لر�سد عنا�سره الفرعية �سنجد اأنها تتمثل يف  عدد من 
املهارات الفرعية  على النحو الآتي: 

رية �ل�

�ق� ة

�ة

اأن ي�ستاأذن،  اأن يتخطاك يف �سف النتظار دون  سخ�ش يف نف�ش عمرك يحاول 
 اأنه يف بع�ش الأوقات من الالئق ال�سما فتعتذر منه باأ�سلوب لئق )مع مالحظة 

لالآخرين اأن يتخطونا اإذا كانوا كبار �سن اأو لديهم روف خا�سة(.

اأن به خلاًل كبرًيا، فاأرجعته املحل  اسرتيت جهاًا جديًدا ب�سعر ال واكت�سفت 
بعد نقاش طويل ولبق مع البائع حتى ا�ستلمت نقودك.

تفاوش �ساحب املحل يف تخفي�ش �سعر املالب�ش التي ترب سراءها حي �سعرها 
كان مرتفًعا.

التعبري ال�ساد عن الآراء والأفكار والنفعالت الإيجابية وال�سلبية والربات والدفاع عن 
احلقو اخلا�سة والقدرة على قول - ل- يف ل احرتام قيم املجتمع وم�ساعر وحقو الآخرين.
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� بل� ��

�ة

يلت�  تل�

لنق� ي

 ل   لق�

اأحد طرحها بفكرة اإعجابك وتبدي جديدة، طبخة تعمل عندما ودحها والدتك على تثني
مالئك.

سراء عدم عليك. مالئك اإحلا من بالرم املباريات اإحدى ح�سور يف ربتك عن العتذار
اجليد. باأ�سلوبه يحاورك متمر�ش بائع من �سلعة

يدل ما الأ�ساليب من نختار بل احلريف، باملعنى ل نقول اأن ا دائم يعني ل ة مة:
ونحوه. كالعتذار عليها

ت�ساأل عن بع�ش املعلومات التي هلها، وتطلب من املحاسر توسي بع�ش الفقرات الغام�سة 
ول تتوقف عن ال�ستي�سا حتى تتاأكد من فهمك ملا �ساألت عنه.

تناق�ش �سديقك )بدون جر م�ساعره( يف تعديل بع�ش ت�سرفاته التي ي�ستاء منها النا�ش، 
ا ائتمنته عليه. وتلومه باأدب حني يف�سى �سرًّ

ما: عمل يف سنتور� اأننا ن�سعر عندما وتقال

وتكرهه حتبه فيما راأيك تقول اأو مغلوطة، معلومات اإعطاءك يحاول سخ�ش باأدب تواجه
ال�سلوكيات. من
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�لتر� �لنية 

 لن قةل� �ق

 ريل ةل� 

�لت  ي  قبلة 

 ايا  ةيتا اأهمية ا  :اًثا ايا  ةيتا اأهمية ا  :اًثا

عند امتالك الإن�سان للمهارات التوكيدية �ستتح�سن حياته اخلا�سة، وتتطور عالقته الجتماعية و�سي�سعر 
بالرسا عن نف�سه، ويف املقابل عدم امتالك ذلك �ستتاأثر حياة الإن�سان �سلًبا ورا اأخذ عنه من حوله �سورة ري 

مقبولة ا يجعله ري راش عن حياته اخلا�سة والجتماعية، و�سنتناول ذلك فيما ياأتي:

ترتاكم  امل�ساعر  هذه  اإن   حي النف�سية،  لالسطرابات  يقود  امل�ساعر  عن  التعبري  على  القدرة  انخفاش  اإن 
وبالذات امل�ساعر ال�سلبية، ول يحد لها تنفي�ش فاإنها �ستوؤدي اإىل ال�سيق والقلق النف�سي فمثاًل عدم القدرة عن 
اإهار امل�ساعر ال�سلبية )ال�ستياء( ملن يحاول انتهاك حياتنا اأو ي�ستغلنا با�ستمرار يوؤدي اإىل كبت هذه امل�ساعر ومن 

ثم تراكمها مع الوقت؛ ا ينت عنه الكثري من السطرابات النف�سية.

اإن اخل�سية من مواجهة الآخرين، و�سعوبة التعبري عن امل�ساعر الذاتية، والآراء ال�سخ�سية، يف ح�سورهم ا 
يدفع ال�سخ�ش اإىل ال�سعور بالكدر، والربة يف النعزال عنهم، وفقدان الثقة بالنف�ش.

ي�سعف عالقتنا  امل�ساعر  وكبت هذه  بيننا  يعي�سون  ملن  ثناء(  الإيجابية )مد، حب،  امل�ساعر  اإهار  عدم  اإن 
بالآخرين، حي اإن اإهارها يجعل عالقتنا بالآخرين جيدة، وينجذب النا�ش اإلينا ويربون يف ال�ستنا.

كذلك اإذا انخف�ست قدرة ال�سخ�ش على قول كلمة  ل  من باب املجاملة اأو اخلوف من الآخرين، قد تعرسه 
للت�سرف وفق �سلوكيات منحرفة، وعله خاسًعا لالآخرين ي�سري معهم حي ساوؤوا، وكثري من مدمني املخدرات 
واأ�سحاب ال�سجون، كان توجههم لذلك من باب املة الأ�سدقاء واخلوف من العتذار منهم حتى ل ي�سمونه 
باألقاب ل تليق، ويعتقد بع�ش ال�سباب اأن املوافقة على ذلك هي من باب تقدير ال�سداقة، ول يعلم اأولئك اأنه مع 
الوقت قد ي�سعر اأ�سدقاوؤك اأن ل سخ�سية يزة لك، ولو نظرت اإىل من ي�ستخدم هذه املهارة يف املجتمع لوجدته 

رتًما من الآخرين ومقدًرا.

11يتي  ل�  لة  بيةل� ل�يتي  ل�  لة  بيةل� ل�
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ر� لة �أق�  ريل� ب ة�

فنحن نتعرش ب�سورة متكررة ملواقف عديدة قد يل فيها طرف اآخر علينا ب�سورة مبال فيها كي نفعل سيًئا ل نربه، 
كما يحد عندما يطلب منا اأحد الأ�سدقاء الذهاب اإىل مكان ري بب لنا، فعندما نرف�ش ذلك باأ�سلوب لئق، فاإننا ننقذ 
اأنف�سنا من التور يف م�سكالت، وكذلك نو�سل ر�سالة اإىل الأ�سدقاء الآخرين اأن لنا سخ�سيتنا املتميزة التي بها نرف�ش ما 

.قد ي�سرنا، ومع الوقت يعرف الأ�سدقاء ما نحبه وما نكره ويحرتموننا اأك

اإن قدرة املرء على البو ا يف داخله دون خوف من الآخرين، يولد مع الوقت ثقة املرء بنف�سه، وبالتا ي�سعر بقوته 
ال�سخ�سية وراحة نف�سية عميقة. 

وهي من اأهم ال�سمات التي ت�ساعدنا على العي�ش ب�سالم، ومن ثم ننج يف حياتنا اخلا�سة والأ�سرية والجتماعية.

 لن قةل�

 �ل�  لر�

عسا اا يتا  اا   ًاراعسا اا يتا  اا   ًارا

قد يخل بع�ش النا�ش بني التوكيدية وريها من ال�سلوكيات ري املقبولة، لذا ميكن اأن ن�سل ال�سوء على التفريق 
بني اأبر ال�سلوكيات الجتماعية التي ن�ستخدمها يف حياتنا اليومية، و�سنتعرف من خاللها �سمات ال�سخ�سية الأف�سل من 

بينها والتي �ستوؤدي اإىل الكثري من الإيجابيات واحلياة املتزنة.
فاأثناء ربته يف التعبري عن سيء  يربه،  فاإنه ينتهك حقو الآخرين بالقوة وقد   �لية  �ل�ية:
ينجز اأهدافه على ح�سابهم، وقد يتلف عليهم ا يجر م�ساعرهم، يخاطبهم ب�سوت عال مت�سل، ويرى اأنه اأف�سل منهم 
وي�ستحق كل سيء، والبا تف�سل هذه ال�سخ�سية يف حياتها الجتماعية والأ�سرية، ويف�سل الآخرون حتاسيها وعدم التعامل 

معها، ا يجعل ال�سخ�ش العدواين يعي�ش وحيًدا منبوًذا.

22يةيلت� �ت� لة  يةيل� ل� يةيلت� �ت� لة  يةيل� ل� 

 ريل�  يقة ية  ة�

املجاملة  لتلك  اسكره وعرب له عن تقديرك  اليوم،  اأداءك كان جيًدا  اإن  الزمالء  املثال من يقول لك من  �سبيل  فعلى 
الرقيقة بدًل من ال�سمت اأو اولة التقليل من قيمة ما حد اأو اعتباره سيًئا عادًيا. وهذا يزيد من ارتبا الآخرين بنا، 

.بك اأك الة اإىل الرتبا ريه؛ فاإن ذلك �سيوؤدي لوكذلك عندما تبدي م�ساعرك الإيجابية ملن حولك من حب و
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بها.  املطالبة  عن  عاجًزا  ويكون  حقوقه  باأخذ  لالآخرين   ي�سم الذي  هو  �ية:  �لية 
سحية  ويقع  �سحته،  من  بالرم  براأيه  يتم�سك  ول  املوافقة  يبدي  والًبا  وخافت،  مرتدد  سعيف،  �سوته 
ل�ستغالل الآخرين ومكرهم، ولديه اأفكار جميلة ل ي�ستطيع قولها، اأو يف�س عنها ب�سكل خجول، والًبا ي�سعر 

بالتوتر وال�سيق لأنه يكبت م�ساعره، ومع مرور الوقت تذوب سخ�سيته فال ي�ست�سار ول يوؤخذ براأيه.
�لية  �لتيية: هو الذي يدافع  عن حقه ويف ذات الوقت  يحرتم حقو الآخرين، ويعرب عما     
بداخله  دون اولة ال�سيطرة على الآخر اأو التحكم فيه اأو التقليل من ساأنه اأو اإهانته، �سوته واس، وواثق، 

ومعرب، والًبا يحقق اأهدافه وي�سعر بالطماأنينة والرسا عن نف�سه.
وميكن التفريق من خالل الأمثلة الواقعية الآتية:

يقف سخ�ش يف نف�ش عمرك عند باب الطبيب، يتاأهب للدخول، مع اأنه جاء بعدك وحالته لي�ست طارئة:
  تتحاسى مناق�سته )خ�سوع(.

