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تعريف علم ا

 
  الموضوع الثاني
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الموضوع الثالث
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إجابات  اختبر نفسكإجابات  اختبر نفسك

  



4

تعريف علم النفس وعلم االجتماع

هو العلم الذي يدرس سلوك االنسان دراسة علمية من جوانبه المختلفة .

تمهيد :
ظل االنسان منذو قرون يفكر في اجابة األسئلة التي شغلت باله دائما ...من أنا ؟ من أكون ؟ كيف 

اعرف نواحي القوة والضعف في شخصيتي ؟ كيف افهم اآلخرين ؟ كيف افسر سلوكي وسلوك
.اآلخرين ؟ فظهر علم النفس لدراسة النفس االنسانية لالجابة على مثل هذه التساؤالت 

أوال : ما هو علم النفس ؟

وهذا االسم مؤلف من                                   يطلق على هذا العلم في اللغات االجنبية (سيكولوجي)
) وتعني العلم   او البحث و المعنى الذي تدل عليه الكلمة الالتينةلوجيا) وتعني النفس  و (سيكومقطعين (

هو علم النفس .
ويقصد بالسلوك الذي يدرسه علم النفس : 

 جميع أنواع النشاط التي تصدر عن اإلنسان .
فتعني أن علم النفس في دراسته ال يعترف بالتخمين أو العشوائية بل قائم على أسس: أما الدراسة العلمية 
منظمة ومدروسة .

علم النفس (سيكولوجي):
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ثانيا : ما جوانب السلوك في علم النفس ؟
ينقسم السلوك االنساني في الدراسات النفسية إلى ثالث جوانب :

الجانب المعرفي :

ويشمل العمليات العقلية كالتذكر و التفكير. االنتباه. الفهم .االستنتاج
مثال

ان يختار الكرات الزرقاء ويضعها فى سلة احمد عمره ست سنوات يدرس فى مرحلة التمهيدى وقد طلب منه معلمه
لتميز اى ان اوالزرقاء كل لون على حده مثل هذا النشاط يعتمد على جانب عقلى وهو وحدها والصفراء والحمراء 

احمد استغرق وقت ما كى يضع كل لون من الكرات على حده

مثال
بينما يقرا فؤاد كتابا عن دور االعمال التطوعية فى خدمة المجتمع طرأ لذهنه تلك العائلة الفقيرة التى تسكن فى طرف

عقلية معرفية هى التذكر الحى هذه العملية هى عملية
مثال

من الشرح طلب من الطالب ان يخرجوا قام االستاذ محمد بشرح الدرس الخاص بمادته مادة العلوم وبعد ان انتهى 
الدرجة وبعد انتهائهم من الحل تفاوت الطالب فى درجاتهم فمنهم من حصلوا على اورقا ليطرح عليهم بعض االسئلة

هامة وهى الفهم واستيعاب . الكاملة ومنهم اقل من ذلك من ذلك تتضح امامنا عملية عقلية معرفية
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كل ما يتعلق باالنفعاالت مثل (الفرح , الغضب , الخوف ) والعواطف مثل (الحب , الكره) والميول
(الرغبات) واالهتمام .

الجانب الوجداني :

مثال : 
سمع ماجد الذي يدرس في المرحلة الثانوية قصة حادث مروري مروع نتيجة السرعة ألحد األقارب

الذي طالما نصيحة ماجد بعدم السرعة تأثر بعد ثوان دمعت عيناه (انفعال الحزن)

مثال :
جاءت رسالة إلى هاتف عادلة تخبرها بقبولها في الجامعة مما جعلها تشعر بالسعادة والفرح .

الجانب المعرفي :

كل ما يخص جانب األفعال مثل الركض والضحك والبكاء وكلها أشياء يمكن أن يراها اآلخرون
 :مثال

سمع خالد عن حاجة أحد جيرانه للذهاب إلى المستشفى نتيجة أزمة مفاجئة فهب مسرعًا إليه وذهب به
إلى أقرب مستشفى 

 
 

مثال :
جلست هند تتذكر موقف جميل قضته مع اسرتها في إحدى

المناسبات (معرفي) وبعد أن تذكرت الموقف شعرت في داخلها
بالسعادة (وجداني) وفي أثناء شعورها المفعم بالسعادة ابتسمت

ابتسامة صغيرة (سلوكي).
 
 
 
 
 

هل يمكن أن تجتمع هذه السلوكيات في موقف واحد ؟

�إل مسقني يرشبال كولسال نأو درفال صخي سفنال ملع نأ انفرع اذإ
 يذال ملعال وه امف ةيكولس بناوجو ةينادجو بناوجو ةيلقع بناوج

 ؟؟؟؟؟. عمتجمال وأ ةعامجال سردي
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أوال تعريف علم االجتماع :

 ما هو علم اإلجتماع ؟

هو دراسة الحياة االجتماعية في المجتمع بكل ما تحويه من عادات وتقاليد و
قوانين ونظم ومشكالت وموضوع الدراسة فيه هو الظاهرة االجتماعية .

ثانيا: ماذا تعني الظاهرة االجتماعية ؟

الظاهرة االجتماعية :
أنماط السلوك والنظم والعالقات االجتماعية وطرق التفكير التي تنتشر بين
قطاع عريض من المجتمع ولها صفة اإللزام واالستمرار ويمكن مالحظتها

في تفاعل الناس فيما بينهم .
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ثالثًا : ما نوع الظواهر االجتماعية ؟
 الظاهرة1

االجتماعية التلقائية
والتي تظهر من خالل الحياة االجتماعية مثل
التنافس , الطالق , أشكال االسرة , الهجرة ,

الزواج....

من عند هللا مثل الصالة والصوم احترام الكبير والظاهرة المنزلة2
البر بالوالدين وغيرها .

رابعًا : ما أهداف علم النفس وعلم االجتماع :

التوجيهالتنبؤالفهم
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أي االحاطة الشاملة بالسلوك بحيث نفهمه ونفسره بشكل صحيح والتعرفالفهم
على أسبابه ودوافعه وفهم نواحي القوة والضعف فيه .وهذا الفهم يجب أن

هما :   كيف يحدث السلوك ؟   ما اسباب السلوك ؟يحقق أمرين 

مثال في علم النفس

مثال في علم اإلجتماع :

دراسة ظاهرة مراسم الزواج في المجتمع وكيف تطورت
وأصبحت ظاهرة ؟
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هو توقع حدوث ظاهرة معينة بعد تفاعل مجموعة منالتنبؤ
العوامل المسببة للظاهرة مع إمكانية التحكم بتلك

العوامل في إخفاء تلك الظاهرة من جديد

مثال في علم النفس
الطالب المثابر في دراسته والمجد ف أداء واجباته
المدرسية نتوقع (نتنبأ) له مستقبًال مميزا في مسيرته

الدراسية فيما بعد أفضل من غير المثابرين من زمالئه

مثال في علم اإلجتماع

الطفل الذي يعيش في جو من التماسك األسري بين والديه
(نتنبأ) أن يعيش مع اآلخرين في سالم ووئام ومن ثم نجاحه

في حياته األسريه عندما يكون أبًا .
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بعد فهم السلوك بالشكل الصحيح فإن هذا االمرالتوجيه
سيسهل لنا توجيه هذا السلوك الوجهه الصحيحة.

مثال في علم النفس

سامي يملك قدرات عالية في البرامج الحاسوبية لذا نبغي
توجيهه للتخصصات العلمية المتعلقة بمجال الحاسب اآللي .

مثال في علم اإلجتماع

إذا عرفنا أن أحد اسس استقرار الحياة الزوجيه بين الزوجين
مبنية على الحوار بينهما فينبغي تدريب الزوجين قبل الزواج

على مهارات الحوار الناجح .
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أهمية دراسة علم النفس وعلم االجتماع
لماذا ندرس علم النفس وعلم االجتماع ؟

أوال : األهمية النظرية من دراسة علم النفس :
أ  األهمية النظرية : يساعدنا علم النفس علي :

 معرفة المبادئ والقوانين التي ُتعرف السلوك وتفسره بهدف معرفة أسبابه .
 معرفة أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا .

معرفة أفكار ومشاعر وسلوكيات اآلخرين حتى نتعامل معهم بكفاءة .

ب  األهمية التطبيقية يساعدنا علم النفس في اآلتي :

 في تنظيم حياتنا وحياة من نتعامل معهم
 في تعديل افكارنا وسلوكياتنا

 في التخلص من المشكالت او التقليل من تأثيرها .
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ثانيا : أهمية علم االجتماع النظرية والتطبيقية
أ  األهمية النظرية

1. الغاية األولى لعلم االجتماع هي دراسة الظواهر االجتماعية دراسة تحليلية من أجل
اكتشاف القواعد والقوانين التي تخضع لها هذه الظواهر والنظم االجتماعية .

مثال / البطالة
 التعرف على الوظائف التي تؤديها الظاهرة االجتماعية ومدى تأثيرها على استقرار2 

وتماسك المجتمع ومدى ما تحدثه من تغير .
مثال / وظيفة الزواج 

ب  األهمية العلمية
توجيه اإلصالح االجتماعي على أساس علمي صحيح يقوم على الدراسة التحليلية النظرية

للوسط المراد إصالحه .
مثال :  ايجاد حلول لمواجهة البطالة 

         تزويد الباحثين والعلماء بالمعلومات واإلحصاءات
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ثالثًا : ما الفرق في دراسة الظواهر بين علم النفس وعلم االجتماع ؟
 دراسة الحالة النفسية1

دراسة الحالة النفسية من خالل معرفة وفهم السلوك وأسبابه

 دراسة الحالة النفسية1

دراسة الحالة االجتماعية من خالل الظروف االجتماعية والتعامل مع اآلخرين

رابعًا : ما أهمية التكامل بين العلمين ؟
تطبيق :

عندما يلعب العبو فريق كرة القدم بشكل منفصل عن بعض ويصبح كل العب يظهر
مهاراته الشخصية دون التعاون مع زمالءه فالنتيجة الحتمية هي خسارة الفريق . بينما لو
ركز الجميع على التخطيط المشترك والتعاون مع وجود المهارات الشخصية أيضا فإن

النتيجة ستكون الفوز.



15

مجاالت علم النفس وعلم االجتماع
نظرا لتعدد مجالت الحياة وتعقيدها فلم يبق ميدان من ميادين الحياةتمهيد : 

إال وتناوله كل من علم النفس وعلم االجتماع بالبحث والدراسة حيث أن
تعدد التخصصات جعل العاملين في هذين العلمين ينتشرون في مختلف
امجاالت يحثون ويدرسون المشكالت التي تواجه العاملين داخل تلك

المجاالت المختلفة .
 
مجاالت علم النفس : 

يدرس مراحل النمو المختلفة التي يمر بها الفرد٬ والخصائصعلم نفس النمو
النفسية لكل مرحلة والعوامل المؤثرة فيها .

 

يهتم بدراسة أسباب السلوك غير العادي الخارجعلم نفس غير العاديي
عن المألوف
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علم النفس الفارق:
 
 

يدرس الفروق بين األفراد والجماعات أو السالالت في خصائص الذكاء و
الشخصية و االستعدادات والمواهب كما يدرس أسباب هذه الفوارق ونتائجها

 
  ويهدف إلى االستفادة من علم النفس في حل المشكالت التعليميةعلم النفس التربوي

المختلفة ويتناول عمليات التعلم والتفكير وأساليب التدريس
وتنظيم المناهج المناسبة لعمر الطالب

يدرس وسائل رفع مستوى االنتاجية للعامل أو للجماعة العاملة وذلك عنعلم النفس الصناعي
طريق حل المشكالت المختلفة ودراسة أسباب الغياب التي تنشأ ي ميدان
الصناعة واالنتاج والتقليل من إصابات العمل والمساعدة في وضع العامل

في الوظيفة التي تتناسب مع قدراته واهتماماته
 
  يهتم بدراسة دوافع الشراء وحاجات المستهلكين غير المشبعة ومعرفةعلم النفس التجاري

اتجاهاتهم تجاه المنتجات الموجودة في السوق كما يدرس أفضل األساليب
النفسية للبيع وطرق تأثير البائع بالمشتري وكيفية اختيار عمال البيع ودراسة

الطرق الجيدة لعرض ال‘النات من حيث ألوانها ومدى تأثير طريقة
عرضها .
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علم النفس الحربي
 

يهدف إلى العمل على رفع الروح المعنوية للجنود وتقدير قدراتهم النفسية و
دعمها من أجل تثبيتهم عند مواجهة العدو وتنمية الجوانب النفسية لمواجهة

الشائعات ومقاومة أثر الحرب النفسية وطرق التغلب على القلق .

يهدف إلى مساعدة األسوياء (العاديين) من الناس على حل مشكالتهمعلم النفس اإلرشادي
بأنفسهم في مجال معين مثل المجال التعليمي والمهني واألسري وذلك
بتقديم النصح لهم وتزويدهم بمعلومات جديدة وفعالة لمساعدتهم على

التكيف أثناء ودود المشكالت

علم النفس العيادي
اإلكلينيكي

 

علم النفس
االجتماعي :

يهتم بتشخيص األمراض النفسية والعقلية وذلك باستخدام مقاييس خاصة
ومقابالت عالجية ثم تقديم العالج المناسب والمتمثل في الجلسات النفسية

والتي تحوي تعديل ألفكار المريض وتدريبه على سلوكيات جديدة
 

وهو يتناول بالوصف والتجريب والتحليل سلوك الفرد مع
األشخاص اآلخرين واستجابته لهم سواء أكان هؤالء األشخاص

مجتمعين أم متفرقيين . مثًال : عالقة األباء باألبناء
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مجاالت علم النفس :
علم

االجتماع العائلي
يدرس قواعد النظام األسري بشكل عام .مثل : تقاليد الزواج
والطالق و الميراث واألدوار والنفقة وعالقة األقارب ....