  تنفعل وتقول لن اأ�سم لك بالدخول وتتلف ا يجرحه)عدوان(.
  تطلب بلطف اأن يلتزم بدوره، ويف حالة اهله اأطلب امل�سوؤول يف العيادة )توكيد(.

 عند وجودك مع مالئك ملناق�سة موسوع يهمك، ما دورك؟
  ل اأبدي وجهة نظري، واأ�ستمع فق )خ�سوع(.

  اأ�ستحوذ على النقاش واأقاطع حديثهم )عدوان(.
اأسارك ا اأعرفه )توكيد(.  

 :1 

 :2 

تعرش هر  مقعدك يف الطائرة للركل من قبل ال�سخ�ش الذي يجل�ش خلفك، ف�سبب 
ذلك سيًقا لك، ماذا تفعل؟ وحدد نوع كل ا�ستجابة:

اأطلب منه بهدوء التوقف اأو اأخرب م�سيف الطائرة )          (.
اأنظر اإليه واأ�سفه بالإعاج  )          (.
اأحتمل لقرب انتهاء الرحلة )          (.
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حتى تكون ا�ستجابتنا التوكيدية فعالة وتوؤدي اإىل نتائ اإيجابية عالية، فينبغي اأن تتميز بال�سواب الآتية:
.اأي اأن تعرب عما يدور يف نف�سك حقيقة  ول يكون  تعبريك ملجرد العناد اأو اإثبات الذات فق :11  التعبري ال�ساد

22  التلقائية يف التعبري: اأي دون تردد اأو تباطوؤ.

  احرتام ال�سخ�ش املقابل وعدم التعرش حلقوقه اأو التقليل من ساأنه.

  القبول الجتماعي: اأي اأن يكون تعبريك ل�سلوكيات يرت�سيها املجتمع ول ينكرها.

 )سرر على ال�سخ�ش املوؤكد )الإيجابيات اأك الوقت املنا�سب: فيعني اأن تكون هذه اللحظة منا�سبة للتوكيد ولي�ش فيها  

- فمثاًل - من ال�سعب اإبداء راأيك عند والدك وهو اسب؛ لذا يوؤجل التوكيد حلني وجود فر�سة لذلك.
  التحكم يف املكونات ري اللفظية.

للتوكيد جانبان: الأول لفظي وهو مانقوله اأو نبو به، والآخر ري لفظي وهو ليكون منطوًقا، وقد حدد كثري من 
الباحثني الأ�ساليب ري اللفظية على النحو الآتي:

 � يلت لب� ل ي �

ا لها: تتعدد اأ�سباب امتناع النا�ش عن التوكيد واإثبات ذواتهم، وفيما ياأتي عرسً
11  يرون اأن التوكيد لي�ش من  حقهم، بالرم من التوكيد هو حق م�سروع للجميع.

22  ل يعرفون ما ال�ستجابة التوكيدية حي اإنهم  يتعرفوا عليها من قبل و يتعلموها.

  يخ�سون من العواقب ال�سلبية، عنى اأنهم قد يتوقعون اأن الآخرين لن يرحبوا بهذه ال�ستجابة التوكيدية ولن ي�سجعوها، 

اأو قد يتوقعون اأن البو ا يف الذات باأ�سلوب لطيف قد يبعد الآخرين عنهم بالرم من اأن  التجارب الكثرية والدرا�سات 
املختلفة، تبني اأن ال�سخ�سية التوكيدية معتربة، وواسحة و�سادقة، وهذا ما يريده من يتفاعل معنا.

 العتقاد باأن التوكيد هو نوع من العدوان، وكما تبني �سابًقا اأن التوكيدية لي�ست كذلك.

  الإفرا يف املة الآخرين وك�سب رساهم معتقدين اأنه الأ�سلوب الأوحد يف التعامل مع الآخرين. �سحي اأن املة 

الآخرين  اأمر مود، ولكن لي�ش اإىل حد الإفرا بحي اإن سخ�سياتنا تذوب يف سخ�سيات الآخرين، ونعي�ش بال هوية، 
ويكون هدفنا الوحيد هو ك�سب الآخرين، ومن الأجمل اأن يك�سب الإن�سان من حوله ول يكون ذلك على ح�ساب الذات، 
ويجدر الإسارة اإىل اأنه يف بع�ش املواقف قد ي�سحي املرء باأسياء كثرية من اأجل اإرساء من يحبهم كالوالدين، فطاعاتهم 

وم�سورتهم اأمر مهم.

 اا يتا سلا اس اا يتا سلا اس ا : ا :ًسااًساا

لي�ش وكذلك رمة، �سلوكيات ار�سة يف ربتك عن تعرب اأن اأو املجتمع، ي�ستنكره ما تلب�ش اأن التوكيد من لي�ش
على اأ�سرا واإن الالئق، والأ�سلوب بالتدري اإقناعهم اولة فعليك الوالدان، عليك به يل ما ترف�ش اأن التوكيد من

والطاعة. ال�سمع فعليك يريدان ما
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النظر اإىل الآخرين بثقة عند احلدي معهم، لهذا فمن املفرتش اأن ل يكون الت�سال الب�سري مت�سلباً اأو 
م�ستمًرا واأن ل يكون بعيًدا عن الآخرين، بل يكون متوا�ساًل يف الغالب الأعم متخلاًل بفرتات عدم ات�سال ب�سيطة 

)نظر متجول(.

ا عك�ش ذلك من انخفاش واس  يف  مع الآخرين، اأم سًحا عند احلديمن التوكيدية اأن يكون ال�سوت وا
ال�سوت فهي موؤسرات انخفاش التوكيدية.

كذلك ا يالح اأن ال�سخ�ش ري التوكيدي ي�ستخدم نغمة ري منا�سبة يف قمة �سعادته وي�ستخدم نغمة 
ال�سعادة يف روفه ري ال�سعيدة اأو ده هادئاً بنغمة رتيبة يف ثورة �سبه.

املقبول عند  الآخرين وجود م�سافة معينة، وينبغي القرتاب  التوكيدية مع  التفاعالت  الأمر عند  يتطلب 
احلدي مع الآخرين وعدم البتعاد كثرًيا عنهم.

اأو  معهم  التفاعل  من  خائفون  وكاأنهم  الآخرين  عن  بعيًدا  يقفون  التوكيديني  ري  الأسخا�ش  د  لهذا 
يرتاجعون اإىل الوراء عندما ي�ستجيبون توكيديًّا.

ونعني به الطالقة عند احلدي مع الآخرين وعدم الرتدد، وميكن اأن ن�سع بع�ش املعايري للر�سالة الكالمية 
)اللفظية( التوكيدية: 

  يجب على ال�سخ�ش التوكيدي اأن ل ينتظر طوياًل من �سكوت الآخر واأن ل ي�سرع يف ال�ستجابة.
  اأن ل يكون هناك تردد يف ال�ستجابة التوكيدية اأو توقف.

  اأن ل يكون هناك تلعثم يف الكالم.

 رلب� ل�

   ل� 

  ي� �

  تم� ت�  ة�
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وتعني اإهار ما يدور من امل�ساعر على مالم وتعبريات الوجه  بعبارة اأخرى اأنه عند ال�سيق اأو ال�ستياء  ينبغي اأن يظهر 
ذلك على الوجه ب�سكل لئق   ول داعي لإخفائه وكذلك يف املقابل اأن ال�سخ�ش امل�سرور يجب اأن يرت�سم ذلك على ياه. 

اخل�سوع،  على  تدل  التي  اإطالة  ري  من  للموقف  منا�سبة  تكون  اأن  فينبغي  البت�سامة،  الوجه:  تعبريات  سمن  ومن 
وكذلك اأن ل يبت�سم ال�سخ�ش اأثناء التعبري عن الغ�سب )مثاًل( وهكذا.

عندما يكون ال�سخ�ش ري مرتبًكا )م�سرتخًيا( وهو يوؤدي ا�ستجابة توكيدية فهذا دليل على توكيديته، اأما ال�سخ�سية 
ري التوكيدية فاإنها تتميز بالآتي: طاأطاأة الراأ�ش واإرخاء الكتفني والن�سغال بفرقعة الأ�سابع واولة اإسحاك الآخرين 
ببع�ش الكلمات اأو ال�سلوكيات )بالرم من اأنها لي�ست من عادة هذا ال�سخ�ش اإسحاك الآخرين(، التع يف امل�سي، تعديل 

اجلل�سة با�ستمرار، حتريك الأرجل ب�سكل متوتر، الرتباك وعدم التنا�سق اأثناء عمل الأسياء اأمام الآخرين. 
ق�سارى القول اأن وجود حركة ج�سمية ائدة اأثناء احلدي مع الآخرين موؤسر واس لنخفاش التوكيد.

)احلكيمة(: املتعاطفة التوكيدية ا�ستخدم 

.[]   تعاىل: قال
.[]  هان س لاإ ء ي س ن م ع ز ن ي لو ، هان لاإ ء ي س يف ون كي ل ق ف الر ناإ  ملسو هيلع هللا ىلص: قال عائ�سةقالت: عن

وتعد هذه الطريقة هي الأف�سل والفعالة يف التعامل مع الآخرين، حتى نحقق مكا�سب اأك وتفاعالت اإيجابية اأجود، 
ودهم واحرتامهم، ومن  ك�سب  بل را  الآخرين  الوقت احرتم  ذات  بداخله ويف  ا  عم الطريقة قد عرب  بهذه  املرء  ويكون 
الأ�ساليب يف ذلك، اإسافة عبارات اعتذاريه قبل ال�ستجابة التوكيدية او ا�ستخدام �سيغة ببة وعبارات مقبولة اأو البدء 

بالإيجابيات على النحو الآتي:
اأ�سدقائك لتحذيره من �سلوك قد ي�سره، تبداأ بعبارات جميلة ومقبولة من قبيل  )اأنت    عند توجيه عتاب لأحد 
ا من اإيجابياته، ثم اإذا سعرت اأنه متهي  تذكر ما تريده  من مالحظات على ميلك  من اأعز اأ�سدقائي( وتذكر بع�سً

باأ�سلوب بب وعدم الإطالة يف ذلك.
  عندما د عماًل ري جيد.... تقول )�سيكون اأف�سل اأن تعمل كذا(.

وؤكم(  س�لكم ت بدسياء اإن تددة، تقول )ل ت�ساألوا عن اأ رجاً ول تريد اإعطاءه اإجابة عندما ي�ساألك اأحدهم �سوؤاًل  
اأو كلمات سبيهة.