علم
االجتماع الصناعي

يهتم بالتنظيم داخل المصنع والعالقات االجتماعية بين مختلف
الفئات العاملة ( العمال – أصحاب العمل ) وعالقة مجتمع

المصنع بالمجتمع المحلي وحل مشكالت العمال وأصحاب العمل
التي قد تؤثر على االنتاج .

علم االجتماع
 الريفي والبدوي

يدرس المجتمعات الريفية والبدوية وُنظمها االجتماعية البسيطة و
العوامل التي تؤدي إلى التخلف والتقدم وأساليب تنمية المجتمعات

الصحراوية وتوطينها في المدن .
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علم
االجتماع الحضري

يدرس مجتمع المدينة بما له من مميزات خاصة في نموه
وتركيبه ومشكالته وطبقاته ونظمه المعقدة وما يسوده من

ظواهر متشعبة كاألقليات وارتفاع معدالت الجريمة بأنواعها.

علم
االجتماع الجريمة

يتناول دوافع الجريمة والعوامل البيئية التي تسهم في انتشارها
ودراسة وسائل العالج كما يناقش دور المؤسسات االجتماعية في

توفير الرعاية والوقاية الالزمة للتخفيف من حدتها .

علم
 االجتماع  التربوي

 

يتناول التطور في أساليب نقل المعرفة والخبرات من جيل إلى آخر ودور
التعلم بأشكاله ومستوياته المختلفة في الحياة االجتماعية وكيف يرتبط التعليم

بحاجات التنمية االجتماعية واالقتصادية مثال : حاجة المجتمع لبعض
التخصصات في الجامعات السعودي .

 

علم
االجتماع التنمية

علم حديث يهتم للتخطيط لتنمية الموارد البشرية لتلبي االحتياجات
المتزايدة كما يهتم بتحليل عوامل التخلف والتغيير ووسائله ويناقش

أهمية التنمية في المجتمعات النامية .
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اختبر نفسك ؟اختبر نفسك ؟
س: من وجهة نظرك ما المقصود بعلم النفس؟

ج: هو العلم الذي يدرس سلوك االنسان دراسة علمية من جوانبه المختلفة .

ج:س: وضح ثالثة أمثلة لكل قسم من أقسام السلوك التي يدرسها علم النفس .

القسم المثال
المعرفي  

الوجداني  

السلوكي  

كأن يقرا التلميذ سورة الفاتحة من حفظة  (التذكر)
كأن تأتيك رسالة هاتفية  بمخالفة مرورية فتشعر بالضيق

كأن تأتيك رسالة تليفونية تخبرك بمرض جار لك فأسرعت للذهاب اليه في المستشفى

س : وضح بأسلوبك تعريفًا لعلم االجتماع .
ج :هو دراسة الحياة االجتماعية في المجتمع بكل ما تحويه من عادات وتقاليد و قوانين

ونظم ومشكالت وموضوع الدراسة فيه هو الظاهرة االجتماعية .
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س: أكمل العبارات بما يناسبها :
 هي التصرفات االنسانية التي توجد على درجة معينة من 

االنتشار في مجتمع معين ووقت معين (                           )
جمع أنواع النشاط التي تصدر عن اإلنسان تسمى (             )

ج

الظاهرة االجتماعية
السلوك

س : هات ثالث أمثلة للظواهر (التلقائية والمنزلة ) التي يدرسها
علم االجتماع .

ج:

الزواج , الطالق , الهجرة , أشكال األسرة
الصالة , الصوم , احترام الكبير , بر الوالدين
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س : وضح الفرق بين كل من أهداف علم النفس وعلم االجتماع

لهدفا علم النفس علم االجتماع
الفهم: االحاطة

الشاملة بالسلوك
اعتذار سالم عن الخروج مع اصدقاءه

عيرضه للسخرية من االصدقاء فلما عرفوا
انه يشرف على عالج والدته غيروا وجهة

نظرهم واظهروا له التقدير

دراسة ظاهرة مراسم الزواج في المجتمع وكيف
تطورت وأصبحت ظاهرة ؟

 

التنبؤ هو توقع
حدوث ظاهرة

معينة

الطالب المثابر في دراسته والمجد ف أداء
واجباته المدرسية نتوقع (نتنبأ) له مستقبًال
مميزا في مسيرته الدراسية فيما بعد أفضل

من غير المثابرين من زمالئه

الطفل الذي يعيش في جو من التماسك األسري بين
والديه (نتنبأ) أن يعيش مع اآلخرين في سالم ووئام
ومن ثم نجاحه في حياته األسريه عندما يكون أبًا .

التوجيه
توجيه هذا السلوك
الوجهه الصحيحة.

سامي يملك قدرات عالية في البرامج
الحاسوبية لذا نبغي توجيهه للتخصصات
العلمية المتعلقة بمجال الحاسب اآللي .

إذا عرفنا أن أحد اسس استقرار الحياة الزوجيه بين
الزوجين مبنية على الحوار بينهما فينبغي تدريب

الزوجين قبل الزواج على مهارات الحوار
الناجح .
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س: بين باختصار ماذا نستفيد من علم النفس وعلم االجتماع في الحياة اليومية ؟

ج:
  يستفاد من علم النفس في تنظيم حياتنا وحياة من نتعامل معهم وتعديل افكارنا

وسلوكياتنا والتخلص من المشكالت  او التقليل منها .
 يستفاد من علم االجتماع في توجيه االصالح االجتماعي على اساس علمي بتحليل

للوسط الذي يظهر فيه الظاهرة او المشكلة .

س: وضح العالقة التكاملية بين علم النفس علم االجتماع في دراسة ظاهرة االرهاب .





يكمل علمي النفس واالجتماع بعضهما باآلخرحيث يقوم :ج:   
بناًء على فهمها ومعرفة اسبابها بغرضبتعديل االفكار والسلوكيات يقوم علم النفس   

التخلص من مشكلة االرهاب  او التقليل منها .
والظروف وبتوجيه واصالح المجتمع بناًء على دراسة وتحليل يقوم علم االجتماع 

في الوسط الذي تظهر فيه بؤر االرهاب في المجتمع.العالقات االجتماعية 
وتعاون الجهود المبذولة من كال العلمين يمكن عالج مشكلة االرهاب
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س: أذكر نوع المجال في كل من علم النفس وعلم االجتماع الذي يدرس
الموضوعات اآلتية :

الموضوع المجال
دراسة التغيرات النفسية لدى كبار السن  

مساعدة المعلمين في التعامل مع الطالب
 

 

اختيار انسب الموظفين للقيام بمهمة معينة  

دراسة اسباب الطالق في المجتمع السعودي  

مساعدة المريض في التخلص من مرضه
النفسي

 

توجيه الطالب لتنظيم الوقت وأساليب النجاح  

ج:

علم نفس النمو
علم االجتماع التربويعلم النفس التربوي , 

علم اجتماع التنمية
علم االجتماع العائلي

علم نفس العيادي

علم النفس االرشادي
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س: اختر االجابة المناسبة للعبارات التالية :

 المجال في علم االجتماع الذي يهتم بالتنظيم والعالقات االجتماعية بين1
مختلف الفئات العاملة ( أصحاب العمل  العمال) وحل المشكالت هو :

علم االجتماع التنمية 2                 علم االجتماع الحضري1
علم االجتماع الريفي والبدوي 4                 علم االجتماع الصناعي3

ج:

 المجال في علم االجتماع الذي يتناول التطور في أساليب نقل المعرفة2 
هو :والخبرات من جيل آلخر 

علم االجتماع التربوي 2            علم االجتماع العائلي 1
علم اجتماع التنمية 4            علم اجتماع الجريمة 3
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 النمو اإلنساني
الوحدة الثانية

الموضوع األول
 
 

ماهية النمو اإلنساني  
 

الموضوع الثاني

 
 
 

العوامل المؤثرة في النمو
 
 

الموضوع الثالث
 
 

مرحلة الطفولة

إجابات  اختبر نفسكإجابات  اختبر نفسك
  
  

الموضوع الرابع
الموضوع الخامس 

مرحلة المراهقة
 
 

مرحلة الرشد
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ماهية النمو اإلنساني
أوال : ما هو النمو اإلنساني :

كلمة نمو : لغًة تعني الزيادة . إال أن النمو اإلنساني ال يعني دائما الزيادة قال
تعالى : ( ومنكم من ُيرد إلى أرذل الُعُمر اكيال يعلم من بعد علم شيئًا) .

ولذلك استخدمت في المؤلفات علم النفس كلمات أخرى بدال عن النمو مثل :
Development.التطور اإلنساني واالرتقاء اإلنساني كترجمة لكلمة 

النمو هو التغيرات والتطورات في مختلف جوانب حياة اإلنسان المختلفة
ويشمل التغيرات الجسمية (الفسيولوجية والبيولوجية والحركية ) والتغيرات

النفسية (العقلية واالنفعالية واللغوية ) والتغيرات االجتماعية منذ تلقيح
البويضة في رحم األم إلى وفاة اإلنسان .

تعربف النمو اإلنساني :
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ثانيا : ما مجاالت النمو ؟
تنقسم مجاالت النمو إلى ثالث مجاالت رئيسية وهي :

النمو الجسمي :
وهو التغير والتطور في الجانب البدني لإلنسان

النمو العقلي :
التغير والتطور في طريقة التفكير والفهم وطريقة إدراكنا وحكمنا على العالم

من حولنا ..

النمو االنفعالي واالجتماعي :
ويقصد به التغير والتطور في االنفعاالت وفي قدرتنا على فهم انفعاالتنا

وانفعاالت اآلخرين وكذلك قدرتنا علي التواصل مع األشخاص اآلخرين .



 
 

يتأثر كل جانب من جوانب النمو بالجوانب األخرى:
فيتأثر النمو االنفعالي بالنمو الجسمي 

 كما يؤثر النمو الجسمي في النمو العقلي وفي التفكير
 كما يؤثر النمو العقلي في النمو الجسمي.

 كما ان قدرة الطفل على الحركة بسبب النمو الجسمي تيسر له عالقات
مختلفة (نمو اجتماعي) ويصبح أكثر اجتماعية وتفاعال مع اآلخرين .

 بالمقابلة فإن ضعف الجسم اإلنساني في مرحلة متقدمة من العمر وعدم
سهولة الحركة تؤثر بشكل قوي على حياتهم وقد تصبح حياتهم

االجتماعية محدودة بشكل كبير .

هل يؤثر كل نوع من أنواع النمو في اآلخر ؟
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ثالثًا: المبادئ العامة للنمو :
وجدت الدراسات في تطور سلوك الطفل أن النمو إنما يتم بشكل منتظم و أنه

وأهم هذه المبادئ مايتبع عدة مبادئ أساسية بغض النظر عن مرحلة النمو 
يلي :

 النمو ليس عشوائيًا

إن النمو في جوانبه المختلفة يسير وفق سنن وقوانين محددة لكل نوع من أنواع
المخلوقات وليس لإلنسان فقط .

مبدأ الفروق الفردية

مع أن كل األفراد ملتزمون وراثيًا بنظام دقيق إال أن هذا النظام في حد ذاته يسمح
بنوع من الفروق بين األفراد في النمو وكذلك الفروق بين الجنسين
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مبدا اتجاه النمو

. أي ان االجزاء العليا من الجسم تسبق الجزاء- اتجاه النمو من أعلى إلى أسفل 1
السفلى من الجسم في التطور فنمو رأس الجنين يسبق نمو األذرع والساقين

.ينمو جسم اإلنسان من الوسط إلى األطراف- اتجاه النمو من الوسط لألطراف 2
فيحرك المولود ذراعة يمنة ويسرة قبل التحكم في اليد .

أي اناستجابة الطفل تبدأ عامة ثم تتخصص .- النمو يبدأ من العام إلى الخاص . 3
فنجد الطفل في حوالي الشهر الرابع يمسك باألشياء بيده كلها ثم يتطور إلى القدرة

على اإلمساك باألصابع

مبدأ الشمول في النمو

أي أن النمو يحدث في جميع جوانب اإلنسان العقلية الجسمية واإلنفعالية
واألجتماعية
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مبدأ النمو عملية مترابطة متداخلة :

إن جوانب النمو المحتلفة مترابطة ومتداخلة مع بعضها وما فصلها العلماء إال
فصال نظريًا فالنمو الجسمي مترابط ويؤثر في النمو في الجانب العقلي ....

مبدأ االختالف في معدل النمو :

الجوانب المختلفة في النمو من حيث الجانب الجسمي والجانب العقلي والجانب
اإلنفعالي والجانب الخلقي والذي تعتمد كثيرا على الجانب العقلي لكل جانب

منحًى خاص به في النمو وإن كانت مترابطو ومتداخلة .
فالنمو الجسمي كبير في المراحل االولى من حياة الطفل في حين يكون معدل النمو

اللغوي أقل بكثير في نفس الفترة .
وكذلك فالجنين ينمو بسرعة كبيرة ثم تتباطأ بعد الميالد ويزيد ذلم في مرحلة

المراهقة .
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أوال : الوراثة
ما المقصود بالوراثة ؟ 

 هي الخصائص التي نمتلكها كأفراد بسبب الجينات التي وصلتنا عن طريق
الوالدين فالمخلوق الجديد يأخذ نصف الصفات الوراثية من والدية وربعها

من أجداده وثمنها عن آباء اجداده .

العوامل المؤثرة في النمو

ما الدور الذي يقوم به العامل الوراثي ؟
أوضحت العديد من األبحاث الوراثية ما يلي :

هناك صفات وراثية تتأثر بعامل الوراثة ومن الصفات لون البشرة والشعر والعينين وطول
القامة وسعة القفص الصدري

إن عامل الوراثة يحافظ على السمات العامة للجنس البشري إذ سيظل دوما متميزا عن
غيره من االجناس .



33

 الغدد الصماء و الهرمونات :
الغدد الصماء اجزاء مهمة جدا من الجسم والغدة تفرز مستحضرا كيميائيًا ُيسمى الهرمون
وتصب هذه الهرمونات في مجرى الدم ألهداف مختلفة والستثارة أنشطة وأجهزة مختلفة

حسب تخصصها .

وهي الغدة الرئيسية في الجسم وحجمها حجم حبة الفاصولياالغدة النخامية : 
البيضاء وتقع وسط المخ و فوق جزء مهم اسمة الهيبوثالمس .

وجاء اسمها من اعتقاد قدماء االطباء الخاطئ بأن مخاط األنف يفرز من هذه
.الغدة 

وظيفتها :
 ارسال رسائل لتنشيط الغدد األخرى في الجسم عند الحاجة .
 تحدد نمو إنسان من حيث الطول بإفرازها لهرمون النمو .
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الغدة الدرقية :
وما يتصل بها من جارات وتسمى جارات الدرقية و توجد عند

قاعدة العنق عند اتصاله بالصدر ومهمتها تنظيم الحرق والطاقة في
الجسم والمقصود السرعة التي يعمل بها الجسم .

الغدة الكظرية
موقعها فوق كلية اإلنسان إلى الجانبين وهي تفرز هرمون

االدرينالين في الدم في الطوارئ
 



35

ثانيًا: البيئة
يكشف العلم يوميا عن األهمية المتزايدة للبيئة في عملية النمو حيث يمكن تنشيط الجينات
الوراثية وتثبيطها بواسطة مكونات البيئة  وهذا يعني زيادة دور البيئة في النمو عما كان

يعتقده العلماء سابقًا .

:تعريف البيئة 
جميع العناصر المادية وغير المادية (من نفسية واجتماعية ) التي يعيش فيها

الفرد بدء حياته إلى نهاية عمره .

 ما أنواع البيئة ؟
 البيئة األولى :  بيئة الرحم

من أهم البيئات بيئة الرحم فهي بيئة أساسية مهمة في حياة اإلنسان يتعرض فيها
إلى مؤثرات لها أهمية قصوى على حياته فيما بعد .
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 أهم المؤثرات البيئية في بيئة الرحم األولى على نمو الجنين

 

التغذية
األدوية واألشعة

السينية

 

األمراض

 

التدخين
 

نفسية األم

** ما دور األب في هذه المرحلة ؟
األب أحد اهم االشخاص الموجودين في بيئة األم ولهم دور مؤثر قوي فهو مسؤول عن

تهيئة بيئة مناسبة لألم وراحتها حتى تكون األم في حالة نفسية جيدة خالية من الضغوط ما
أمكن لصحتها وصحة جنينها .
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البيئة بعد الوالدة

االستقرار األسري :
      لالستقرار االسري األثر االيجابي على مستقبل األوالد فمن

خالل االسرة يتم اشباع جزء مهم من حاجات الفرد النفسية
وتوجيه الطفل وتربيته على المعايير المجتمعية واألخالق

السليمة .

أساليب التربية :
     تعتمد أساليب التربية عند الوالدين على شخصية الوالدين

وحالتهما النفسية وعمر الوالدين وخبرتهما وأسلوب التربية الذي
عاشا فيه وتعلماه من أبويهما وعادات وتقاليد المجتمع .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




المدرسة :
فالطفل والمراهق يقضيان في المدرسة وقتًا طويال ولذلك تشكل
المدرسة بيئة مهمة من البيئات المؤثرة في نمو االنسان .فللمعلم
دور وللرفاق دور ولبرامج التعليم دور كبير في التأثير على

النمو .

وسائل اإلعالم :
ال يمكن أن يغفل دور وسائل اإلعالم والتواصل اإللكتروني في

العصر الحديث فقد أكدت األبحاث أن ما يعرض في وسائل
اإلعالم المختلفة له دور كبير في تشكيل نفسية المتلقي.
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مراحل النمو في حياة اإلنسان
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مرحلة الطفولة
أوًال مرحلة المهد :

هي المرحلة التي تبدأ من الوالدة حتى نهاية السنة الثانية

 التغيرات الجسمية والحركية1










 سم تقريبا50عند والدة االنسان يكون متوسط طوله 
 كيلو ات3ومتوسط وزنه 

% من وزنه1انخفاض وزن المولود في اليوم األول بحوال 
 جرام يوميا تقريبًا .30ينمو جسم المولود سريعًا ويزيد وزنه بمقدار 

سرعة نمو جسم اإلنسان تكون أكبر كلما كان أصغر ابتداءا من لحظة التلقيح
 % من طوله عند الوالدة إلى طوله عند إكتمال السنة األولى من50يضيف المولود 

عمره .
 سم في السنة5 من العمر تقل سرعة النمو ويزيد طول الطفل حوالي سنتينبعد 
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 النمو الحركي في مرحلة المهد2






يدرس العلماء نوعين من أنواع النمو الحركي :
النمو الحركي للعضالت الكبيرة :

وتشمل مجموعات العضالت الكبرى مثل األذرع واألرجل
النمو الحركي للعضالت الصغيرة :

ويشمل الحركات في العضالت الصغيرة في اليد واألصابع

 النمو اللغوي3








نظام من األصوات والمقاطع يكون كلما ت وجمل لها ومعاني اجتماعية فياللغة هي 
.المجتمع الذي يعيش فيه الطفل 

يتعلم الطفل ربط األشياء بمسميات عندما تكرها األم ومن حوله .
يبدأ الطفل بإصدار األصوات والمناغاة ثم تتحول  إلى  مقاطع ..

ثم كلمات ثم جمل من كلمتين وتزيد الكلمات بسرعة في السنة الثانية والثالثة من العمر .







 الحاجة إلى الثقة فيما يحيط به1
بأن يعيش في بيئة آمنة تحقق له حاجاته في وقت مناسب وبطريقة مستمرة.

 الحاجة إلى الحب واإلحتضان2
شعور الطفل براحة بالغة عندما نضمه أو نحتضنه .

 الحاجة إلى اإلستثارة الحسية :3
عن  طريق المداعبة وطرح األسئلة والحديث مع الطفل وتوفير ألعاب

مختلفة تنمي فكره
 

ما الحاجات النفسية واالجتماعية للطفل في هذه المرحلة
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ثانيا:  الطفولة المبكرة
هي المرحلة التي تبدأ من بعد السنة الثانية وحتى إكتمال ست

سنوات – مرحلة ما قبل المدرسة
 النمو الحركي في مرحلة الطفولة المبكرة1






أحداث تآزر (تناسق )عصبي عضلي في الحركة ويسهل نمو المهارات الحركية .
 يبدأ الطفل في القفز والجري ويبدل بقدميه ويطعم نفسه ويغسل يديه ...

تحقيق قدر كبير من التوازن الجسدي فيستطيع اللعب بالكرة .

 النمو اللغوي2
تنمو اللغة سريعًا في هذه الفترة ويتضاعف المحصول اللغوي للطفل ويستخدم الطفل

رموزًا كثيرة للداللة على أشياء وأفعال مختلفة .
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 النمو العقلي :3
التمركز حول الذات

الخيال الواسعاألحيائية
ظاهرة التحدث للذات

كثرة األسئلةالتقليد والمحاكاة

 النمو اإلنفعالي واإلجتماعي4
الحاجة إلى توكيد الذات : فيجب اعطاؤه الفرصة ليشعر بالقدرة والكفاءة والمبادأة

باألفعال واالستقاللية .

 الخوف  : الناتج عن نمو قدراتهم على الخيال .

العالقات االجتماعية : حيث يتخذ الطفل اصدقاء من خالل اللعب الجماعي. ويشكل
األطفال في الطفولة المبكرة مجموعات صداقة من جنس واحد .

الهوية الجنسية : حيث يتعرف الطفل على نوعه في حدود السنة الثانية من العمر .
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ثالثا: مرحلة الطفولة المتأخرة
سنة) وهو أطفال المرحلة اإلبتدائية ممن التعليم النظامي612(

النمو الجسمي والحركي



يكون النمو الجسمي بطيئًا    يتسابق البنين والبنات في الطول

تظهر بوضوح فروق بين الجنسين

النمو العقلي
تزداد قدرة الطفال على التعلم   يقوم بعمليات الترتيب المتسلسل

النمو االجتماعي





يصبح الطفل أكثر تحكما في عالقاته    اختيار جماعة الرفاق وفق الميول لالنشطة
 انتماء الطفل للكثير من جماعات الرفاق في المدرسة في األسرة في الحي في النادي

يصبح الترابط بين األصدقاء من جنس واحد أقوى ما يكون .
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ما أهمية جماعة الرفاق لألطفال

 تسمح بمساحة من الحرية يمارس ويتدرب فيها الطفل على اإلستقاللية عن1
الراشدين.

 يتدرب الطفل على ممارسة العالقات االجتماعية .2
 يشعر الطفل بدور مهم ويمارس فيها معنى (نحن) كجماعة ويشعر فيها باألمان3

والرفقة والتقبل لآلخرين .
 يتبادل األطفال في هذه الجماعات االمعلومات والعادات واأللعاب .4

مفهوم الذات لدى األطفال

 من أهم المراحل في تشكيل مفهوم الذات وإن كان مفهوم الذات يبدأ في التشكل منذ بداية
الحياة .
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رابعًا مرحلة المراهقة
أوًال

المراهقة : كلمة مشتقة من الفعل رهق بمعنى دنا واقترب  وهي تعنىمعنى المراهقة :
المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بدخول المراهق في مرحلة الرشد (النضج).
أو اإلقتراب من النضج الجسمي والعقلي والسلوكي واالجتماعي تبدأ بالبلوغ

وتنتهي بسن الحادية والعشرين تقريبًا .

 البلوغ1
البلوغ عملية فسيولوجية يصبح بها اإلنسان قادر على اإلنجاب متوسط سن البلوغ لدى اإلناث في المملكة

 سنة12 14 سنة ومتوسط سن البلوغ لدى الذكور 12.43

البالغ المبكر والبلوغ المتأخر :

البلوغ البكر : نعني به البلوغ قيل المتوسط أي من الجنسين بحوالي سنة ونصف .

البلوغ المتأخر : نقصد به البلوغ بعد المتوسط ألي من الجنسين بحوالي سنة ونصف  .
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بعض
المظاهر
الجسمية

تغير الوزنزيادة الطول

ازدياد الهرمونات الجنسيةتبدل الصوت

توجيهات عامة
للمراهقين

•
•

•
•

تقبل التغيرات الجسمية
التعامل مع َحب لشباب بالرجوع إلى األطباء المتخصصين

اإلهتمام بنوع وكمية التغذية
تجنب بعض األنشطة الجسمية الشاقة .

 التغيرات العقلية2
التفكير

الذكاء

القدرات الخاصة

تحديد المستقبلالبحث عن الهوية
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الرغبة في التميز
النزعة إلى
االستقالل

تقديم المساعدة
لآلخرين

•
•

•

•

لمجموعات الرفاق دور كبير من الناحية النفسية واالجتماعية
للمراهق تتمثل في :

يشعر المراهق بأن له قيمة واعتبار
تمنحه فرصة للنمو االجتماعي .

تحديد هوية المراهق ولمس االتفاق والختالف بينه وبين
أصدقائه

يقضي المراهق وقت الفراغ في مجموعته ويبادل المعلومات
والمصالح
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أوًال مرحلة المهد :
الرشد : يمكن تقسيمه إلى ثالث مراحل أساسية هي :

 سنة (الشباب)40 – 21 الرشد المبكر : 1
 سنة  (الكهولة)40 59 الرشد المتوسط 2
 – نهاية العمر (الشيخوخة)60 الرشد األخير   3

أوال مرحلة الرشد المبكر (الشباب )

مرحلة الرشد

يكون الفرد في هذه المرحلة  الفرد في تمام نضجه الجسمي

 صحة الراشد1
في الرشد المبكر

تعتمد صحة اإلنسان في هذه المرحلة على عدة عوامل من
أهمها : الوراثة والتغذية والرياضة ووجود أي أمراض أو

حوادث سابقة .
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تكون الحواس في أقصى قوتها وتبدأ باإلنحدار البطيئ الحواس2
التدريجي أثناء هذه المرحلة .أول الحواس يشعر اإلنسان

بإنحدارها هي البصر

ثانيا : القدرات العقلية والذاكرة :
عدم تغير القدرات العقلية والذاكرة في فترة الشباب فيما عدا القدرة اللغوية فقد

يطرأعليها نموا في هذه المرحلة

ثالثًا : الجانب النفسي واالجتماعي
عدم تغير القدرات العقلية والذاكرة في فترة الشباب فيما عدا القدرة اللغوية فقد

يطرأعليها نموا في هذه المرحلة

استقرار وتأكيد مفهوم الذات – وجود قيمة واعتبار اجتماعي – مفهوم الذات1
تزداد عالقاته باآلخرين
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العمل نقطة تحول في حياة الفرد وله اثر كبير في نموه االجتماعي العمل2
– وهو عامل قوي  للتدريب على االستقاللية والنمو االجتماعي

والشخصي – كما يقود للرضى الوظيفي في المسقبل.

 الزواج3
وتكون األسرة

من اهم ما يحدث في هذه الفترة هو الزواج وتكوين االسرة
المبني على االحترام المتبادل – والتجانس – عدم تدخل اهل
الزوجين في حياتهما – وحصول الشاب والشابة على بعض

الدورات في الحياة الزوجية  له اثر كبير  في خفض نسب الطالق

رابعًا : الرشد األوسط (الكهولة)
 التغيرات1

الجسمية
تناقص إفراز هرمونات الذكرية (التستيرون) والهرمونات

األنثوية (األستروجين والبروجستيرون) .