  عندما يريد منك اأحدهم اأن تقول سيًئا واأنت ل تريد، تقول )ل اأريد اأن اأعجك �ساكلي(. عندما يقاطعك اأحد 
.ثم تف�سل باحلدي ولكن تكرًما دعني اأحتد اأثناء حديثك، تقول له: عفواً،  اأعرف اأنك تريد احلدي

�لتب� �لية  

  � ةل م� ل�
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  التدرج:

     يف�سل عند الت�سرف بتوكيدية يف املواقف املختلفة، اأن تبداأ باملواقف التي تخ�ساها ب�سكل ب�سي ثم التي 
تخ�ساها ب�سكل اأكرب وهكذا تدريجيًّا حتى ت�سل اإىل املواقف التي تخ�ساها ب�سكل قوي، وميكن ترتيبها ب�سكل 

ن�سب مئوية على نحو الآتي:
.) التعبري عن امل�ساعر ) تخ�ساها بن�سبة

التعبري عن الراأي اأمام اأحد مالئك ) تخ�ساها بن�سبة  ( وهكذا.
لذا من الأهمية كان عدم ال�ستعجال والقفز اإىل املواقف الأقوى بهدف التدريب الأ�سرع،  لأن ذلك ل يجعلك 

ت�ستمتع بعرفة نتائ التدريب التوكيدي تدريجًيا، حتى تتمكن من الإتقان.
  التدريب على التوكيدية اأثناء احلياة اليومية:

 ويف�سل اأن يكون ب�سكل م�ستمر حتى مرحلة الإتقان، وا ي�ساعد على ذلك القيام بتعبئة النموذج الآتي 
لكل موقف توكيدي، حي اأثبتت الدرا�سات النف�سية اأن الأسخا�ش الذين يكتبون املواقف التي يتعرسون 
لها ون�سبة القلق الذي انتابهم اأثناءها يجعلهم يكت�سبون التوكيدية ب�سكل اأ�سرع من الأسخا�ش الذين ل 

يقومون ذلك.
لذا نرى من الأهمية كان الدقة يف تعبئة هذا النموذج لكل موقف مير بنا:

�
 يلت� ق� 

 �لق لنبة �ية
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يواجهها التي اليومية املواقف من العديد يف لذاته املوؤكد وري املوؤكد �سلوكيات بني الفرو
منهما. كل
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.نًبا يعرب بب�ساطة عن راأيه الذي يختلف عن الآخر ع الآخرا يختلف مه عندمبراأيه لنف�س يحتف
للم�ساكل.

 ،يارته يف وقت ل ينا�سبه يعتذر بلباقة ملن يطلب
ويدعوه اإىل حتديد موعد اآخر .

 حني يطلب اأحد مالئه يارته يف وقت ل ينا�سبه يقبل 
فوًرا مع ما قد ي�سببه ذلك من اإرباك جدول مواعيده.

 اأن على  يحر�ش  ريب  سخ�ش  على  ي�سلم  حني 
م نف�سه اإليه. تلتقي عيونهما وهو يقد

ل النظر اإىل الأرش اأو احلائ اأو لأي جهة اأخرى  يف�س 
م نف�سه لالآخر . حني يقد

 ،ما منا�سبة  ح�سور  عن  لالأ�سدقاء  اعتذر  اإذا 
وا عليه ي�سر على راأيه الأول.  واأحل

نظًرا  اأ�سدقائه  مع  ما  منا�سبة  ح�سور  يرف�ش  حني 
ون عليه.  راأيه حني يلح وعد مهم يغري لرتباطه

 ي�سكره معروًفا  الأسخا�ش  اأحد  له  يقدم  حني 
لفظًيا بطريقة واسحة. 

م�سموعة  ري  تمات  توجيه  اأو  بالبت�سام  يكتفى 
وب�سوت منخف�ش ملن يقدم له خدمة. 

 طاقته  فو ما  سيء   ااإ ميل  منه  طلب  اإذا 
يعتذر موسًحا مربرات ذلك. 

اعتقاده  مع  خدمات  من  منه  يطلب  ما  اأداء  على  يوافق 
بعجزه عن ذلك حتى ل يغ�سب منه الآخرون.


ت�سرفات  من  مقبولة  بطريقة  �سبه  عن   يعرب
اأحد الأقارب �سواء ب�سورة لفظية اأو ري لفظية. 

امل�ستوى  على  ينفعل  اأقاربه  اأحد  ت�سرف  من  يغ�سب  حني 
الداخلي فق ويحر�ش األ يالح قريبه ذلك.


يلفت نظر من يت�سرف معه بطريقة ري لئقة 

اإىل سرورة ت�سحي �سلوكه م�ستقباًل. 
حني يت�سرف اأحدهم معه على نحو ري لئق يكتفي 
يخربه  ول  منه،  والنفور  الداخل،  من  بالمتعاش 

بذلك. 


ي�سر على اإعالن اختالفه مع من يحاول فرش 

راأيه عليه.
يجارى من يفرش راأيه عليه، اهرًيا، مع عدم اقتناعه 

يف قرارة نف�سه بهذا الراأي .


اإذا حتد اإليه موف عام بطريقة ري لئقة 

يعرتش على ذلك ثم ي�سكوه لرئي�سه.
اإذا حتد اإليه موف عام بطريقة ري لئقة يكتفي 

بال�سيق اأو ي�سمت.
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 ي�سر ما  بعمل  القيام  اأحد  منه  يطلب  حني 
على معرفة �سبب ذلك اأوًل. 

يطلب  اأن  دون  اأعمال  من  منه  يطلب  ما  ينفذ 
تف�سرًيا لذلك .

 .كالت  يدافع عن حقه، بقوة، حني ينتهكه اأحدنًبا للم�س ريةف كثه يف مواقيف حق ريف
وال�سدام مع منتهكي حقه. 

 ارات ودية وحانيةن وقت لآخر بعبدم ميتق
لأ�سدقائه تعرب عن م�ساعره نحوهم. 

واملودة  احلب  م�ساعر  عن  التعبري  عليه  ي�سعب 
ل�سديقه لعتقاده اأن �سلوكه يك�سف عنها. 

 ل حتى  بحقه  لأخطائهم  الآخرين  ينبه 
تتكرر.

من  يرتكبونه  ما  اإىل  الآخرين  تنبيه  عن  يعجز 
اأخطاء بحقه حتى ل يفقدهم. 


عما  باأول  اأوًل  التعبري  اإن  احلياة:  سعاره يف 
يف نف�سه من م�ساعر واآراء نحو الآخرين هو 

بوابة ال�سحة النف�سية. 

من  نف�سي  يف  عما  التعبري  اإن  احلياة:  يف  سعاره   
 م�ساعر واآراء نحو الآخرين يثري من امل�سكالت اأك

ا يحل. 

 على الأ�سدقاء يف جل�سة يكون اأول من يقرت
خا�سة اأين ومتى يذهبون املرة القادمة. 

 ل يقرت على الأ�سدقاء موعد اللقاء القادم ومكانه 
خ�سية اأن يرف�سوا اقرتاحه. 

 لئقة ري   باألفا الزمالء  اأحد    تلف اإذا 
يطلب منه الكف عن ذلك. 

 اأحد الزمالء باألفا ري  يقول يف نف�سه حني يتلف
مهذبة اإن هذا الزميل قليل الأدب.


بل  يربه  ل  سخ�ش  لقاء  من  يتهرب  ل   
يعتذر له عن لقائه، اأو ي�سارحه باأن روفه 

ل ت�سم له الآن. 
يتهرب من لقاء ال�سخ�ش الذي ل يرب يف روؤيته.


 يقول ما يريد لالآخر ب�سورة مباسرة .

يدع الآخر يفهم ما يريد ب�سورة ري مباسرة.


بع�ش  عن  اإليه   يتحد ن  ي�ستف�سر 

يدعي اأنه فهم ما قيل له مع اأن لديه العديد من النقا الغام�سة يف حديثه.
ال�ستف�سارات حول بع�ش النقا الغام�سة فيه. 


بانخفاش  ال�سعور  دون  بخطئه  يعرتف 

احرتامه لذاته.
من  �سينق�ش  ذلك  اأن  لعتقاده  بخطئه  يعرتف  ل 

ه �سورته يف عيون الآخرين. قدره وي�سو
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غري امل�ؤكد لذاتهامل�ؤكد لذاتهم

 كثرًيا ما ي�ستغله الآخرون ويفتئتون على حقوقه. ي�سعب اأن ي�ستغله الآخرون اأو ينتهكوا حقوقه.22

23
اأن   ي�س��هل علي��ه توجي��ه نق��د للآخري��ن دون 

يجرحهم.
اأن ذلك �سيغ�سبهم  ميتنع عن نقد الآخرين لعتقاده 

منه.

24
يرف���ض م��ا يطل��ب من��ه اإذا راآه غ��ري مقب��ول اأو 

مناف ملعتقداته دون ال�سعور باحلرج.

ي�سع��ب علي��ه رف���ض م��ا يطل��ب من��ه حت��ى ل��و كان غ��ري 
مقب��ول ومن��اف ملعتقدات��ه واإن ح��دث ذل��ك فه��و يعت��ذر 

بطريقة مبالغ فيها. 

الدين الإ�سلمي دين الفطرة.. جاء لريفع الإن�سان ويعلي من �ساأنه، فل�م ير الإ�سلم ح�سًنا اإل وجه الب�سرية اإليه وما 
راأى �سيئاً اإل حذرهم منه.

اأرجاء املعمورة بف�سل اهلل ثم بف�سل ثلة من املوؤمنني  نزل الإ�سلم يف مكة بوحي من اهلل تعالى وبداأ ينت�سر يف   
قطعوا على اأنف�سهم خدمة الدين الإ�سلمي ون�سره. ولن يتمكنوا من القيام بعملهم على اأكمل وجه اإل بامتلكهم عدد من 

املقومات التي ت�سد من اأزرهم وتعينهم على املواجهات مع املتعنتني من غري امل�سلمني. 
ومما متيزوا به امتلكهم ح�سيلة وافية من ال�سلوكيات التوكيدية، فالداعية الإ�سلمي حني يتكلم ويعرب عن   
اأموٌر  اإل  والإر�ساد  والن�سح  والنهي  الأمر  بالتوكيدية، وما  يت�سلح  اأن  ينبغي عليه  املعار�ض  الدين ويرد على  حما�سن هذا 

مرتبطة بوجود املهارة التوكيدية.