استخدام النظارات بسبب تأثر البصر – ضعف السمع – الحواس
اإلنحدار الجسدي واالمراض
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 التغيرات1
العقلية

ال يظهر انحدار في الذكاء – الشكوى من نسيان االسماء وارقام
الهواتف – االنسان يكون اكثر حكمة  واكثر تعقًال.

التغيرات
النفسية

يصبح الرجل أكثر عاطفية – وتصبح المرأ أكثر حزما واستقاللية
 مراجعة االنسان نفسه وحياته ويفكر في عمره المتبقي .

خامسًا : مرحلة الشيخوخة

 التغيرات الجسمية1

 الحواس

•
•

•
•

تزايد مشكالت النظر فيتعرض للضعف العام في الرؤية .
استمرار الضعف التدريجي للسمع

 تأثر حاسة اللمس0انحدار حاسة التذوق  
أما حاسة الشم فهي آخر الحواس انحدارًا

 القدرات2
العقلية

•
•

 ال يوجد تدهور في الذكاء ولكن تتباطأ العمليات العقلية ال يوجد تدهور في الذكاء ولكن تتباطأ العمليات العقلية
فقدان المرونة في التفكيرفقدان المرونة في التفكير
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ال صحة لما يردده العامة من ان الكبار في مرحلة الشيخوخة يعانون من ظاهرة
الخرف بل أن معظم األفراد يعيشون بكامل قدراتهم .و إنما يعاني من الخرف

 % عند سن المئة .23% عند سن السبعين تصل 3حسب اإلحصاءات 

ال صحة لما يردده العامة من ان الكبار في مرحلة الشيخوخة يعانون من ظاهرة
الخرف بل أن معظم األفراد يعيشون بكامل قدراتهم .و إنما يعاني من الخرف

 % عند سن المئة .23% عند سن السبعين تصل 3حسب اإلحصاءات 

ويعتبر مرض الزهايمر السبب األساسي في ضعف الذاكرة

 الجوانب3
النفسية

االجتماعية

اثبتت األبحاث أن أسوء ما يمكن أن يحدث للكبيراعتماده على غيره•
اقتصاديًا وفي حركتهم من مكان إلى آخر .

التقاعد : بدون عمل له اثر سلبي على نفسية الفرد في هذه المرحلة•

العزلة االجتماعية : بسبب الضعف الصحي ونقص الدخل ومدودية الحركة  , وتعاني•
المرأة من الوحدة والعزلة أكثر من الرجل في هذه المرحلة

العزلة االجتماعية : بسبب الضعف الصحي ونقص الدخل ومدودية الحركة  , وتعاني
المرأة من الوحدة والعزلة أكثر من الرجل في هذه المرحلة

لذا أمرنا االسالم ببر الوالدين واالحسان اليهما وخاصة عند الكبير ورتب على ذلك
لالبناء البارين بآبائهم  األجر العظيم عنده سبحانه في الدنيا واآلخرة .
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اختبر نفسك ؟اختبر نفسك ؟
) للعبارة الخاطئة مع التعليل :χ) للعبارة الصحيحة أو عالمة (√ضع عالمة (

1.
2.

3.
4.

5.

النمو يعنى دوما الزيادة والتطور
تؤكد الدراسات النفسية أن الناس متساوون في قدراتهم العقلية و المهارية

من قوانين اتجاه النمو أنه يسير من األعلى إلى االسفل
من األدوار التي تقوم بها الوراثة تحديد مستقبل اإلنسان الوظيفي

يعد االستقرار األسري من العوامل البيئية في حياة اإلنسان

ج:
χ
χ
√
χ
√

من وجهة نظرك ما المقصود بالنمو اإلنساني ؟

ج:
 النمو هو التغيرات والتطورات في مختلف جوانب حياة اإلنسان المختلفة ويشمل

التغيرات الجسمية (الفسيولوجية والبيولوجية والحركية ) والتغيرات النفسية (العقلية
واالنفعالية واللغوية ) والتغيرات االجتماعية منذ تلقيح البويضة في رحم األم إلى وفاة

اإلنسان .
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هات مثاال لكل مجال من مجاالت النمو اإلنساني اآلتية :

المجال المثال
الجسمي  
العقلي  
االنفعالي  
االجتماعي  

ج:

التغير ات في الطول والوزن والشكل    الحبو ثم المشي

تذكر الطفل اسمه واسم اخوته    قراءة الطفل جملة كاملة للمرة األولى

بكاء الطفل عند الجوع او العطش وعندما تكبر تطلب األكل او الشرب بقول (ننا) (ما)
تفاعل الطفل بعد الحركة (الحبو المشي) مع اآلخرين مثل األخوة واالخوات

وضح باألمثلة للمبادئ العامة التي تحكم ظاهرة النمو اإلنساني :

المبدأ المثال
النمو ليس عشوائيًا  
مبدأ الفروق الفردية  

مبدأ اتجاه النمو  

 للذكور13 للبنات و12ويبلغ في الـ 15  9ويمشي في من 7يجلس الطفل في الشهر 

طفل يمشي في الشهر التاسع وآخر عند السنة وكالهما طبيعي

نمو االجزاء العليا يسبق االجزاء السفلى فنمو رأس الجنين يسبق نمو األذرع
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الوراثة   البيئة   ما المقصود بالمصطلحين التاليين : 
ج:

الوراثة : هي الخصائص التي نمتلكها كأفراد بسبب الجينات التي وصلتنا عن طريق
الوالدين فالمخلوق الجديد يأخذ نصف الصفات الوراثية من والدية وربعها من أجداده

وثمنها عن آباء اجداده .

جميع العناصر المادية وغير المادية (من نفسية واجتماعية ) التي يعيش فيها : البيئة
الفرد بدء حياته إلى نهاية عمره .

حدد الدور الذي تقوم به الوراثة في تشكيل بعض السمات البشرية .
ج: أوضحت العديد من األبحاث الوراثية ما يلي :

هناك صفات وراثية تتأثر بعامل الوراثة ومن الصفات لون البشرة والشعر والعينين
وطول القامة وسعة القفص الصدري

إن عامل الوراثة يحافظ على السمات العامة للجنس البشري إذ سيظل دوما متميزا عن
غيره من االجناس . .
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ج:ما اآلثار السلبية المترتبة على اختالل الغدد الصماء في تأثير على السلوك .

الغدة اآلثار السلبية في حالة االختالل
الغدة النخامية  
الغدة الدرقية  
الغدة الكظرية  

اختالل تنشيط الغدد األخرى – اختالل إفراز هرمون النمو

اختالل  النشاط والحركة أوالكسل – نقص افرازها من الوالدة يؤدي للتخلف العقلي

اختالل هرمون األدرينالين التأثير على الحاالت االنفعاليةوردود األفعال بطء تجلط الدم

 لخص الدور الذي تلعبه المؤثرات البيئية التالية :
التغذية  

التدخين  

االستقرار األسري  

وسائل اإلعالم  

ج:
هي أهم العوامل البيئية التي يتأثر بها الجنين في رحم األم 

انخفاض وزن المولود وتأخر النمو او حدوث اجهاض او والدة مبكرة او
اشباع حاجات الفرد النفسية وتوجيه الطفل وتربيتة تربية سليمةموت المهد

لها دور كبير في تشكيل نفسية المتلقي
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 أكمل الفراغ بما يناسبه في العبارات اآلتية :

يبدأ النمو اللغوي في مرحلة المهد بما يطلق  عليه (                  ) 
 من خصائص الطفولة وذلك عندما يعتقد الطفل أن كل شيئًا من حولنا له

صفة الحياة هذه الخاصية هي  (                                          )
 الصورة التي يشكلها اإلنسان عن نفسه من المفاهيم النفسية المهمة وهذا

المفهوم هو (                                                         )
 من الخصائص االنفعالية في حياة المراهقين أن ردة الفعل ال تناسب
الحدث وتعنى (                                                             )

 شعور المراهق بذاته وأنه شخص متميز من المبادئ المهمة في تكوين
الشخصية وتسمى (                                                       )

 

ج:

المناغاة

اإلحيائية

الهوية

الحساسية االنفعالية

مفهوم الذات (الهوية)
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حدد بالسنوات المرحلة المكونة للطفولة ؟
ج:
) سنة2  0 مرحلة المهد  تبدأ بالوالدة حتى نهاية السنة الثانية (1
) سنة12  6 الطفولة المتأخرة من (3) سنوات  6  2 الطفولة المبكرة  من (2

هات تعريفًا مختصرا للمراهقة

ج: المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بدخول المراهق في مرحلة الرشد (النضج).
أو اإلقتراب من النضج الجسمي والعقلي والسلوكي واالجتماعي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بسن

الحادية والعشرين تقريبًا .

اذكر بالسنوات المراحل المكونة لمرحلة الرشد
ج :
 سنة (الشباب)40 – 21 الرشد المبكر : 1
 سنة  (الكهولة)40 59 الرشد المتوسط 2
 – نهاية العمر (الشيخوخة)60 الرشد األخير   3
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الدوافع
 محركات السلوك

 
الوحدة الثالثة

الموضوع األول
 
 

ما هية الدوافع
 
  الموضوع الثاني

إدارة الدوافع والتحكم فيها
 
إجابات  اختبر نفسكإجابات  اختبر نفسك 
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ماهية الدوافع
حالة داخلية (جسمية أو نفسية ) لدى الفرد تجعله يقومأوال :ما هو الدافع ؟

بأداء سلوك في اتجاه محدد من أجل تحقيق هدف معين
فهي قوى مركة للسلوك نتيجة حالة من التوتر

 تصنف الدوافع إلى قسمين هما :ثانيا : أنواع الدوافع التي تحرك سلوكنا

وهي  مجموعة من الحاجات الجسمية والتي يولد بها الكائن الحي الدوافع الفطرية
وموجودة عند جميع البشر وال تكتسب من البيئة االجتماعية أو

التعلم أو الخبرة . انواع الدوافع الفطرية :
مثل دافع الجوع والعطش دوافع الحفاظ على البقاء 

مثل دافع الجنس واألمومةدوافع الحفاظ على النوع البشري 

دوافع الحاجة إلى السكن واالستقرار
دوافع تجنب الخطر
مثل دافع االخراج – دافع تجنب البرد او الحردوافع فطرية أخرى  
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وهي الدوافع التي ال يولد االنسان بها وال بد من تعلم مسبق لها من الدوافع المكتسبة
خالل البيئة التي يعيش فيها .

الدافع إلى األمن

الدافع لالنتماء

الدافع للتفوق

الدافع للتقدير
واالعتبار

دوافع حب
االستطالع

دافع الحب
والعاطفة

حب التملك

العبادة

تحقيق الذات
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ثالثا : أهمية الدوافع
تساعد االنسان على زيادة معرفته بنفسه وغيره وتدفعه للتصرف بما

تقتضيه الظروف والمواقف المختلفة .

تجعل الفرد أكثر قدرة على تفسير سلوك اآلخرين

تساعد على التنبؤ بالسلوك اإلنساني إذا عرفت دوافعه وبالتالي يمكن توجيه سلوكه

رابعا :  وظائف الدوافع :
إصدار السلوك

توجيه السلوك نحو المصدر الذي يشبع الحاجة أو تحقيق الهدف

تساعد الفرد على اختيار الوسائل المناسبة لتحقيق الهدف

يعمل الدافع على تحديد شدة الحاجة فكلما كانت الحاجة ملحة وشديدة كلما كان السلوك قوي.

المحافظة على استمرارية السلوك ومده بالطاقة الالزمة حتى إشباع حاجته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خامسا :  دورة الدوافع :

لكل دافع من دوافعنا دورة معينة . مثال :

الدافع( الجوع ) – حالة عدم االتزان  ثارة سلوك
البحث عن الطعام

الطعام   االشباع (إعادة التوازن وخفض الدافع) – الجوع مرة
أخرى
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أوال : إدارة الدوافع
تعتبر الدوافع في بدايتها عملية معقدة تخضع إلى الجانب الفطري النفسي بصورة مباشرة ولكن مع تطور
االنسان ونموه يبدأ في تكوين مفاهيم الحالل والحرام والصحيح والخاطئ األمر الذي يوجد عملية تحقيق

الدافع وفق نظام ديني أخالقي

شروط إدارة الدوافع :

 االعتراف بالدوافع كمكونات لشخصية اإلنسان وعدم إنكار أي من الدوافع الموجودة في البشر .

إدارة الدوافع والتحكم بها

 إشباع الدوافع باعتدال واتزان بعيدا عن اإلسراف والتقتير

 إشباع الدوافع بالطرق السوية بعيدا عن االساليب الممنوعة والمحرمة

ثانيا : الصراع بين الدوافع
الصراع : هو حالة حيرة عند تعارض دافعين أو هدفين لدى شخص

كثيرا ما نمر في حياتنا بمواقف متعددة تتصارع فيها الدوافع وهي التالي :
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وهو  المفاضلة بين أمرين كالهما جيداإلقدام : المبادرة صراع اإلقدام اإلقدام
ومرغوب للفرد

 وهو المفاضلة بين أمرين كالهما غيراإلحجام : االمتناع صراع األحجام اإلحجام
مرغوب للفرد

وهو المفاضلة بين أمرين أحدهما جيد مرغوب أمل اآلخر غير جيد صراع اإلقدام اإلحجام
وغير مرغوب للفرد .

كيف نتعامل مع موقف الصراع ؟
اللجوء الى هللا سبحانه وتعالى باالستخارة

استشارة أهل العلم والخبرة واالختصاص الموثوق بهم

 المعرفة التامة بما تريده ويحقق أهدافك ورغباتك .

 تأمل الجوانب اإليجابية والسلبية ( والمزايا والعيوب ) في المواقف التي بها صعوبة في االختيار .
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ثالثا: اإلحباط
هو عبارة عن مجموعة من المشاعر مؤلمة تنتج عن عجز اإلنسان عنالمقصود باإلحباط

الوصول إلى هدف ما إلشباع حاجة من الحاجات الملحة .