�ساد�ًسا: �لتوكيدية.... من منظور �إ�سالمي�ساد�ًسا: �لتوكيدية.... من منظور �إ�سالمي

في القراآن الكريم في القراآن الكريم 11
{  ]الحجر: ٩٤[. ويف تف�سري هذه الآية اأن اهلل اأمر ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص  باإعلن احلق وال�سدع به، ول  قال تعالى: { 

يقوم بذلك اإل بامتلك قدًرا توكيدًيا يوؤهل للحديث مع النا�ض ون�سر اخلري واإعلن احلق..
ا توكيدًيا.  ومن يتحمل اإعلن احلق، اإل اأن يكون �سخ�سً

�سريحة  دعوة  وهذه   ]٤2 ]البقرة:   )2(} } تعالى:  قوله  كذلك 
 } لإظهار احلق وعدم كتمانه، ولكن ذلك يكون باأ�سلوب مهذب لني  قال تعالى: { 
 ]طه:٤٤[
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22



  �لنة �لنبية   �لنة �لنبية 

 �رة �لل� � �رة �لل� �

بخر اخل�سر قام فلقد ،الكر القراآن يف اخل�سر مع ِ مو�سى ق�سة نقراأ عندما  جالء يزداد والأمر
[]    لل�سفينة: بالن�سبة فقال ِ مو�سى ي�سكت فلم الزكية، النف�ش وقتل ال�سفينة
عليه مو�سى توكيدية عن ال�سورة هذه لنا وتك�سف ،[]  النف�ش قتل يف وقال

اأنه ت�ساءل عن اأعمال اخل�سر. وما ال�سوؤال عن الغام�ش ونقد الآخرين باأدب  اإل مهارتني  وكيف ال�سالم
من مهارات ال�سلوك التوكيدي، وكل ذلك باأ�سلوب بب للقلوب، مقبول اجتماعيًّا.

.8  تعاىل: قال

يف ملسو هيلع هللا ىلص قال فلقد املوسوع بهذا الهتمام يف الكر القراآن عن ببعيدة النبوية ال�سنة لي�ست وكذلك
ملسو هيلع هللا ىلص اأي�سا وقال .[] ....اللهم اإين اأعوذ بك من اجل � وقا�ش اأبي بن �سعد حدي

.[]  ...من املوؤمن ال�سعيف املوؤمن القوي خري واأحب اإىل ا � هريرة اأبو رواه فيما
املمار�سة اإىل يتعداه بل فح�سب احلروب اأثناء ذلك وليعني القوة، اأهمية عن اإعالن احلديثني هذين ويف

لالآخرين. ون�س باحلق �سدع من يتطلب وا الآخرين مع التعامل عند اليومية
 من �سن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: الر�سول اأن � ا عبد بن جرير عن التوكيدية، اأهمية يك�سف اآخر حدي ثمة
سخ�ش يتجراأ كيف تت�ساءل واإننا .[] ....يف الإ�سالم �سنة ح�سنة فله اأجرها واأجر من عمل بها
فيه تاأ�سلت سخ�ش اإل يقبل على ذلك اأن  الآخرون، ل ميكن  ياألفه لم سيء عمل على توكيدي( )ري

التوكيدية.

اأو سمًنا  اإىل ا�ستخدام هذا املنه حتى  وهكذا فالقراآن الكر والأحادي ال�سريفة يدعوان �سراحة 
يت�سنى لنا اإعالن احلق واإرساد ال�سالني وال�ستمرار يف ذلك حتى يعم اخلري اأرجاء الأرش.

مواقف اإل ذلك وما احلياة( يف الأ�سا�سية املهارات )كاأحد التوكيدية باملهارة  يزيدنا �سًكا   ثال جانب 
منها: سذرات نعرش �سوف ولكن ح�سرها، ي�سعب -حقا - وهي الكرام ال�سحابة

[]

اأو سمًنا  اإىل ا�ستخدام هذا املنه حتى  وهكذا فالقراآن الكر والأحادي ال�سريفة يدعوان �سراحة 

التوكيدية. فيهما برت ملسو هيلع هللا ىلص له موقفني ن بي ملسو هيلع هللا ىلص، الر�سول ل�سرية درا�ستك خالل من
..........................................................................................................................
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 م ه س� عب كر داأ ف ،  ة ظ ي ر ي قنب يف لاإ ر س�ع ال د حاأ  نيل س�ي يوم الأحزاب: "لملسو هيلع هللا ىلص قال: قال النبي عن ابن عمر�
 مل ف - ي بلن ل ك لذ ر ك ذ ف ، ك لا ذن م د ر ي   يل س�ن لب : م ه س� عب ال ق ا،، و هي تاأى نت ي حل س�ن ل : م ه س� عب ال ق ف ، يق ر الط يف ر س�ع ال

.[] . م ه ن ًدا م اح و فن ع ي
فكل موعة عربت عن راأيها ب�سراحة )توكيدية(، ومع ذلك لم يقل  وهنا اختالف واس يف الراأي بني ال�سحابة
سيًئا، ولكون الختالف يف الراأي طبيعة اإن�سانية ول تف�سد - اأبداً - ما جاء به الإ�سالم مادام اأنه يف فلك  ُ ملسو هيلع هللا ىلص لهم الر�سول

ال�سريعة ال�سمحة.
...سوء ودم اجلرش الوواأي�ساً هناك اأمور اختلف فيها امل�سلمون مثل انتقا

وا تقدم اإسارة اإىل اأنه لي�ش بال�سرورة اأن تتفق الآراء، فلعل يف الختالف وتعددية الآراء ف�سحة لهذه الب�سرية.

 س�اال  ةيتا سياسا س�اال  ةيتا سياسا

11

22

عمرعمر بنبن الخطابالخطاب    � 

�سعد�سعد بنبن معاذمعاذ �      

فلقد � اخلطاب بن عمر الراسد اخلليفة اأذهاننا اإىل يقفز الإ�سالم �سدر يف توكيدية سخ�سيات عن نبح وعندما
ففي اأحد، كل مع راأيه عن ا ومعرب احلق يف ا سوا � عمر كان فلقد حتذى، ت اأن ينبغي التي التوكيدية املواقف اأروع �سطر
ديننا.. يف الدنية نعطي ا...عالم يار�سول ملسو هيلع هللا ىلص للر�سول قال ال�سل سرو بق�ساوة عمر� اأح�ش وعندما احلديبية سل�
ثالثة اقرت فلقد �سماوات، �سبع فو من الرحمن لندائه ا�ستجاب العالية، بتوكيديته � اخلطاب بن وعمر
اإبراهيم مقام من اتخذت لو قال الذي فهو � اقرتحهعمر ملا موؤيدة الكرمية الآيات ونزلت ملسو هيلع هللا ىلص، الر�سول على اأسياء
بدر اأ�سرى يف والثالثة احلجاب، اآية فنزلت باحلجاب وجاتك اأمرت لو ا ر�سول يا القائل وهو الآية، فنزلت م�سلى،

اخلطاب. بن عمر اإليه اأسار ملا موؤيدة الآية فنزلت بقتلهم عمر اأسار حي

تقرير اأو بح حول:
بالنف�ش. الثقة تنمية اأ�ساليب

اأنت؟ تكون كيف

للم�سلمني م�ساعدتهم نظري املدينة ثمار ثل يعطيهم اأن طفان قبيلة مع ملسو هيلع هللا ىلص امل�سطفى اتفق الأحزاب زوة ففي
عدل الفور وعلى ا؟ عند من وحي اأم تختاره راأي اأهذا ا ر�سول يا معاذ�، بن �سعد فقال املجتمعة، الأحزاب سد

اجلليل. الأن�ساري هذا براأي واأخذ راأيه عن الر�سول
يف باخلالفة يقوم وحتى منه، مرجو هو ما لدينه يقدم كي التوكيدية املهارة امل�سلم ميتلك اأن اأهمية �سبق ا يظهر

قيام. خري الأرش
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11   من وجهة نظرك قدم تعريًفا مب�سًطا لتوكيد الذات.

22  حدد الآثار الإيجابية وال�سلبية يف حالة امتالك التوكيدية اأو فقدانها:

  حدد نوع ال�سلوكيات الآتية ) توكيدي  عدواين  خ�سوعي ( يف املواقف احلياتية الآتية:

11  ترى بائع املحل ي�سع لك اأنواًعا رديئة عك�ش ما طلبته:

 اأ�سب واأتهمه بالغ�ش والتدلي�ش. )........(
 اأنبهه بحزم واأعيد الب�ساعة اإليه. )........(

 اآخذ الب�ساعة ول اأسرتي منه مرة اأخرى. )........(
ا: 22  يدعوك ميلك  باإحلا  حل�سور منا�سبة اجتماعية لديه بالرم من اأنك ت�ستعد لختبار مهم جدًّ

 اأقدر م�ساعره واأوافق. )........(
 اأعتذر واأبني له ال�سبب. )........(

 اأرف�ش ب�سده واأبني له اأين ل اأريد اأن اأسيع وقتي يف مثل هذه املنا�سبات. )........(
  ي�سعب عليك بع�ش الفقرات التي ي�سرحها املعلم:

 ا�ساأل مالئي املتميزين بعد احل�سة. )........(
 ا�ساأل املعلم حتى اأفهم ما �سعب علي. )........(

 اأوس للمعلم اأين ل اأفهم سيًئا ا قال. )........(
  ماالفر بني التوكيد والعدوان واخل�سوع يف الإسارات ري اللفظية الآتية:

  ت�

  حدد نوع ال�سلوكيات الآتية ) توكيدي  عدواين  خ�سوعي ( يف املواقف احلياتية الآتية:

يتية ليل� ل�يلت�  لة  بيةل� ل�

 �ل�ل � �لظية
�ي

العيون نظرة

اجل�سم وقفة

ال�سوت م�ستوى

الكلمات نوع
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ا بطريقة لفظية وري لفظية يف املواقف الآتية:   كيف تت�سرف توكيديًّ

�
ظل 

ظلل� � ةرل� �ب

مع التعامل يح�سن ل ميلك اأن تالح
الآخرين

ب�سعر اسرتيته الذي اجلها اأن اكت�سفت
.سال� ري مرتفع

مهمة خدمة اأحدهم لك يقدم

من الت�سال اأحدهم منك يطلب
تورطك. قد مكاملة يف اخلا�ش جهاك

تعمله.  ب�سلوك الأقارب اأحد يتهمك

املعلومات بع�ش عن يتحد ثرثار ميل
عاجلة. هام م�سغول واأنت املهمة ري
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 قم بلعب الدور اأنت وميلك ب�سكل تباد بح�سور ميل اآخر لتقييم جودة ال�ستجابة التوكيدية:

:رل�  
.ري جار جميع الأدوار باأ�سلوب لطيف   

  كلما طال املوقف كلما كان اأف�سل.
  تخيل اأنه موقف حقيقي فعاًل.