القدرة على تحمل اإلحباط

كلنا نمر بمواقف مختلفة في حياتنا فنستطيع أحيانا أن نتحمل بعض المواقف المحبطة كالفشل في إنجاز
مهمة ما إذا كنا نسعى إلنجازها ولكننا في أحيان أخرى ال نستطيع أن نحتمل أي موقف مهما كان

بسيطا أو صغيرا ويعتمد ذلك على نفسية اإلنسان في وقت ما .

العوامل
المؤثرة في قدرة الفرد على

تحمل اإلحباط

القدرة الشخصية

أفكار شخصية

البيئة المحيطة
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رابعًا : العوامل التي تساعد على التحكم في الدوافع والسيطرة عليها

النمو

ويشمل ثالثة
محاور هامة
وهي النمو
العقلي
والجسمي
والوجداني

ويعني كل ما
تعلمه الفرد من
مجتمعه (االسرة
والمجتمع) من
عادات وتقاليد
واعراف

الثقافة االجتماعية

يبتعد المء عن
المحرمات

خوفا من عقاب
هللا ورغبة في

جنته

الدين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فمن المهم السيطرة على كافة الدوافع وضبطها بما يتالئم
والشرع الحنيف ومبادئ المجتمع وعاداته.

خامسا : تعديل الدوافع
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وسنعرض ألحد الدوافع المهمة في التأثير على السلوك وكيفية السيطرة عليه

كيفية السيطرة على الدافع الجنسي ؟

بما أن كثير من الثقافات خاصة العربية تتحفظ على االعتراف بالدافع الجنسي وذلك من
أجل االنصياع لبعض العادات والتقاليد التي تنفي تماما وجود هذا الدافع فإن الحديث

عنه دائما بالخفاء عدم االعتراف بالدافع الجنسي انما يلغي حقيقة توجيهه وإعطاؤه حقه
التربوي كغيره من الدوافع الخاصة في بداياته حيث البد من توجيه هذا الدافع وإن لم يتم

توجيه هذا الدافع فسيكون عواقبه وخيمة .

االسالم ينظر إلى الدافع الجنسي نظرة خيرة فهو لم يتحقر الدافع الجنسي فوضع منهجا
لتوظيف وتهذيب وتوجيه وضبط الدافع الجنسي متناسبة مع طبيعة اإلنسانية ومحققا

لوظيفة اإلنسان في الحياة

توجيه الدافع الجنسي :
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) للعبارة الخاطئةχ) للعبارة الصحيحة أو عالمة (√ضع عالمة (

•
•

•
•

•
•

تختلف الدوافع من فرد آلخر
يسعى الكثير من الناس إلى تأمين مسكن وله وألوالده بدافع الحب والتقدير

من شروط إدارة الدوافع االعتراف بها أوال
االختيار بين شيئين كالهما مطلوب يولد يولد صراعا من نوع (إقدام  احجام)

االحباط حالة من التوتر المؤقت نتيجة عدم تحقيق ما نريد
النضج من العوامل المهمة في التحكم بالدوافع والسيطرة عليها

ج:

χ
χ
√
χ
√χ

اختبر نفسك ؟اختبر نفسك ؟

من وجهة نظرك قدم تعريفا مختصرا للدوافع

ج:حالة داخلية (جسمية أو نفسية ) لدى الفرد تجعله يقوم بأداء سلوك في
اتجاه محدد من أجل تحقيق هدف معين فهي قوى مركة للسلوك نتيجة حالة

من التوتر
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وضح الفرق بين الدوافع الفطرية والدوافع المكتسبة وفق الجدول
التالي :

ج:

من حيث الدوافع الفطرية الدوافع المكتسبة
الخصائص    

الهدف    
مثال    

بها الكائن الحي وموجودة عند جميع البشر

اشباع حاجات جسمية

دافع الجوع – دافع العطش

ال يولد بها االنسان   مكتسبة بالتعلم من المجتمع

اشباع حاجات نفسية واجتماعية

حب التملك – العبادة – تحقيق الذات

عندما تعلم أن صديقك بحالة من اإلحباط الشديد كيف تزوده بالخطوات الالزمة
للتغلب السليم عليه ؟

ج:يقوى قدرة الشخصية  لتحمل الموقف – تعديل نظرته للموقف بنظرة ايجابية –
مساعدته في ضبط حالته المزاجية – توفير البيئة المعينة على تقبل الحباط

ارسم شكال دائريا لدورة دافع األمن .
ج: الدافع  (الشعور بالخوف من لص )  حالة عدم اتزان(اضطراب) ــــــ اثارة سلوك توفير الطمئنان

واألمن    احكام غلق االبواب والشبابيك (اشباع) (اعادة توازن ) خفض الدافع
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في إحدى سور القرآن الكريم ذكر ا� تعالى دافعين من الدوافع المهمة التي
يسعى اإلنسان إلشباعهما , ما هذه السورة وما هما الدافعان .

ج: السورة     :   سورة قريش (فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )
    الدافعان     :  دافع الجوع ودافع الخوف

يوجد العديد من األساليب السليمة وغير السليمة إلشباع الدافع الجنسي

نوع االسلوب أمثلة المزايا القريبة والبعيدة العيوب والمشكالت الناجمة
األساليب السليمة      

األساليب غير
السليمة

     

ج:

ال يوجداشباع الدافع وتحقيق الرضا والطمئنان وانجاب الذريةالزواج

عدم الطمئنان – غضب هللا –اشباع الدافعالزنا
بغض الناس – ابناء السفاح

تم قبول فواز في إحدى الجامعات وكان أمامه تخصصين كالهما يميل إليه احتار فواز في أيهما يختار من
خالل خبرتك في كيفية حل الصراع كيف تساعد فواز في الخروج من حيرته .

ج: هذا النوع من الصراع : صراع اقدام اقدام  ويتم حل الصراع باختيار:
 يوافق قدراته ومهاراته2 ما يحبه ويميل اليه   1
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االنفعاالت
 

 
الوحدة الرابعة

          التعريف باالنفعاالت
 
 

                وظائف االنفعاالت وتطورها والتحكم فيها
 

الموضوع األول
 
الموضوع الثاني 

إجابات  اختبر نفسكإجابات  اختبر نفسك
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أوال : تعريف االنفعال
حالة تحدث لدى الكائن الحي تصحبها تغيرات جسمية داخلية وخارجية تعبر عن

الحالة التي يعيشها في هذه اللحظة .

ثانيا : طبيعة االنفعاالت

التعريف باالنفعاالت

حالة تغير مفاجئ تشمل الفرد كله وال تتيح له فرصة التكيف مع
الموقف

حالة تتعلق بالجانب النفسي يستطيع أن يصفها االنسان

االنفعال يعتبر حالة مؤقتة ال تستمر طويال

يصاحب االنفعال ردود أفعال داخلية على الجسم .
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ثالثا : أنواع االنفعاالت
هناك أنواع عديدة من االنفعاالت وسنحاول فيما يلي نتحدث عن بعض االنفعاالت

الشائعة في حياتنا اليومية .

هو حالة تتضمن التوجه اإليجابي نحو موضوع ما وتقبله وهو أساسالحب
التآلف بين الناس وتكوين العالقات اإلنسانية

هو حالة انفعالية تنتج عن وجود مثير يهدد الفرد .الخوف

انفعال الفرح
والسرور

متعة داخلية تحدث عن االقتراب من مصدر محبب للنفس

استجابة انفعالية يثيرها استفزاز وتحدي في محيط الفرد الخارجي أوالغضب
تنتج عن رفضه بعض مطالبنا وعدم تحقيقها

شعور باأللم نتيجة لفقدان شيء ما كان موجودا في الماضي .الحزن
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شعور يحدث عندما يتوجه االنتباه أو الحب لشخص آخر مما يوجدالغيرة
شعورا باأللم الداخلي أو نتيجة لحصول شخص آخر على شيء ما يعتقد

الفرد أنه هو األحق به .

وهو حالة انفعالية تعكس الرغبة في استمارة األحداث الماضية للتصرفالندم
بصورة أفضل تجاه تلك المواقف التي مضت

رابعًا : ايجابيات اإلنفعال وسلبياته :
 االنفعال الذي يرتبط بسلوك ايجابي : وهو أي نوع من أنواع االنفعال ينتج

عنه سلوكا إيجابيا .

 االنفعال الذي يرتبط بسلوك سلبي : وهو أي نوع من أنواع االنفعال ينتج
عنه سلوكا سلبيا
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كيف نتعامل مع موقف الصراع ؟
الشعور واإلدراك الشخصي :

تتمثل في التمييز اللفظي للشخص عن ما يشعر به من أحاسيس وهذه األحاسيس هي االنفعال .

السلوك المالحظ :
وتتمثل في التغيرات الجسمية الخارجية المتمثلة في إيماءات الرأس ووضعه وتعبيرات اوجه وحركاته

وإشارات اليدين .

المؤشرات الفسيولوجية الداخلية :
وتتمثل في المتغيرات الداخليه لجسم اإلنسان المرتبطة بالنشاط الفسيولوجي لإلنسان بمعنى أن جسم

اإلنسان يتفاعل بصور مختلفة مع اختالف االنفعاالت .

المؤشرات الجسمية الخارجية :
وتتمثل في كل المتغيرات الخارجية لجسم اإلنسان المرتبطة بالنشاط الجسدي الخارجي او هي جزء مما

يسمى (لغة الجسد) وهي التي يقوم كثير من الباحثين حاليا بدراستها .
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خامسًا : مستويات االنفعال
المرحلة المعرفية

ينشأ االنفعال
من موقف معين
وهذا الموقف
تصاحبه فكرة

حالة بدنية
داخلية

تصاحب
الموقف .

المرحلة الجسمية

المرحلة السلوكية

شعور
يصاحب
الموقف
كالحزن
والفرح
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أوال وظائف االنفعاالت :  
 

إن االنفعاالت تؤدي وظائف مختلفة وتترك آثارا كبيرة في شخصية اإلنسان
ومن أهم تلك الوظائف ما يلي :وسلوكه 

وظائف االنفعاالت وتطورها والتحكم بها

تساعد بعض االنفعاالت على اتخاذ القرار ات المالئمة لنوع االنفعال

تساعد بعض اإلنفعاالت على تنمية العالقات بين الناس .

ترتبط االنفعاالت ودرجاتها بطريقة سلوك الفرد في المواقف  .

تساعد االنفعاالت على نقل الرسائل المختلفة عن طريق التعبير االنفعالي .

تبدأ كثير من األمراض النفسية بدرجات عالية بسبب االنفعاالت المستمرة والمزمنة االنفعاالت

تبدأ كثير من األمراض الجسمية المزمنة بسبب االنفعاالت المستمرة .
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تطور اإلنفعاالت عبر المراحل العمرية المختلفة
إن نمو األعضاء و أجهزة الجسم لها دورها في تمثيل االنفعاالت إخراجهاالنضج العضوي

وفق الموقف فالجهاز الغدي والجهاز العصبي والجهاز العضلي كلها تساعد
على التغير عن االنفعال.

المواقف التي يمر بها االنسان منذ طفولته تساعده على صقل انفعاالتهالنمو العقلي
وترويضها فالمواقف المختلفة تنشط الذاكرة واالنتباه والتعلم .

ثانيا : مظاهر النمو االنفعالي عبر المراحل العمرية المختلفة .
المرحلة المهد

االنفعاالت في هذه المرحلة تكون عامة وال
ترتبط إال بتلبية حاجات الطفل االساسية

كالرضاعة والنوم  وتكون انفعاالت بسيطة .



79

مرحلة الطفولة المبكرة
 سنوات)2 6(

يلعب الوالدان دورا كبيرا في
ترويض االنفعاالت وضبطها .

مرحلة الطفولة الكتأخرة
سنة)12 – 6(

 تغير الموضوعات التي تثير
االنفعاالت في هذه المرحلة عن المرحلة

السابقة إلى موضوعات أخرى

 تتغير الموضوعات التي تثير االنفعاالت في هذه
المرحلة عن المرحلة السابقة إلى موضوعات أخرى
 تتحول االنفعاالت وفقا للحالة المزاجية التي يحكمها

العامل الهرموني وبشكل خاص لدى الفتيات

مرحلة المراهقة
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ثالثًا :وسائل ضبط النفعاالت :
سنناقش مثاال لضبط أحد االنفعاالت االيجابية وهو انفعال الحب ومثال آخر ألحد

االنفعاالت السلبية وهو انفعال الغضب.

يؤدي دورًا رئيسًا في حياة البشر والمهم في عاطفة الحب كيفية توجيه هذاانفعال الحب
الحب فالحب طاقة هائلة فإذا وجهها المرء إلى الجوانب المشروعة فإنه

سيسعد في حياته أما إذا وجهها إلى الجوانب غير المشروعة  فإنه يتضرر
تدريجيا وال يجد ثمرة لهذا االنفعال بل مزيدا من التوتر والقلق .

عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رجال قال للنبي صلى هللا عليه وسلمانفعال الغضب
أوصني قال ( ال تغضب فردد مرارًا قال . ال تغضب ) رواه البخاري

فالغضب جماع الشر كله . والغضب المذموم هو أن يغضب اإلنسان انتقاما
لنفسه وأما إذا غضب غيرة � النتهاك محارمه أو دفعا  لألذى عن نفسه
وغيره في ذات هللا فهذا غضب محمود شرعًا وفاعله يثاب على ذلك .
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أ  آثار الغضب
1.

2.
3.

4.

يولد العداوة والبغضاء بين الناس
قد يصدر عن الغاضب تصرف يندم عليه طول عمره

الغضب المستمر يؤدي لبعض االمراض الجسمية كالضغط والسكر .
عدم القدرة على انجاز األعمال والتركيز والشعور بالتعب .

ب  وسائل التقليل من آثار الغضب أو التغلب عليه
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

تذكر أجر الكاظمين للغيظ 
 اشغل نفسك بأي عما آخر مغاير لموضوع انفعالك

 اكتسب بعضا من المهارات واالهتمامات تمضي فيها وقت فراغك
 تعلك كيف تواجه الغضب بتغيير الحركة وبالوضوء

 انت المتضرر األكثر من اضرار الغضب
 ابحث عن أعذار لآلخرين

 أخرج من المكان الذي حدث فيه الموقف االنفعالي لفترة مؤقتة حتى تهدأ نفسك
 تجنب البت في أمورك الهامة أثناء االنفعال .

 مارس االسترخاء الجسمي
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اختبر نفسك ؟اختبر نفسك ؟
س : ما المقصود باالنفعال ؟

ج:حالة تحدث لدى الكائن الحي تصحبها تغيرات جسمية داخلية وخارجية تعبر عن
الحالة التي يعيشها في هذه اللحظة .

س: كيف تعرف أن صديقك في حالة فرح أو غضب ؟
ج: من خالل تعبيرات الوجه والحالة االنفعالية كاالبتهاج والسرور والضحك عند الفرح

او العبوس واحمرار الوجه وتقطيب الجبين عند الغضب

جس: قارن بين االنفعال المرتبط بسلوك إيجابي واالنفعال المرتبط بسلوك سلبي
االنعال المرتبط بسلوك ايجابي االنغعال المرتبط بسلوك سلبي

 
 
 

وهو أي نوع من أنواع االنفعال ينتج عنه 
سلوكا إيجابيا كالندم على اهمال الواجبات

.نفسه  الدينية ينتج عنه  انه قرر اصالح

وهو أي نوع من أنواع االنفعال ينتج عنه
سلوكا سلبي .الغضب ينتج عنه التلفظ

بألفاظ سيئه
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س : وضح كيف تحدث الخالفات االجتماعية لدينا وفق مستويات االنفعال ؟
 الحالة المعرفية1ج :

 (غضب الزوجه من زوجها ارتبط بفكرة انه ال يحبها)
 المرحلة الجسمية :2    

هذا الغضب يجعل ضغط الدم يرتفع ويحدث صداع
 المرحلة السلوكية :3   

مما يجعلها تبكي و تترك المنزل وتذهب لبيت اهلها

س: ما المظاهر الداخلية والخارجية لالنفعاالت اآلتية :

االنفعال المؤشرات الداخلية المؤشرات الخارجية
الحب   

الحزن   

الغيرة   

ج

االبتهاج والضحكالمتعة
انطواء والبكاءاأللم و االنقباض

التقليل من شأن االخراأللم
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س: ما المظاهر الداخلية والخارجية لالنفعاالت اآلتية :
الموقف نوع االنفعال

تألمت ألنك ظلمت ابن جارك  

عندما يقلل الطفل الكبير من نجاحات أخيه الصغير  

المشاعر التي تحدث لك وأنت ترى من يعبث بالممتلكات العامة  

عندما تعانق زميلك الذي أخبرك بخبر سار لم تتوقعه .  

ج

الندم

الغيرة
الغضب
الفرح

س : في قصة يوسف عليه السالم في القرآن ظهر أحد االنفعاالت واضحا جليا . حدده
مبينا تأثيره على يوسف وأبيه عليهما السالم .

ِإْذ َقاُلوا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى َأِبيَنا ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ َأَباَناج :  االنفعال : الغيرة  (
) اْقُتُلوا ُيوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا َيْخُل َلُكْم َوْجُه َأِبيُكْم َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه8َلِفي َضَالٍل ُمِبيٍن (
) سورة يوسف    و ترتب عليه :) 9َقْوًما َصاِلِحيَن (

 حزن االب مما ادى الى فقده البصر2  الكيد له والقاؤه في الجب و 1  
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س : في قصة يوسف عليه السالم في القرآن ظهر أحد االنفعاالت واضحا
جليا . حدده مبينا تأثيره على يوسف وأبيه عليهما السالم .

ج:حالة داخلية (جسمية أو نفسية ) لدى الفرد تجعله يقوم بأداء سلوك في

س: بينما أحد األطفال يلعب الكرة في منزله سقطت الكرة بين بعض
األعشاب ولما ذهب ليأخذها فإذا بثعبان يزحف على بطنه فصرخ الطفل
وهرب ما نوع االنفعال الذي حدث للطفل وماذا تتوقع التغيرات الجسمية

التي طرأت عليه ؟

ج:
نوع االنفعال : الخوف

 التغيرات الجسمية : التعرق وسرعة ضربات القلب االرتجاف جفاف الحلق
والفم

س : ما وظائف االنفعاالت ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.
2.

3.
4.

5.

6.

تساعد بعض االنفعاالت على اتخاذ القرار ات المالئمة لنوع االنفعال
تساعد بعض اإلنفعاالت على تنمية العالقات بين الناس .

ترتبط االنفعاالت ودرجاتها بطريقة سلوك الفرد في المواقف  .
تساعد االنفعاالت على نقل الرسائل المختلفة عن طريق التعبير

االنفعالي .
تبدأ كثير من األمراض النفسية بدرجات عالية بسبب االنفعاالت

المستمرة والمزمنة االنفعاالت
تبدأ كثير من األمراض الجسمية المزمنة بسبب االنفعاالت المستمرة .
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ج :س: ما الفرق بين انفعال الطفل وانفعال المراهق ؟

انفعال الطفل انفعال المراهق
مرحلة المهد :

 االنفعاالت في هذه المرحلة تكون عامة وال ترتبط إال
بتلبية حاجات الطفل االساسية كالرضاعة والنوم  وتكون

انفعاالت بسيطة .
 سنوات)2 6مرحلة الطفولة المبكرة (

يلعب الوالدان دورا كبيرا في ترويض االنفعاالت
وضبطها .

)12  6مرحلة الطفولة المتأخرة (
 تغير الموضوعات التي تثير االنفعاالت في هذه

المرحلة عن المرحلة السابقة إلى موضوعات أخرى .
 تتغير االستجابة لالنفعاالت  وفق أسلوب أفضل

 

 تتغير الموضوعات التي تثير
االنفعاالت في هذه المرحلة عن

المرحلة السابقة إلى
موضوعات أخرى

 تتحول االنفعاالت وفقا للحالة
المزاجية التي يحكمها العامل
الهرموني وبشكل خاص لدى

الفتيات .
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س: عندما تعرف أن صديقك كثير الغضب ما األساليب التي سوف تقترحها
ج:عليه للسيطرة على الغضب ؟

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

وسائل التقليل من آثار الغضب أو التغلب عليه
 
تذكر أجر الكاظمين للغيظ 

 اشغل نفسك بأي عما آخر مغاير لموضوع انفعالك
 اكتسب بعضا من المهارات واالهتمامات تمضي فيها وقت فراغك

 تعلك كيف تواجه الغضب بتغيير الحركة وبالوضوء
 انت المتضرر األكثر من اضرار الغضب

 ابحث عن أعذار لآلخرين
 أخرج من المكان الذي حدث فيه الموقف االنفعالي لفترة مؤقتة حتى

تهدأ نفسك
 تجنب البت في أمورك الهامة أثناء االنفعال .

 مارس االسترخاء الجسمي
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مع أطيب األمنيات
بالتوفيق والنجاح

الباهر



1

الدراسات
 النفسية واالجتماعية

التعليم  الثانوي

نظام المقررات

/ بنات بنين



2

المحتوياتالمحتويات
  
  

الوحدة الخامسة
 

التعليمالتعليمالتعليم
   

الوحدة السادسة
 

التفكيرالتفكيرالتفكير
   

الصحة النفسيةالصحة النفسيةالصحة النفسيةالوحدة السابعة

الوحدة الثامنة
 

المهارات النفسية واالجتماعيةالمهارات النفسية واالجتماعيةالمهارات النفسية واالجتماعية
   

المشكالت الجتماعيةالمشكالت الجتماعيةالمشكالت الجتماعيةالوحدة التاسع
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ماهية العلم
 
 

التعلم

 

الوحدة
الخامسة

الموضوع األول
 
الموضوع الثاني 
 
 

العمليات المسهمة في التعليم
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ماهية العلم

التعلم : كل ما يكتسبه الفرد من معلومات ومعارف وأفكار واتجاهات وعواطف وميول
وعادات وهي عملية مستمرة مدى الحياة .

اوال : تعريف التعلم :

ثانيا : مصادر التعلم
ويتم التعلم عن طريق كثير من المصادر منها :

التعلم النظامي
الذي يتم داخل المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات

التنشئة االجتماعية
 داخل االسرة او العالقات االجتماعية مع االصدقاء والزمالء

التعلم غير المقصود
 كأن يسمعه الفرد او يشاهده اثناء ممارسته لحياته اليومية
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ثالثًا : أهمية التعلم

 يؤدي التعلم دورا1
مهما في عملية النمو

–للفرد (جسميا الشامل 
–عقليا – حركيا 

انفعاليا ) إذ– اجتماعيا 
بدونه ال يستطيع أن يحقق

الفرد شيئًا في حياته .

 التصدي لحل2
المشكالت اليومية

التي تصادف
الفرد فيصبح

التعلم عملية من
عمليات التكيف
للمواقف الجديدة

 يكتسب الفرد3
من خالل التعلم
مهارات جديدة
تساعده على
التعامل مع
االحداث
والمواقف
بفاعلية .
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رابعًا : شروط التعلم

ال  يتحقق التعلم بشكل سليم حتى تتحقق شروط اساسية أهمها :

النضج :
يتوقف التعلم على نمو الفرد و ال يستطيع
الفرد أن يتعلم إال إذا توفر له نمو كاف

وكذلك النضج شرطا مهما من شروط التعلم
فال يمكن أن يتعلم الفرد شيئا وهو لم يصل

إلى النضج الضروري لتعلمه .
مثال : ال يستطيع الطفل الكالم قبل نضج
األحبال الصوتيه كذلك ال يستطيع المشي
قبل أن ينضج الجهاز العضلي والعصبي

ليتمكن من المشي .

الدافعية :
الدافع : حالة داخلية
سبب داخلي عند

المتعلم تدفعه
باستمرار لالنتباه

وبذل الجهد
والنشاط نحو

الموقف التعليمي
بما يحقق هدفه من

التعلم .

الممارسة
التدريب مهم

إلتقان المهارة بعد
تعلمها والممارسة
هي جزء مهم من

التعلم فبدون
التدريب على

مهارة معينة لن
تثمر أي وسائل

أخرى .
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أسلوب التعلم الشرطي

خامسًا : أساليب التعلم

وُيسمى التعلم الكالسيكي واالشتراط الكالسيكي

أ – ما هو التعلم الشرطي

اكتشف بافلوف عن طريق الصدفة اكتشافا
مهما . فقد الحظ أنه كلما أعطى الكلب الذي
يجري عليه الدراسة طعاما استجاب الكلب

للطعام بإفراز اللعاب كما هو طبيعي
فسيولوجيا .إال أن بافلوف اكتشف أنه بعد

عدة مرات من دخوله على الكلب بالطعام بدأ
الكلب بإفراز اللعاب بمجرد أن يسمع

خطوات بافلوف في الغرفة وقبل أن يقدم
الطعام فتحول بافلوف لدراسة هذه الظاهرة

تبين أهمية هذا النوع من التعلم تجربة أخرى على اإلنسان
(تجربة العالم واطسون ):

 
فقد اجرى واطسون تجربة على الطفل البرت هدفها تعميم استجابة الخوف

من مثير إلى آخر
فوضع واطسون فأرا ابيض من فئران المعامل مع البرت في الغرفة وكان 

جدا من يصدر صوتا مرتفعا البرت يحب الفأر ويلعب معه فبدأ واطسون
خلف البرت كلما ظهر الفأر االبيض أمام البرت فكان البرت يصرخ ويبكي

من الصوت المرتفع .
وهكذا يتعلم البعض الخوف غير الطبيعي من بعض االشياء كالحيوانات

والحشرات وغيرها.
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كيف نتخلص من مشكالتنا باستخدام هذا النوع من التعلم ؟

 اكتشاف ميري
كوفر جونس

توصلت ألحد أهم االكتشافات المفيدة بعد تأملها لتجربة واطسن
فتساءلت ماذا لو عكسنا العملية بغرض استخدام التعلم الشرطي

لعالج المخاوف ..؟

وجدت جونس طفال يسمى بيتر يخاف من االرنب فوضعت االرنب على مرأى من بيتر
وبدأت بإعطاء الطفل حلوى يحبها ثم بدأت بتقرب االرنب منه تدريجيًا وفي جلسات
متعددة وبالفعل نجحت وتخلص بيتر من خوفه من االرنب باقران لذة الحلوى بشعور

الخوف من االرنب .
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اسلوب التعلم االجرائي
اهتم العالم سكينر بهذا النوع من التعليم حيث يعتقد أن كثيرا من السلوك االنساني تقريبا

يكون نتيجة التعزيز الذي يحدث بعد صدور السلوك .

 التعزيز
هو كل ما يتبع االستجابة اإلجرائية ويؤدي إلى زيادة احتمالية تكرار تلك االستجابة في
المستقبل . أي أن التعزيز يعمل على تقوية السلوك الصادر من الكائن الحي ومن أنواع

المعززات :( الطعام , الثناء , الحلوى , الهدايا , النقود , االبتسامة ..)

 تجربة اسكنر
احضر اسكنر فأرا ووضعه في قفص فبالصدفة يضغط الفأر على ذراع معين في القفص
فيسقط عليه الطعام فالفأر تشجع لمزيد من الضغط ألن هناك شيء ايجابي (االكل) ويعد

األكل هنا تعزيزا على سلوك الضغط على الذراع .