  اجلدية يف النقاش ونب الهزل.

  11د ميلك على �سلوك جيد �سدر منه.

22  يطلب منك الذهاب اإىل بع�ش الأماكن التي ل تريدها.

  مناق�سته يف ق�سية لكل منكما وجه نظر خمتلفة )كل منكما يحاول اإقناع الآخر(.

  تريد اإقناع والدك وسوع معني تريده وهو يرف�ش )يقوم الزميل بدور الأب(.

  تكت�سف اأن ما طلبته من املطعم خمالًفا ملا طلبت.)يقوم الزميل بدور عامل املطعم(.

  يطلب منك اأخوك الأكرب قطع عالقتك مع اأحد اأ�سدقائك الطيبني.

  تقنع معلمك اأنك ت�ستحق درجة اأعلى ا ح�سلت عليها )يقوم الزميل بدور املعلم(.

  ميل يت�سل بك با�ستمرار يف اأوقات ري منا�سبة.
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تهدد  اأن  قبل  لها  والت�سدي  ملواجهتها  جهودا  وتتطلب  املجتمع،  تواجه  اجتماعية  �سعوبة  الجتماعية  امل�سكلة 
ا�ستقرار املجتمع وقيمه واأعرافه.

اأو خلل يف البناء الجتماعي  اأي اعتالل  اأو  اأي وسع اجتماعي ري �سوي وري م�ستحب لدى فئات املجتمع،  اأو 
ي�ستدعي املواجهة كخطر على ا�سك املجتمع وا�ستقراره.

ويف املجتمع ال�سعودي حققت حركة التنمية ال�ساملة واملت�سارعة للبالد يف العقود الثالثة املاسية نقلة نوعية من 
التقدم والتح�سر يف املجالت الجتماعية والقت�سادية والثقافية والعمرانية تركت اآثاًرا اإيجابية واسحة وملمو�سة 
على البنى املجتمعية وال�سخ�سية يف جوانب متعددة، اإل اأنه ترتب عليها من جهة اأخرى برو العديد من الظواهر 

.وامل�سكالت الجتماعية على فئات من املجتمع بدرجات متفاوتة
يتفاوت حجم وطبيعة امل�سكالت الجتماعية داخل املجتمع؛ فلي�ست كل م�سكلة اجتماعية يف املجتمع حتمل الأهمية 
نف�سها. كذلك ل بد من التمييز بني امل�سكلة ب�سفتها انحراف ميثل خروًجا على املعايري وقواعد ال�سلوك العام يف 

املجتمع وبني امل�سكلة ب�سفتها وسعا يحتاج اإىل املواجهة واملعاجلة.
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تمهيد
عرفت اأن امل�سكلة النف�سية ت�سيب الفرد وتوؤثر يف حياته الجتماعية والويفية تاأثرًيا واسًحا 

وتتطلب التدخل العالجي حللها، ولكن عندما تنت�سر م�سكلة ما يف املجتمع ماذا ت�سمى؟

يةتمة �ل� ه 
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المشكالت االجتماعية

التعليم العام-الثانوية مقررات-علوم إنسانية-دراسات نفسية واجتماعية-المشكالت االجتماعية

علوم إنسانية

الثانوية مقررات
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 تم� � ية �لتتمل� � أ� 
هما: طني يف الجتماعية امل�سكالت ااأ حتديد ميكن

:رن� ل�
املخدرات واإدمان ،الأحدا ت�سرد مثل: املجتمع، واأعراف وقيم معايري على الأفراد خروج ويعني

املنحرف. ال�سلوك اأنواع وكل وامل�سكرات، وال�سرقات،
�لأ �لتمية:

ل تعني م�سكلة الأوساع الجتماعية خروج الأفراد عن معايري املجتمع واأعرافه، ول تعد �سلوكاً منحرفاً، 
الوطنية،  العمالة  ونق�ش  والبطالة،  الأمية،  انت�سار  مثل:  واملعاجلة،  املواجهة  اإىل  حتتاج  اأوساع  ولكنها 

والهجرة، وتلو البيئة، والوعي ال�سحي، والفرا لدى ال�سباب، وريها.

يةتمل� � ببأ� 

11

22

 ينل� �ل�  ينل� �ل� 

 رلأ� لت� رلأ� لت�

يعد سعف الواع الديني من الأ�سباب الرئي�سة لنت�سار امل�سكالت الجتماعية يف املجتمع ويق�سد بالواع 
الديني: الردع اأو الزجر عن ارتكاب املحرمات. فاإذا سعف الواع لدى امل�سلم، فاإن النف�ش اأمارة بال�سوء، اإل 
من رحم ا. والإ�سالم يتميز باأن جعل امل�سلم يحا�سب نف�سه قبل اأن يحا�سب، فاإذا  تكن لدى الفرد رقابة 

ذاتية تردعه عن النحراف، فاإن النتيجة �ستكون وخيمة، لي�ست على نف�سه فق، بل على املجتمع. 

كلما كانت الأ�سرة متما�سكة وم�ستقرة، كان اأدعى اإىل ا�ستقامة واتزان �سلوك اأفرادها. واإذا حد انهيار 
اأو  الوالدين  اأحد  وفاة  اأو  اأو خالفات وجية   ،نتيجة طال الأ�سرة مفككة؛  واأ�سبحت  الأ�سرية  للعالقات 
كليهما، فاإن �سلوك اأبناء الأ�سرة ي�سب اأك عرسة لالنحراف، ا يوؤدي اإىل حدو م�سكالت اجتماعية، 

مثل ت�سرد الأبناء وارتكاب ال�سرقات، وريها.
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 يرية �لمتتمل� لأ� يرية �لمتتمل� لأ�

اأكربامل�سكالت من وهو الإن�سانية، املجتمعات جميع يف خمتلفة وبن�سب حتد قدمية اجتماعية اهرة الطال
املجتمع يف الطال اهرة ترب وبداأت واملجتمع، الفرد على �سلبية اآثار من لها ملا الأ�سرة كيان تهدد اأن ميكن التي
فاإنها املجتمع على وانعكا�ساتها خلطورتها ا ونظر الأخرية، ال�سنوات يف ن�سبتها ارتفعت حي ملمو�ش، ب�سكل ال�سعودي

منها. التقليل و�سبل اأ�سبابها لبح الباحثني من عدد قبل من للدرا�سة خ�سعت

تعددت اأ�سباب الطال يف املجتمع ال�سعودي، وقد بينت الدرا�سات الجتماعية العديد من منها على النحو الآتي:
تدخل اأهل الزوج اأو الزوجة يف امل�سكالت الطارئة لأبنائهم املتزوجني.

ا اا�ست اًل: �ساأا اا�ست اًل: �ساأ

تاأمل ووس ما ياأتي:
  :تعاىل قال

.[] ��
خلًقا منها كره اإن موؤمنة موؤمن يفرك ل :� امل�سطفى قال:قال � هريرة اأبي عن

.[]  اآخر منها رسي
...................................................................................................................................

 دل� تم�  ب �لطبأ�

لالأوساع الجتماعية املتغرية دور بار يف حدو بع�ش امل�سكالت الجتماعية. فانتقال املجتمع من مرحلة اإىل 
اأخرى لبد اأن يرتتب عليه تغريات ثقافية واجتماعية واقت�سادية، فمثاًل التغريات ال�سريعة والفجائية مثل: الطفرات 
القت�سادية والتقدم ال�سناعي وات�ساع رقعة التح�سر، اأ�سهمت يف برو م�سكالت اجتماعية مثل: ادحام املدن ونق�ش 
اخلدمات املختلفة، وتزايد العمالة الوافدة، والهجرة املكثفة اإىل املدن، وتلو البيئة، وريها من امل�سكالت املرتبطة 

بالظروف القت�سادية والثقافية للمجتمع.
يةتم� ة  ه     � ق ت

عندما تمع العنا�سر الآتية يف موقف ما ميكن اأن نقول اأن هناك م�سكلة اجتماعية: 
  يتاأثر بها عدد من اأفراد املجتمع.

  وسو سرر هذا الوسع وعدم قبوله لدى املجتمع.
دل� تم�  يةتمل� � رأ� 
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:�ألي ب �ل�ج  لأ�

ي:�ألي  �ل�ج 

 سعف اللتزام الديني والأخالقي من اأحد الطرفني.
 عدم التقارب الجتماعي)لختالف العادات والتقاليد(.

 عدم التقارب الثقايف والتعليمي.
 فار ال�سن الكبريحي تقدر بع�ش الدرا�سات اأنه من الأف�سل اأن يكون الزوج اأكرب من وجته من 

) - �سنوات(.
  عدم قدرة بع�ش الأواج على العدل يف حال تعدد الزوجات.

العتداء بال�سرب اأو الإهانة.   
  وجود اأولد من واج �سابق)�سواًء للزوج اأو الزوجة(.

 خالفات مالية)طلبات متعددة يف ل سعف اإمكانات الزوج(.
  عدم ربة الزوجة العي�ش مع اأهل الزوج يف منزل واحد.

 عدم اإتاحة الفر�سة للروؤية ال�سرعية قبل اخلطبة.
 عدم الإاب.

 املغالة يف املهور ايجعل الزوج يتكبد خ�سائر كبرية توؤثر على ا�ستقراره النف�سي والزواجي.
 انحراف اأحد الزوجني )اخليانة الزوجية، تعاطي املخدرات(.

ما اأ�ساليب التقليل من اهرة الطال؟ما اأ�ساليب التقليل من اهرة الطال؟

الزوج: اختيار ح�سن    11

ا،  ه ين د ل ا، و ه ال م  جلا، و ه ب س�  حلا، و ه ال مل : عب رأ ل ةاأ ر امل  ك ن ت  ملسو هيلع هللا ىلص: ا ر�سول قال قال: � هريرة اأبي عن
.[ ] اك دي تب رت ين الد ات ذ ب ر ف ا ف

الزوجني. بني والعمري والجتماعي والتعليمي الديني التقارب سرورة   22

وحقو النف�سية، الآخر الطرف خ�سائ�ش لهم ستو الزواج، على للمقبلني تاأهيلية دورات عقد    

املهارات وتنمية الأ�سرية، امل�سكالت مع ال�سليم التعامل و�سبل عليهم، التي والواجبات منهم  كل
احلوار. واأ�ساليب والن�سات العاطفية امل�ساعر عن التعبري كيفية يف لديهم الجتماعية

11    امل�سارحة الزوجية باأ�سلوب مهذب ليجر فيه اأي طرف الطرف الآخر.

22   ال�سرب والت�سام وفاء للع�سرة وافظة على الأبناء.