السلوك االجرائي :
يعرف السلوك االجرائي على أنه : سلوك ال يرتبط بمثيرات محددة مسبقًا في الموقف فهو كل ما يصدر
على الكائن الحي من استجابات في العالم الخارجي (مثل الضرب على الرافعة من الحيوان قبل التعزيز

وغيرها من السلوكيات التي يقوم بها في القفص ).
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التعلم االجتماعي

يرى هذا االسلوب أننا نتعلم من مراقبتنا لسلوك اآلخرين (المالحظة) واختيار السلوكيات
التي نريد تقليدها فالطفل يتعلم الكالم وقواعده من والديه واألشخاص المقربين منه كما

يتعلم بعض العادات وكيفية االستجابة لآلخرين صاحب هذه النظرية هو البرت باندورا .

تجربة باندورا
قام بندورا بتوزيع أطفال إحدى مدارس رياض األطفال إلى خمس مجموعات .

نتيجة التجربة :
وجد بندورا ان األطفال الذين شاهدوا استجابات عنف سواء في المجموعة األولى او

الثانية او الثالثة قلدوا ما شاهدوا وكانت استجاباتهم العنيفة تفوق كثيرا استجابات
المجموعتين االخيرتين واللتين لم تتعرضا لمشاهد عنف مع مالحظة ان التأثير كبير

سواء من خالل مواقف مباشرة او افالم كرتون ...
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التعلم بالمحاولة والخطأ
وهو أسلوب كشف عنه ثورنديك حيث يرى أن التعلم يمكن ان يتم عن
طريق القيام بعدد من المحاوالت إلى أن يتوصل المتعلم إلى االستجابة

الصحيحة .

والتعلم بالمحاولة والخطأ ُيَعد من بين الوسائل المهمة في اكتساب المهارات
كركوب الخيل وكتابة الحاسب اآللي والسباحة ...

ويعتمد هذا النوع من التعلم على مجموعة عوامل منها :

االستعداد والميل للتعلم

الحالة الصحية والنفسية

انتقال ثر التعليم

تدريب المتعلم
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العمليات المسهمة في التعليم

يسهم في عملية التعلم عمليات عديدة تسهم كل منها بنصيب في إحداث التعلم
وهذه العمليات ما يلي :

أوال : اإلحساس

استجابة الجهاز العصبي للمنبهات المختلفة عن طريق الحواس المنتشرة في أنحاء الجسم .

ما أنواع اإلحساسات ؟

أ  (إحساسات بصرية سمعية , شمية , ذوقية , جلدية )االحساسات الخارجية 

أ  (اإلحساس بالجوع والعطش )االحساسات الحشوية 

أ  (وهي موجودة في العضالت والمفاصل والعظام إحساسات عضلية أو حركية 
وتجعلنا نحس بالضغط والجهد والتعب وثقل الجسام وعن وضع الجسم وتوازنه )
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ثانيًا : اإلدراك
اإلدراك هو : العملية العقلية الت نتعرف من خاللها على ما حولنا عن طريق التنبيهات

الحسية التي ترد لنا باستخدام حواسنا .

 ما الفرق بين اإلحساس واإلدراك؟

يوجد فروق بين االحساس واإلدراك نوضحها باألمثلة اآلتية :
 عندما نعرف صوتا قادما من بعيد (احساس) عندما عرف صاحب الصوت (ادراك)

 عندما ترى شخصا قادما إليك (إحساس) وعندما تعرف أنه صديقك (إدراك)

العوامل
 الذاتية
المؤثرة

في اإلدراك

نوع المحيط

الحاجات والدوافع الشخصية

القيم الشخصية

االنفعاالت والضغوط

الحالة الجسمية

التهيؤ النفسي
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العوامل الخارجية المؤثرة  في اإلدراك

قانون التقارب

ادراك المثيرات المتقاربة كوحدات مستقلة
منفصلة عن المجال الذي تعرض فيه

قانون التشابه

ادراك االشياء المتشابهه
قبل أن ندرك االشياء

المختلفة
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قانون االستمرار

يدرك الفرد المثيرات التي تكون استمرارا
للمثيرات تاشبيههة بها على انها وحدة

ادراكية متكاملة

الخداعات البصرية

وكما ان هناك عوامل شخصية ذاتية وعوامل بيئية خارجية تؤثر في إدراكنا للمثيرات فإن هناك أيضا
خداعا إدراكيا يقع فيه الفرد ومن أمثلة هذا الخداع ما يأتي :

جـ خداعات أخرىاألقواسب – خداع أ – الخداع العمودي واألفقي
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يعنى عملية استحضار ما سبق أن احتفظنا به في أذهانناثالثا : التذكر

يستعمل الفرد تصرفاته اليومية كثيرا من المعلومات والخبرات والمهارات التي سبق له اكتسابها دون أن
يدري انها مكتسبة وأنها نوع من أنواع التذكر

عمليات التذكر
هو حضور الذكريات في الذهن دون أن يكون هناك سبب واضح لذلكأ – االسترجاع التلقائي

هو القيام بالتذكر المتعمد أو استرجاع الذكريات ألشياء غير مماثلة أملم الحواسب  االستدعاء

 الماثلة أمامنا بناء على ما سبق لنا أن اكتسبناه من تجاربنا السابقةاألشياءهو معرفة جـالتعرف

وعملية التذكر تمر بثالث مراحل هي مرحلة االنطباع أو التدريب التي تتم فيها عملية
التعلم ومرحلة االستيعاب التي يتم فيها إتقان التعلم ومرحلة االستدعاء التي يتم تذكر ما

سبق أن استوعبناه .
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بعض الطرق التجريبية
مدة التدريبالجهد المدخرقياس سعة الذاكرةلقياس التذكر :

عوامل تساعد على االحتفاظ بالمادة المتعلمة أطول فترة ممكنة هو األسلوب الذي يتم
به تعلمه وحفظها :

التعلم الكلي والتعلم الجزئي

التعلم المركز والتعلم الموزع

التسميع

التلخيص

توفر
الظروف المادية
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هو العملية التي يتم بمقتضاها توجيه الذهن إلى شيء مااالنتباه :: رابعًا 

تلقائيأشكال االنتباه
 

ال ارادي
 

حسي
 

عقلي
 

مثيرات االنتباه

ما نحبه ويتماشى مع رغباتنا

ما ُيفرض علينا قسريا

الشيء الضروري والهام
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س :أكمل الفراغات اآلتية :

•
•

•
•

•

كل ما يكتسبه الفرد من معلومات وأفكار وعادات ومهارات يسمى (                    )
حسب اسلوب التعلم بالمحاولة والخطأ عندما يتقن الفرد أي موقف تعليمي فإن ذلك يساعده

في المواقف التعليمية القادمة يسمى (                            )
 ُيَعد العالم (                     ) من الرواد الذين قاموا بتجارب في مجال التعليم اإلجرائي .

يعنى (                   ) العملية العقلية التي نتعرف من خاللها فيما حولنا عن طريق
التنبيهات الحسية .

 العملية التي يتم فيها توجيه الذهن إلى شيء ما يقصد به (                          ) 

التعليم

انتقال أثر التعليم
سكنر

اإلدراك

االنتباه

س: حدد أهم مصادر التعلم في البيئة المحيطة من حولنا .

ج:التعلم النظامي : الذي يتم داخل المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات .
التنشئة االجتماعية : داخل االسرة او العالقات االجتماعية مع االصدقاء والزمالء .

التعلم غير المقصود : كأن يسمعه الفرد او يشاهده اثناء ممارسته لحياته اليومية

اختبر نفسك ؟اختبر نفسك ؟
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صنف المواقف التالية من حيث وجهة نظر اسلوب التعلم المناسبس: 

تعلم شرطي

تعلم اجتماعي

تعلم اجرائي

المحاولة والخطأ

س: بين كيف نتعامل بشكل فعال مع المواقف التالية مستفيدا من ممارسته في اساليب
الموقفالتعليم االساليب المناسبة

تعلم آخاك األصغر كيف يحترم اآلخرين  

زميل لك يخاف من األماكن المظلمة  

حاسم يريد أن يتخلص من خجله  

يتذمر فهد من عدم قدرته على تعلم السباحة  

التعلم االجتماعي
التعلم الشرط
تعلم اجرائي

المحاولة والخطأ
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•

•
•

صحح ما تحته خط في العبارات اآلتية :

رارمتساب هعفدت ملعتمال دنع ةيلخاد ةالح وهو جضنال  ملعتال طورش نم 

 هابتنالل
يميلعتال فقوملل طاشنالو دهجال لذبو

 على طريق التأثير بما يراه االنسان امامهبالمحاولة و الخطأيقوم التعلم 
 المؤثرة في اإلدراك القيم التي يتمسك بها الفرد ومثلهالخارجيةمن العوامل 

العليا .

الدافع

االجتماعي

الداخلي

س :مثل ألساليب االحتفاظ بالمادة المتعلمة :

التعلم الكلي  
التعلم الجزئي  
التعلم المركز  
التعلم الموزع  

حفظ قصيدة من الشعر دفعة واحدة بتكرار ابياتها عدة مرات

حفظ قصيدة من الشعر بتجزئتها وحفظ كل جزء على حده

حفظ سورة من القرآن في جلسة واحدة
حفظ  نفس السورة من القرآن في عدة جلسات
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قم بإعداد أشكال هندسية إبداعية إليضاح قانون التقاربس : 
والتشابه .

حدد نوع العملية التذكرية التي ستقوم بها في الحاالت التالية :: س 

الموقف النوع
عندما تتخيل ايام طفولتك الجميلة والحي الذي تسكنه  

وآنت تتابع أحد البرامج تذكر فجأة موعدا مهما  

استطعت تحديد سيارة صديقك في مواقف أحد االسواق  

االستدعاء
االسترجاع التلقائي

التعرف
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عن أنس أن النبي صلى ا� عليه وسلم قال :س: 
( ال عدوى وال طيرة , ويعجبني الفأل : الكلمة الطيبة والكلمة الحسنة ) رواه

ناقش الحديث في ضوء العوامل المؤثرة في اإلدراك . . البخاري 

ج: ان القيم الشخصية من العوامل الداخلية المؤثرة في االدراك فالشخص التقي الورع
يدرك االمور بإيجابية وتفائل بصورة تختلف عن الشخص غير التقي .

فايز يحاول انقاص وزنه ولكنه لم يقاوم إغراء األكل كيف تسدي له التوجيهس: 
بناء على اسلوب االرتباط الشرطي ؟

ـأ ادراك أن نقص الوزن هدف طويل األمد ٬ بينما تغيير سلوك الغذاء و عادات األكل هدف قصيرج:   
األمد .

ب ـ تحديد عدد مرات األكل و كميته و سرعة تناوله و تعديل عادات األكل المتبعة .
ج ـ التخلص من األغذية غير المرغوبة خاصة األطعمة الدسمة و الجاهزة .

د ـ التمهل في األكل و يكون في مكان األكل فقط مع اآلخرين لضبط عادات األكل .
هـ ـ تعزيز التحسن في سلوك التغذية مع تشجيع أنماط السلوك المساعدة كتأخير الوجبات و المشي و

الرياضة .
و ـ تشجيع قوة إرادة المريض عن طريق التعزيز االجتماعي .
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التفكير

 
الوحدة السادسة

الموضوع األول
 
 

التفكير
 
 

الموضوع الثاني

 
 
 

الذكاء
 
 

الموضوع الثالث
 
الموضوع الرابع 
 

اإلبداع
 
 

إجابات  اختبر نفسكإجابات  اختبر نفسك
  

نظريات الذكاء المتعددة
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التفكير
أوال : ما هو التفكير ؟

التفكير هو : سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يحاول
العقل البحث عن معنى في موقف أو خبرة .

خصائص التفكير

يتميز التفكير بخصائص يمكن اجمالها فيما يلي :

 التفكير هادف

التفكير يتطور

التفكير يعتمد على
المعلومات السابقة
واالستراتيجيات

الكمال
والتطابق بين
األفراد غير

ممكنان
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خصائص التفكير الجيد الفعال
التفكير الفعال هو التفكير الذي يتحقق فيه شرطان :

1.
2.

تتبع أساليب ومنهجية وطرق عملية
تستخدم فيه أفضل المعلومات المتوفرة من حيث دقتها ومناسبتها للموقف و كفاياتها

السمات الشخصية للمفكر الفعال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحديد الموضوع بشكل واضح

متابعة االطالع والقراءة في موضوع التفكير

استخدام مصادر موثوقة

البحث عن البدئل العديدة لحل المشكلة وتحيد اسباب قبولها ورفضها .

المراجعة المتأنية لوجهات النظر المختلفة

االنفتاح والمرونة والعقلية

االستعداد لتعديل الموقف أو القرار عند الحاجة

المثابرة والمثابرة دائما وعدم الممل .

التمهل في إصدار األحكام وعدم التحيز او االنقياد لألفكار والشائعات

تأجيل اتخاذ القرار حتى
وجود األدلة الكافية إن أمكن

ذلك .
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ثانيا : ما أنواع التفكير ؟
 التفكير الناقد1

 التفكير الناقد :1 

من كلمة (نقد) في اللغة بمعنى ميز وأخرج الزيف وأظهر ما فيه من الحسن أو العيب .
التفكير الناقد مفهوم معقد ومركب ومتداخل مع مفاهيم أخرى مثل حل المشكلة واتخاذ

القرار وغير ذلك ..

ومن تعريفات التفكير الناقد :
  هو فحص وتقييم الحلول المعروضة

 هو حل المشكالت والتحقق من الشيء وتقييمه باالستناد إلى معايير متفق عليها مسبقا
 هو تفكير تأملي ومعقول هدفه اتخاذ القرار بشأن ما بعد وضع الفرضيات والبدائل

وخطط التجريب .
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 خصائص المفكر الناقد :2

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

منفتح على األفكار الجديدة
ال يجادل في أمر عندما ال يعرف عنه

شيء
لديه إحساس ومعرفة بالفرق بين (نتيجة

قد تكون صحيحة ) ونتيجة
 (ال بد أن تكون صحيحة)

يعرف بان لدى الناس افكار مختلفة 
يحاول تجنب األخطاء الشائعة

يتسائل عن أي شيء ال يبدو معقوال
يبحث عن االسباب والبدائل

يفكر تفكيرا منظما
يعرف المشكلة بوضوح

 

 مهارات التفكير الناقد :3

1.