  اأن يركز كل سريك على اإيجابيات ال�سريك الآخر، والتغاسي عن الهفوات. واو الأخطاء الب�سيطة.
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والنف�سيني. الجتماعيني واملخت�سني والأ�سدقاء الأهل من الثقات ا�ست�سارة ينبغي ما م�سكلة تكرار حالة يف    

الجتماعية. وال�سووؤن اخلريية للجمعيات التابعة الإرساد مراكز من ال�ستفادة   

الطارئة. امل�سكالت يف الأهل اإقحام   نب

اأهلها. من وحكم اأهله من حكم على اأمرهما يعرسا   اأن

 تعاىل: قال
.[] ���

واإبرا الزواج الزوجة اأو الزوج �سورة ت�سويه من الف�سائية( )كالقنوات الإعالم مايوسحه خطورة اإىل النتباه 

اأن ينبغي الزوج اأن الإيحاء اأو الزوجني، بني والعناد امل�سكالت من لكثري بداية اأنه على واقعية ري ب�سورة
ال�سيء اجلمال من لديها يكون اأن ينبغي اأنه الزوجة ت�سور وكذلك واملال، الو�سامة من ددة �سمات ذا يكون

والدين. اخللق وهي الزواج يف املهمة حلقيقة خمالف وهذا الكثري،
الرجل عن تختلف املراأة اأن فكما العلمية، الكتب يف بالقراءة حياته، سريك نف�سية الإن�سان يتفهم اأن سرورة 

النف�سية. اخل�سائ�ش يف عنه تختلف كذلك فاإنها اجل�سمية، اخل�سائ�ش يف

ثانًيا: اماة اية ثانًيا: اماة اية 

اأدى التطور ال�سريع الذي حد يف املجتمع ال�سعودي خالل العقود الثالثة املاسية اإىل 
يادة املداخل القت�سادية، وارتفاع م�ستوى معي�سة الأفراد. وواكب تلك التغريات والتحولت 
الجتماعية والقت�سادية يادة كبرية يف اأعداد ال�سكان، خا�سة يف املراكز احل�سرية الكبرية، 
اإسافة اإىل ذلك ارتفعت ن�سبة املتعلمني يف املجتمع ال�سعودي، ذكوًرا واإناًثا اإىل م�ستويات عالية. 

ونتيجة لتلك التحولت الجتماعية، والقت�سادية التي �ساهمت يف ا�سترياد وا�ستخدام التقنية يف كافة اأن�سطة احلياة 
املختلفة، تاأثرت الأ�سرة ال�سعودية بهذه الظروف املتغرية؛ ا جعلها بحاجة اإىل من ي�ساعدها يف حتمل اأعباء البيت، 

كالعناية بالأطفال واأعمال التنظيف والغ�سيل والطهي ونقل الأطفال اإىل املدار�ش واإح�سار حاجيات البيت.. وريه.
لةمل� �ت�  هم ب �لتبلأ� 

الأطفال تربية البيت: سوؤون كافة برعاية تقوم املراأة كانت حي املراأة، منها تعاين التي الثقيلة الأعباء    11

وريها. اخلياطة واأعمال والطهي التنظيف واأعمال
اإىل احلاجة يف جعلها ا والتمري�ش، التعليم ال يف خا�سة العمل، اإىل خروجها نتائجه ومن املراأة، 22  تعليم

يابها. عند الأبناء رعاية يف �ساعدتها يقوم من
املنزلية. العمالة اأجور وتدين الفرد، دخل متو�س ارتفاع    

اأدى التطور ال�سريع الذي حد يف املجتمع ال�سعودي خالل العقود الثالثة املاسية اإىل 
يادة املداخل القت�سادية، وارتفاع م�ستوى معي�سة الأفراد. وواكب تلك التغريات والتحولت 
الجتماعية والقت�سادية يادة كبرية يف اأعداد ال�سكان، خا�سة يف املراكز احل�سرية الكبرية، 
اإسافة اإىل ذلك ارتفعت ن�سبة املتعلمني يف املجتمع ال�سعودي، ذكوًرا واإناًثا اإىل م�ستويات عالية. 
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انت�سار يف الأ�سرة �سكن موقع عن الأطفال مدار�ش وتباعد العمل ميدان اإىل املراأة خروج �ساهم    

ال�سائقني. اهرة
ليةن� لةمل� �ت�  بة� ل� 

  11هر �للية:

بني التعاون ملبداأ الأ�سرة افتقاد واإىل التكالية اهرة اإىل وال�سائقني املنزلية العمالة ا�ستخدام اأدى
الأ�سرية العالقات سعف اإىل اأدت التكالية اهرة اأن الجتماعية الدرا�سات بع�ش وبينت اأع�سائها،

يف ت�سريف سوؤون البيت وخدمته. وسعف العالقات الجتماعية بني اأفراد الأ�سرة  الآراء وتباين
ورعايتهم. الأطفال يوؤدي بالتا اإىل ن�سوء اخلالفات الأ�سرية، التي �ستوؤثر لحًقا على تن�سئة

: يل  يتم� ة �لأن   22

�سيوؤثر ل الة يف  املنزلية،  الأ�سرة والعمالة  الثقافة والعادات والتقاليد الجتماعية بني  تباين 
تربية وتن�سئة وتعليم الأطفال، خا�سة منذ ال�سغر. فاإذا اختلفت ثقافة املربية عن ثقافة الأ�سرة 
فكيف ميكن التفاعل بينها وبني اأطفال الأ�سرة؟ فحينما ي�سب الطفل اأك مالمة ملربية اأجنبية 
فاإن النتيجة املتوقعة من ذلك: سعف يف تعلم النطق ال�سليم، و�سيكت�سب عادات وقيم مغايرة لآداب 

املجتمع الذي ينتمي اإليه.
  اأ�سبحت العمالة املنزلية تقوم باملهام الأ�سا�سية يف الرتبية والتي من املفرتش اأن تكون من قبل الوالدين.

وقته  )املربية( معظم  يق�سي مع اخلادمة  الذي  الطفل  اأن  اإىل  العلمية  الدرا�سات  ت�سري 
وتقوم بتغذيته والهتمام به، قد يتاأثر �سلًبا يف لغته ومعتقده ويف سعوره بال�ستقرار النف�سي 
والطماأنينة ا قد يعيق م�ستقباًل حياته الجتماعية والنف�سية ؛ لأن اخلادمة مهما بلغت 

من ح�سن الرعاية لن ت�سل اإىل درجة الأم يف حر�سها وعطفها وحبها لأطفالها.

ة� ج ليأ�
11  تعاون اأفراد الأ�سرة على خدمة اأنف�سهم، وتويع امل�سوؤوليات على اأفراد الأ�سرة.

22  احلر�ش على ا�ستقدام العمالة امل�سلمة بقدر الإمكان.

  ا�ستقدام العمالة املدربة واملوؤهلة علميًّا.

  اأن ل يكون من مهام العمالة التعامل املباسر مع الأطفال بقدر الإمكان.



230

 رالة اس :اًثا رالة اس :اًثا

الآتية: الآية تاأمل
.[] ......           تعاىل: قال

تمهيد
ل يخفى عليك اأن هناك ع�سابات منت�سرة ت�سري وفق خمط ذكي لإواء ال�سباب وا�سطيادهم 
من باب )خلك رجال وجرب(، واإهار �سورة )الرجل( يف خميلته هو الذي يتعاطى املخدرات.. 
يدخل ال�ساب يف هذا النفق املظلم الذي لن يخرج من لمته، فيظل ل�سنوات وهو يف دائرتها املنغلقة، 
ل يكاد ي�ستمتع ل بالأمن ول بال�ستقرار، ول حتى باأدنى متطلبات النظافة والراحة. ميوت العديد 
يف قارعة الطريق، واآخرون يق�سون ما تبقى من عمرهم يف ال�سجون اأو يف امل�سحات العقلية. يف حني 
يناع بع�سهم ل�سنوات يف اولة منه للخروج من �سيطرة املخدرات ال�سر�سة على العقل وال�سلوك. 

الناجون قلة - والهالكون ل ح�سر لهم ....املخدرات باخت�سار يف عا

اأي مادة كيميائية ذات تاأثري يف حياة الكائن احلي ويف اأدائه لوائفه ا ي�سبب خطورة له وملجتمعه، ا يجعله 
ي�سعى  للح�سول على هذه املادة وا�ستعمالها على الرم من  معرفة اآثارها ال�سارة. 

� دق� 

�ر� أ� ر دل� ه
تعاطي املخدرات يعترب انحراف �سلوكي يوؤدي بال�سخ�ش اإىل الو�سول اإىل مرحلة الإدمان، وهو بالإسافة اإىل كونه 
ا يحتاج اإىل رعاية طبية ونف�سية واجتماعية، واأنه ينبغي ال�سعي  د مرسً ع ا عن التعاطي، فهو يًانحراًفا �سلوكًيا نا
لعالجه كما هي الأمراش الأخرى، واأن على الأ�سرة اأن تتقبله وحتتويه حتى ليوؤدي به اإىل مزيد من النحرافات 

التي قد تطال بع�ش اأفراد الأ�سرة.

اإن اأخطر ما يهدد ا�سك املجتمع وا�ستقراره هو تعاطي واإدمان املخدرات بكافة اأسكالها. وتو دول العا اأهمية ق�سوى 
يف الق�ساء على هذه امل�سكلة اخلطرية؛ وذلك بعقد الندوات واملوؤرات الدولية ملواجهة هذا اخلطر. وقد ت�سدت اململكة 

العربية ال�سعودية لهذه امل�سكلة ب�ستى ال�سبل والطر ملكافحتها وتطبيق اأق�سى العقوبات، والتي ت�سل اإىل عقوبة الإعدام.
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توؤثر اهرة تعاطي املخدرات واإدمانها يف ا�سك الأ�سرة وا�ستقرارها. فلقد بينت كثري من الدرا�سات 
الجتماعية اأن اأ�سر مدمني املخدرات تعاين من م�سكلة التفكك الأ�سري والتناع امل�ستمر بني الزوجني، ا 
املنحرف.  ال�سلوك  اإىل  النف�سية والجتماعية، ودفعهم  الأطفال وتلبية احتياجاتهم  تن�سئة  يوؤثر لحًقا يف 
كذلك ينعك�ش تعاطي املخدرات على فقدان الأبناء لعاطفة احلب واحلنان داخل الأ�سرة، ا �سيكون له الأثر 
البال يف تاأخرهم الدرا�سي. وقد تنتقل عادة التعاطي اإىل اأفراد الأ�سرة ا ينذر باخلطر القاتل لأبناء الأ�سرة.

  ن أ�  يت بأ�    أ� ر ي
التغري املفاج يف  احلياة كالغياب املتكرر والنقطاع عن العمل اأو الدرا�سة.   

تدين مفاج يف امل�ستوى الدرا�سي اأو الأداء يف العمل.    
تقلب املزاج وعدم الهتمام باملظهر.    

الغ�سب لأتفه الأ�سباب.    
   يادة الطلب على النقود ب�سكل كبري.

امليل اإىل النطواء والوحدة.    
فقدان الون امللحو نتيجة لفقدان ال�سهية.   

مع مالحظة اأن هذه الأعراش ينبغي اأن تكون متوافرة جميًعا، ول ينبغي احلكم على سخ�ش بناًء   
على بع�ش الأعراش الطارئة؛ لأن بع�ش الأعراش لي�ش لها عالقة بالتعاطي.

د� ��   بة� ل�

�ل �لأرية  1

املتعاطي  يندفع  ما  فكثرًيا  اأسكالها،  بكل  اجلرائم  وارتكاب  املخدرات  تعاطي  بني  قوية  عالقة  هناك 
الالم  املال  على  ال�ستيالء  اأجل  من  اجلرائم  لرتكاب  املخدر  من  حاجاته  لإسباع  دخله  يكفي  ل  الذي 
للح�سول على املخدر. فقد تكون تلك اجلرائم مثل: ال�سرقة اأوالقتل اأو ريها، وقد ت�سبب النخرا يف 
ع�سابات ال�سرقة فيكون همها الأول احل�سول على املال باأية و�سيلة كانت، ا يجعل هذه الظاهرة تهدد 
اأمن وا�ستقرار املجتمع. كذلك يت�سبب متعاطو ومدمنو املخدرات يف ارتكاب حواد املرور الأليمة واملميتة، 

نتيجة لفقدان الوعي اأثناء قيادة ال�سيارات.

�ل �لتمية  2
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اإن فقدان ال�سباب لأثمن ما ميلكه وهو عقله يعد خ�سارة لي�ست لأ�سرته فق، بل ملجتمعه الذي رعاه ورباه وعلمه 
لي�سهم يف عملية البناء والتنمية. والتاأثري الذي يحدثه الإدمان يف عقل ال�سباب قد يوؤدي به اإىل النتحار والتخل�ش 
اإىل  اآثاًرا نف�سية خطرية توؤدي به  اإىل العقل ال�سليم الواعي واملدرك. وكذلك يرتك املخدر  من نف�سه؛ لأنه يفتقد 
ال�سعور بالإحبا والعزلة الجتماعية والتمرد على القيم الجتماعية والدينية؛ ا �سيكون له الأثر ال�سي يف عدم 

القدرة على حتمل امل�سوؤولية وال�سعور بالنتماء اإىل اأ�سرته ووطنه.

�ل �لنية  

ر�سالتي ملن يعتقد اأن عالج امل�سكالت بتعاطي املخدرات، هذا ري �سحي ولي�ش من ال�سواب. واأنا 
دون حل  وا�ستمرت معاناتي وم�سكالتي  النظرية اخلاطئة  اإىل هذه  اللجوء  بعد  امل�ساكل  بي  حلت 
قرابة اثنني وثالثني عاًما واأنا اأعاين منها وكانت بدايتي مع والدي ووجتي )رحمها ا( والذي 
اأجزم باأن �سبب مرسها ورحيلها عن الدنيا تعاطي للمخدرات واملداهمات التي حت�سل اأمامها واأمام 
والأمراش  امل�سكلة  بداية  بل  للم�سكلة  حاًل  لي�ست  املخدرات  اأقول  واأنا  حلظة.  كل  وبناتي  اأولدي 

النف�سية والتفكك الأ�سري.

يتوهم النا�ش يف بداية الأمر اأن التاأثريات التي حلت  بهم نتيجة لتعاطي املخدرات، على اأنها اآثار 
ا اأن لديهم القدرة الكافية لوقف  ا�ستخدامها، لكن املخدرات ت�ستطيع �سريًعا  اإيجابية.  ويظنون اأي�سً

اأن ت�سيطر  على حياتهم وتقلب كيانهم.  

ر�سالة من متخ�س�ش:

ر�سالة مدمن:
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اأكدت كثري من الدرا�سات اأن سعف الواع الديني من ساأنه جعل الفرد فري�سة لالأمات النف�سية التي 
كان  الإن�سان  عند  الديني  الواع  سعف  فكلما  املخدرات.  تعاطي  ومنها  املختلفة،  النحرافات  اإىل  توؤدي 
احتمال ارتكابه للمحرمات اأكرب منه عند اأولئك الذين ات�سفوا بقوة الإميان. فتعاليم الإ�سالم ال�سماوية 
جاءت لتنزه الفرد عن ارتكاب الفح�ساء واملنكر، فحينما يلتزم ال�ساب ا اأمره ا �سبحانه وتعاىل به، واتباع 

تعاليم الإ�سالم واجتناب نواهيه، فاإن املتوقع من ذلك اأن يكون �سلوك ال�ساب متزًنا وم�ستقيًما.

اإن ياب رقابة الوالدين والتن�سئة لالأبناء قد يكون �سبًبا يف انت�سار م�سكلة تعاطي املخدرات واإدمانها 
فالعالقات الجتماعية يف ي الأ�سرة توؤدي دوًرا مهًما يف تن�سئة ال�ساب نف�سيًّا واجتماعيًّا.

جلماعة اأقران ال�سوء تاأثري قوي يف توجيه �سلوك ال�سباب، خالل الفرتة التي يق�سونها معهم، وحتاول 
جماعة اأقران ال�سوء الت�سليل والإيهام باأن ا�ستعمال املخدرات ي�ساعدهم على ال�سعور بالراحة والهروب من 

سغو احلياة الجتماعية والنف�سية. بينما احلقيقة تكمن يف اأنهم يلقون باأنف�سهم واأ�سدقائهم اإىل التهلكة.
ما اأ�ساليب الوقاية من التعاطي؟

 ينل� �ل� 

  رلأ� لت�

 �رة �لأم

1

2



ب �لتبأ� 

�ألي� تمية �ألي� تمية 11

�ألي ية �ألي ية 22

اإقامة عالقة جيدة مع الآخرين )عالقة مليئة بالحرتام(.   
التوا�سل مع الأقارب با�ستمرار.   

م�ساعدة من يحتاج للم�ساعدة، ويتمثل ذلك يف الأعمال التطوعية.   
القيام ببع�ش امل�سوؤوليات داخل البيت.   

اختيار �سحبة جيدة.   

ا �ساعات النوم واليقظة(. تنظيم الوقت )خ�سو�سً   
تنمية القدرات ال�سخ�سية من خالل الدورات التطويرية.   

ار�سة التوكيدية )التعبري عما يف نف�سك اأوًل باأول( حتى ل ترتاكم النفعالت.   
الرتكيز ب�سكل اأكرب على اجلوانب الإيجابية يف ال�سخ�سية.   
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بحكمة. ال�سلبية اجلوانب معاجلة
فراك. اأوقات يف جديدة اأفكار اأو جديدة مهارات تعلم

يوم. كل ال�سرتخاء ار�سة

يف درا�سة على ال�سباب ال�سعودي حول الإنرتنت:
يرى البية الأفراد اأن ما يتلقونه من الإنرتنت يتعارش مع املباد والقيم الإ�سالمية بن�سبة 

اأك من  ، وترى بقية الن�سبة اأنه ي�ساعد على انت�سار الف�سيلة.
تاأمل الدرا�سة وبني وجهة نظرك.

.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

اأ�ساليباأ�ساليب اأخرىاأخرى 33

من الأمور النف�سية ال�سليمة التي اأكدت عليها الدرا�سات التي قد ت�ساعدنا يف او ما قد نواجهه من م�سكالت هو 
الإف�سا عما نعانيه للمقربني لنا من اآباء واأمهات واأقارب واأ�سدقاء؛ لأن هذا الإف�سا يخفف من حدة هذه امل�سكالت،  

وكما هو معروف يف ال�سحة النف�سية اأنه على الإن�سان اإخراج ما ي�سعر به من انفعالت اأول باأول وعدم كبتها.

دل� ج �لت 
م�سكلة تعاطي املخدرات واإدمانها حتتاج اإىل رعاية طبية دقيقة حتى يزول اأثر هذا الداء اخلطري، فمن احلالت 
ما يحتاج اإىل التنو بامل�ست�سفى ومنها ما يحتاج اإىل مراجعة العيادات اخلارجية. لذا اأن�سئت موؤ�س�سات متخ�س�سة 

لتقد عالجات متكاملة يف اجلوانب اجل�سمية والنف�سية والجتماعية: فالعالج الدوائي 
ي�ساعد على تخلي�ش اجل�سم من ال�سموم ومن الآلم املرتتبة على الإدمان.

بنف�سه  ثقته  لزيادة  الالمة  باملهارات  املري�ش  تزويد  على  ي�ستمل  النف�سي  والعالج 
ومقاومة سغ جماعات ال�سوء. اأما العالج الجتماعي في�سمل يادة دعم الأ�سرة يف ح�سن 

التعامل مع ابنهم املري�ش، وم�ساعدتها يف التغلب على اخلالفات الناة عن الإدمان.
ويوجد يف اململكة العربية ال�سعودية عدد من امل�ست�سفيات املتخ�س�سة يف عالج الإدمان تقدم امل�ساعدات ملن يحتاجها 

ب�سكل �سري للغاية، وتعامل املدمن على اأنه مري�ش يحتاج اإىل الرعاية والهتمام.

ار�سة العبادات يف وقتها وال�ستمتاع بها.   
ار�سة الهوايات ب�سكل يومي.   

ار�سة الرياسة با�ستمرار.   
التعبري للوالدين اأو الأقارب اأو الأ�سدقاء املوثوقني عما ي�سغل تفكريك ويزيد من توترك.   

لتقد عالجات متكاملة يف اجلوانب اجل�سمية والنف�سية والجتماعية: فالعالج الدوائي 

بنف�سه  ثقته  لزيادة  الالمة  باملهارات  املري�ش  تزويد  على  ي�ستمل  النف�سي  والعالج 
ومقاومة سغ جماعات ال�سوء. اأما العالج الجتماعي في�سمل يادة دعم الأ�سرة يف ح�سن 

نناال اا�ست سا�ا: اًرانناال اا�ست سا�ا: اًرا
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بع�سر  ي�سمى  ما  وهو  والثقايف  الإعالمي   النفتا يف  تتمثل  هائلة،  ثقافية  ثورة  الأيام  هذه  نعي�ش 
املعلوماتية، وتعد هذه املعلوماتية اأهم خ�سائ�ش هذا الع�سر.

اأمر مهم لرقي الأمة  اأن ا�ستخدام التقنية  واأحد مظاهر املعلوماتية هو التعامل مع التقنية. ولسك 
ومناف�ستها الدولية، وهي تقنية �ساعدت بع�ش الدول على وسعها يف م�ساف الدول املتقدمة.

واأحد مالم هذه املظاهر التقنية هو التعامل مع ال�سبكة العنكبوتية )الإنرتنت(، ويعد ثورة يف ال 
الت�سالت حي اإنه ي�سم بتبادل املعلومات والتوا�سل بني ال�سعوب والثقافات.

بع�سهم  والتوا�سل  بالت�سال  للنا�ش   ت�سم احلوا�سيب  بني   الرواب من  عاملية  سبكة  هي  الإنرتنت: 
مع بع�ش واكت�ساب املعلومات من ال�سبكة املمتدة اإ جميع اأرجاء الأرش بو�سائل ب�سرية و�سوتية ون�سية 

مكتوبة.
التغافل عنه، واإل كنا خارجني عن  اأو  ا، لي�ش من ال�سواب اهله  اأ�سب واقًعا مفروسً  الإنرتنت و
�سيا الع�سر، وعاجزين عن متابعة حركة التاري. ومع هذا، ل بد من مواجهة احلقائق، والعرتاف باأن 
هذه الو�سيلة كالو�سائل الإعالمية الأخرى - �سال ذو حدين، ميكن اأن يكون مفيًدا جًدا، اإذا عرفنا كيف 

ن�ستغله اأح�سن ا�ستغالل، وهو يف نف�ش الوقت اأداة تخريب للنفو�ش والأروا اإذا  يح�سن ا�ستغاللها.
ما اأهمية الإنرتنت؟

د من اأهم م�سادر املعرفة  ع فهو ي ،يبقى الإنرتنت من اأهم التطورات التي ح�سلت يف الع�سر احلدي
والتوا�سل يف العا وو�سيلة لتبادل اخلربات واملعارف ون�سر الثقافة.

وميكن اإجمال اأهميته يف النقا الآتية:
اأهميته للدعاة يف الدعوة اإىل الإ�سالم.   

التعرف على اأحوال امل�سلمني يف العا ومتابعة اأخبارهم.   
ن�سر العلم النافع والأخال احل�سنة.   

ال�ستفادة منه يف املجالت العلمية، والتزود بالعلم من خالل املو�سوعات احلرة املتاحة للجميع.   
التعرف على اأحد التقارير والدرا�سات والإح�ساءات يف خمتلف املجالت.   

التوا�سل مع الأهل والأقارب.   
�سرعة اإي�سال وجهه النظر اإىل الآخرين وم�ساركتهم الأفكار واملعارف.   

ال�ستفادة من ارب الآخرين والتوا�سل معهم.   
�سرعة الطالع على ما قد ي�ستجد من معلومات.   

�سرعة اإا الأعمال واملهمات والتعامالت.   



23٦

بداأ ا�ستخدام الإنرتنت لأول مرة �سنة م اأثناء احلرب الباردة بني الحتاد ال�سوفيتي والوليات 
املتحدة الأمريكية.

دخل الإنرتنت اإىل اململكة العربية ال�سعودية للمرة الأوىل يف عام م عندما ح�سلت املوؤ�س�سات 
التعليمية والطبية والبحثية على ت�سري بالدخول اإىل سبكة الإنرتنت. ودخل الإنرتنت ر�سمًيا 
اإىل اململكة يف عام م وجب قرار واري، و�سم للعامة بالو�سول اإىل الإنرتنت يف عام م.

وهناك من قد ي�سيء ا�ستخدام الإنرتنت ا يوؤثر على حياته �سلًبا مع مرور الوقت.
�تل� � ن 

توجد بع�ش الأعراش التي تدل على اإ�ساءة ال�ستخدام، وينبغي توفر الأعراش الآتية تمعة:
الزيادة الكبرية يف عدد �ساعات ال�ستخدام على ح�ساب اأمور اأخرى اأك اأهمية.    

الدخول اإىل مواقع �سلبية ل تفيد.    
الدرا�سية  او  الجتماعية  تاأثر حياته  مثل  ال�سخ�ش  على  واسحة  م�سكالت  هور     

نتيجة ا�ستخدام الإنرتنت.
اللجوء لالإنرتنت كو�سيلة اأ�سا�سية للهروب من م�ساكل احلياة.    

ال�سيق والتوتر ال�سديد عند عدم توفر اخلدمة.   
ل� �ت� � ن بيةل� ل�

العزلة عن املجتمع وتقل�ش العالقات الجتماعية مع الأ�سرة، وعدم ح�سور املنا�سبات الجتماعية.    11

الإ�سابة بالتوتر والقلق وكة ال�سرود وال�سرحان.   22

التعرف على اأ�ساليب ري �سحيحة للتعامل مع امل�سكالت اليومية.    

الدرا�سية  او  الجتماعية  تاأثر حياته  مثل  ال�سخ�ش  على  واسحة  م�سكالت  هور     

يقول اأحد ال�سباب من املتعاملني مع الإنرتنت بكة: اإن ال�ستفادة منه، وما حتويه املواقع سة:سة:
الإلكرتونية يكون ن�سبًيا، واأن الأسياء التي حتتوي عليها نادًرا ما تكون �سحيحة، ويتعامل النا�ش 

باأ�سماء وهمية،ا عرسنا لكثري من امل�سكالت.

ينبغي التاأكيد اأوًل على اأن هذه الآثار تنت عند اإ�ساءة ال�ستخدام، اأما ال�ستخدام املنطقي ال�سليم فهو الأف�سل 
والأجدى واملطلوب.
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التعرش لدعوات اإىل اعتقادات ومذاهب هدامة.   

التق�سري يف جوانب العبادات.   

انخفاش امل�ستوى التعليمي مع مرور الوقت.   

.ش ملواقع تدعو ل�سلوكيات منافية لالأخالالتعر   

التعرش لعمليات احتيال.   

واية ال�سباب بق�س�ش عاطفية وهمية و�سداقات كاذبة مع سخ�سيات هولة باأ�سماء م�ستعارة.   

م�سكالت �سحية كاسطراب النوم واإرها العينني واآلم الظهر.   11

 ل �تل� �  يلتق� ليأ�

.ا�ست�سعار اخلوف من ا   
الرتكيز على اجلوانب اليجابية من مواقع علمية اأو سرعية اأو اجتماعية.   

التعرف على املهارات والقدرات اخلا�سة وتنميتها من خالل الربام الواقعية يف احلياة اليومية.   
الن�سغال يف احلياة اليومية ا يفيد من يادة التوا�سل الجتماعي، وال�ستمتاع يف ق�ساء الوقت    

مع الأ�سرة، وار�سة الرياسة.
ا�ستثمار املهارات والقدرات اخلا�سة يف تعلم مهارة جديدة اأو لغة جديدة باللتحا عاهد تطويرية    

اأو متخ�س�سة.
تنمية مهارات القدرة على التحليل من خالل الو�سول للمعلومات من م�سادر موثوقة متنوعة من    

خالل الت�ساوؤل الذاتي ) ما م�سدر املعلومة؟ هل هي موثوقة؟ ما الدليل؟(
اأيام الإجاة  با�ستخدام الإنرتنت يف  التقليل من �ساعات ال�ستخدام ومن ذلك الكتفاء  التدرج يف    

الأ�سبوعية ول�ساعات ددة ري طويلة.
وسع اجلها يف الغرف العامة باملنزل وعدم ا�ستخدامه يف رف النوم ونحوه.   

السرتاك يف الأعمال اخلريية او التطوعية.   
الإنرتنت  ا�ستخدام  يف  اإ�سرافه  عن  الناجمة  امل�ساكل  اأهم  من  خم�ًسا  عليها  يكتب  بطاقات  اإعداد     
 ا خم�ًسا من الفوائد التي �ستنت اأي�سً اأداء عمله مثاًل ويكتب عليها  كاإهماله لأ�سرته وتق�سريه يف 
عن اإقالعه عن اإدمانه مثل اإ�سالحه مل�ساكله الأ�سرية ويادة اهتمامه بعمله، وي�سع املري�ش تلك 

البطاقات بجوار اجلها اأو يف جيبه اأو حقيبته.
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تقارير وبحو مقرتحة:
الطر الفعالة يف الوقاية من رفقاء ال�سوء.   

درا�سة اإحدى امل�سكالت الجتماعية املنت�سرة يف تمعك املحلي.   
الأ�ساليب الإبداعية يف التقليل من خطر العمالة املنزلية الأجنبية.   

يارة جماعية لأحد اأماكن الرعاية النف�سية اأو الجتماعية يف مدينتك باإسراف املعلم.   
يارة جماعية ملراكز عالج نف�سي اأو اجتماعي يف مدينتك )باإسراف املعلم(.   
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11   من وجهة نظرك ما املق�سود بامل�سكلة الجتماعية.

الآتية: الأوساع بني من اجتماعية م�سكلة يعترب ما اأمام ) ( عالمة سع 22

الآتي: ح�سب الجتماعية امل�سكالت ااأ بني قارن 

  ت�

.الوقت طوال بالكتئاب ال�سخ�ش سعور

.ال�سباب تويف يف اخلا�ش القطاع م�ساركة عدم

.املجتمعات من تمع يف الأ�سعار ارتفاع

.الطالب بني العنف هور

.الآخرين مواجهة نب

.الت�سول انت�سار

لنم� ريلت�

  من وجهة نظرك كيف توؤدي الأ�سباب الآتية اإىل هور امل�سكالت الجتماعية:

الديني الواع سعف

الأ�سدقاء

الأ�سرة اسطراب
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  تعلم اأن ميلك يجل�ش �ساعات طويلة اأمام الإنرتنت، ا عرسه مل�سكالت يف درا�سته ومع اأهله، كيف 

ت�ساعده يف التقليل من ذلك؟.

  ما احللول الإبداعية  براأيك  للتقليل من اهرة العمالة املنزلية يف املجتمع ال�سعودي؟

  اكتب مقرتحات عملية ملواجهة م�سكلة الطال يف املجتمع ال�سعودي.

 اذكر ثالثة اأمثلة لكل من الآثار اجل�سمية والنف�سية والجتماعية لتعاطي املخدرات:

�ل �لتمية �ل �لنية �ل� مية
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