2.

3.
4.

5.

اكتشاف المتناقضات

والمغالطات

االستنتاج أي استخراج

الجزء من خالل القاعدة

عدم تعميم األحكام

المقارنة

االستقراء
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 معايير المفكر الناقد :3

العمقالدقةالوضوح

الربطالصحة
المنطق

وعليه فالتفكير يتضمن تكامال بين مهارات عقلية معينة ضمن
استراتيجيات كلية في موقف معين لتحقيق هدف ما .
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الذكاء
تعريفه

الذكاء هو القدرة على الفهم والتكيف مع البيئة المحيطة باستخدام تركيبة
من القدرات الموروثة والمتعلمة من خالل الخبرة .

قياس الذكاء

قديما كان يقاس الذكاء باستخدام سلسلة اختبارات الجسمية وقد اثبتت هذه
الطرق فشلها او على االقل عدم كفايتها وظهرت الحاجة إلى بناء مقاييس

مناسبة

قام العالم الفرنسي ألفريد بينيه بتصميم مقياس للذكاء للتمكن من تحديد الطلبة
الذين ال يتمتعون بذكاء كاف ليكونوا في النظام الدرسي العادي  حتى يمكن

مساعدتهم
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مقياس بينيه :

وقد حدد بينيه الجدول التالي لتصنيف الذكاء :



32

التعريف
تمد هذه النظرية من النظريات الحديثة التى تنظر ان لكل شخص مايميزه عن االخرين

بنوع معين من الذكاء واذا استثمره حقق انجازات كبيرة فى حياته العلمية والعملية

أهمية الذكاءات المتعددة

نظرية الذكاءات المتعددة

1.
2.

3.
4.

تراعى طبيعة كل المتعلمين فلكل متعلم ذكاء خاص به
تساعد على تحسين النواتج التعليمية عنداما نعامل كل فرد حسب ذكاءه

تنطلق من اهتمامات المتعلمين وتراعى ميولهم وقدراتهم
تساعدعلى تنمية قدرات المتعلمين وتطويرها

أنواع الذكاءات المتعددة
 الذكاء البصري المكاني3 الذكاء المنطقي الرياضي 2 الذكاء اللغوي  1
 الذكاء الشخصي6 الذكاء الحركي 5 الذكاء اإليقاعي 4
 الذكاء البيئي8 الذكاء االجتماعي 7  
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الذكاء اللغوى.1
تعريف: والذكاء اللغوى هو القدرة على استخدام الكلمات نطقا وكتابة ومن مهاراتها

االستماع الى الكتابة بكل انواعها االدبية والعلمية وغيرها

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

 اهم مايميل اليه اصحاب هذا الذكاء
التواصل الكالمى والكتابى

كتابة القصص
تعلم اللغات االجنبية

القراءة
يحفظون الشعر واألمثال
يحبون النكات والتندر بها

لديهم ثراء فى المفردات التى يستخدمونها

والذى يتميز بهذا النوع من
الذكاء يمكن ان يكون:

 كاتبا  كاتب قصص او روايات
اوكاتب مسرحى محلال سياسيا

شاعرا   صحفيا
قائد مؤثرا بحديثة     ناشرا
 محاميا
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 الذكاء المنطقى الرياضى2
تعريفه : وهو القدرة على حل المشكالت والتفكير المنطقى والتعامل مع االرقام والمناطق

المسؤولة عن الرياضيات فى المخ هى الفص الجدارى واالمامى

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

 وعادة يحب الذين يتميزون بهذا الذكاء:
التحليل والحساب

التوصل للعالقات بين االشياء
التجريب

التوصل للنماذج
كثيرو التساؤل

حل المشكالت المنطقية
استخدام الرموز المجردة

ويمكن لمن يتميز بهذا الذكاء ان
يكون

 محاسبا
 مبرمجا للحاسب االلى

مخترعا   مهندسا 
 قاضيا

 رياضيا او عالما
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البصرى المكانى- الذكاء 3

المهارات فى الحس باالتجاهات والمهارة فى التعامل مع العالقات المكانية و : تعريف
االحجام واإلشكال واأللوان

•
•
•

•
•

•
•

والذين يمتلكون هذا النوع من الذكاء يحبون:
التنظيم والعمل فى الديكور

تنسيق االلوان   بناء النماذج
اللعب االلعاب المكانية البصرية

التشكيل والنحت والتصميم
تفكيرهم يكون على هيئة صور وتخيل

القراءة وعمل الخرائط المعرفية
الرسم

•
•
•

•
•

والذى يتمتع بهذا النوع من
الذكاء يمكنه ان يصبح :

مهندسا معماريا
مهندسا للديكور

مصورا  رساما
نحاتا

فنانا بطرق مختلفة
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- الذكاء االيقاعى:4
تعريف : القدرات على تمييز االصوات والتناسق الصوتى وإنتاج االصوات المتناسقة

والتحكم فى الصوت واإليقاع المنتظم

•
•

•
•

•

والذى يتميز بهذا النوع من الذكاء
االستماع لألناشيد يحب

تحديد االصوات
ينشد بإتقان

يدندن ويحرك اصابعه وإقدامه لإليقاع
يتعلم االيقاع

•
•
•
•

الذى يتميز بهذا النوع من الذكاء
يمكنه ان يتقن:

االنشاد
تجويد القران
كتابة االناشيد
كتابة الشعر
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 الذكاء الحركى:5
تعريف : القدرة على التناسق فى الحركة والسرعة والدقة
فيها  سواء فى حركة العضالت الكبيرة كاألرجل و االيدى

•

•
•

•
•

والذين يتميزون بهذا النوع من الذكاء
االداء الرياضى كلعب التنس اويحبون: 

التدريبات الرياضية كرة القدم او غيرها
تقليد الحركات

يتعلمون بالممارسة بأيديهم
يستخدمون لغة الجسد بكثرة للتعبير
االعمال التى تحتاج الى المهارة فى

العضالت الدقيقة كالرسم

•

•
•

•

والذى يتميز بهذا النوع من الذكاء يمكنه
ان يكون:

رياضيا يتقن لعب السلة او الكرة الطائرة
او كرة القدم

جراح يستخدم اصابعه بمهارة
يطبع بمهارة على لوحة المفاتيح

 الرسم او النحت
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تعريف :وهى القدرة على فهم الذات الذكاء الشخصى6
وتقدير قدرات الذات وأهدافها والتحكم

والتخطيط السليم لها. فى اندفاعاتها

•
•
•
•

•
•

•
•

والذى يتميز بهذا النوع من الذكاء
الرجوع للذكريات يحب

توضيح قيمهم ومعتقداتهم
يتحكمون فى اند فأعيتهم
لديهم حاسة سادسة قوية

يعرفون ويتحكمون فى امزجتهم ومشاعرهم
يستمتعون بالتأمل والتفكير

عاطفيون
يحددون اهدافا واقعية لهم فى الحياة

•
•

•
•

•

والذى يمتلك هذا النوع من
الذكاء يمكنه ان يكون

فيلسوفا ا ومنظرا
شاعر

قائد سياسيا
متخصصا فى علم النفس

قائد دينيا متخصص فى الشريعة
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 الذكاء االجتماعى7
القدرة على فهم االخرين على اختالف : تعريف

والقدرة على شخصياتهم والقدرة على التعامل معهم
حل المشكالت االجتماعية والخالفات بين االفراد .

•
•

•
•

•
•

هؤالء االشخاص يحبون
االهتمام باآلخرين

التدريس
التفاعل مع االخرين

لهم اصدقاء ويستطيعون المحافظة على
الصد اقة

القيادة وتنظيم المجموعات
التراحم ومساعدة االخرين

•
•
•
•
•

•
•

•

والذى يتميز بهذا النوع من الذكاء يمكنه ان
يكون:

قائدا ناجحا او مديرا
مرشدا نفسيا
بائعا ماهرا
معلما ناجحا
سياسيا ناجحا

متخصصا فى العلوم االنسانية
الخدمة االجتماعى

مرشد طالبى
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  الذكاء البيئى8
تعريف:وهو القدرة على فهم الطبيعة والنباتات
والحيوانات والتمييز بينها وتصنيفها وتحليل

خصائصها

•
•

•
•

•

والذين يتميزون بهذا الذكاء يحبون
تحليل التشابه واالختالف

يقدرون النباتات والزهور واألشجار و
يجمعونها

يستمتعون بالحيوانات
يالحظون الفصائل واألحجار والنجوم

تدريب الحيوانات

•
•

•
•

•
•

والذى يتمتع بهذا النوع من الذكاء يمكنه
ان يكون
مزارعا

عالما للحيوان او البيولوجيا
عالما للفك

طبيبا
متخصص فى االعشاب او الطب البديل

دراسة الطبيعة المحيطات الجو
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اإلبداع اإلبداع
اإلبداع مجموعة من القدرات العقلية الفرعية وهى موزعة بين الناس كاى

قدرة اخرى

1.
2.

3.

معظمنا يمتلك القدر المتوسط منها
قليلون يهلكون قدرا مرتفعا منها

قليلون يهلكون قدرا منخفضا منها.

ولكن ماهو االبتكار من الناحية العقلية ؟ اى كيف تتم العملية االبداعية فى
عقل كل منا؟

اإلبداع قدرة عقلية تؤدى الى الوصول الى افكار جديدة وانتاج جديد
فمثال عندما سقطت التفاحة من الشجرة امام نيوتن  العالم الذى اكتشف
الجاذبية االرضيةظل يفكر فى ذلك ولم يترك المسالة تمر هكذا بسالم
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مراحل االبداع واالبتكار
 مرحلة االعداد  وهى المرحلة التى يجمع فيها المبتكر والمعلومات ويظل يفكر فى حلول للمشكلة1

ويفرض فروضا ويجربها

 مرحلة الكمون  وهى مرحلة يشعر فيها المبتكر انه اليستطيع حل تلك المشكلة2

 مرحلة االشراق وهى المرحلة التى يظهر فيها الحل فجاة3

  مرحلة التحقيق  وهى مرحلة مهمة جدا يجب ان يتاكد  المبتكر ان حله مناسبا4
وصحيحا ونافعا

 النمو اإلنفعالي واإلجتماعي4

وسمة عقلية مهمة لإلبداع:  الحساسية للمشكالت

الطالقة الفكرية:
تعنى القدرة على سرعة انتاج

االفكار او الحلول

الطالقة اللفظية :
انتاج اكبر عدد من ا كبر عدد من 

الكلمات تحت شرط معين

 :القدرة على االصالة
القدرة على انتاج

االستجابات غير الشائعة
جديدة
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خصائص المبتكرين

حب االستطالع

وهى سمة طبيعية فى صغار
االطفال وترتبط بالحساسية
للمشكالت  كما سبق شرحها
فحب االستطالع والحاجة الى
المعرفة يدفعان نحو االبتكار
ويجب ان يشجع المجتمع

والولدين اطفالهما
على حب االستطالع  واإلجابة

على تساؤالتهم حتى تنمو
لديهم الحساسية للمشكالت

وبالتالى القدرة على االبتكار

روح اللعب والمرح

وهى سمة طبيعية فى صغار
االطفال وترتبط بالحساسية
للمشكالت  كما سبق شرحها
فحب االستطالع والحاجة الى
المعرفة يدفعان نحو االبتكار
ويجب ان يشجع المجتمع

والولدين اطفالهما
على حب االستطالع  واإلجابة

على تساؤالتهم حتى تنمو
لديهم الحساسية للمشكالت

وبالتالى القدرة على االبتكار

الصبر والمثابرة

وهى سمة طبيعية فى صغار
االطفال وترتبط بالحساسية
للمشكالت  كما سبق شرحها
فحب االستطالع والحاجة الى
المعرفة يدفعان نحو االبتكار
ويجب ان يشجع المجتمع

والولدين اطفالهما
على حب االستطالع  واإلجابة

على تساؤالتهم حتى تنمو
لديهم الحساسية للمشكالت

وبالتالى القدرة على االبتكار
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العصف الذهني :

أحد الطرق الشهيرة المستخدمة في مجال االبداع والتي تساعد على الوصول إلى أفكار
جديدة وأصيلة هي طريقة العصف الذهني .

العصف الذهني : هو مهارة توليد االفكار وإعطاء االحتماالت البديلة .

ويعد العصف الذهني من أكثر االساليب المستخدمة في تحفيز اإلبداع ويعود الفضل
في غرس قواعد هذا االسلوب إلى صاحب شركة في نيويورك اسمه أوزبورن في

 .1938عام 

مبادئ جلسة العصف الذهني :

تأجيل الحكم على االفكار التي تنتجها المجموعةالمبدأ األول
أثناء المرحلة األولى من عملية العصف الذهني .

الكمية تولد النوعيةالمبدأ الثاني
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وهناك اربع قواعد يجب االلتزام بها أثناء عملية العصف الذهني

ال يجوز انتقاد أي فكرة يشارك بها أحد أعضاء الفريق مهما كانت سخيفة أو نادرة وذلك
حتى ال يخاف أحد أو يتردد أي عضو في اإلدالء بفكرته .

تشجيع المشاركين على إعطاء أكبر عدد من األفكار دون اإللتفات إلى نوعيتها
والترحيب باألفكار الغريبة والمضحكة .

التركيز على الكم المتولد  اعتمادا على المبدأ الثاني فكلما زادت االفكار
زادت احتماالت توليد فكرة أصلية .

االفكار المطروحة ملك للجميع ولكل من أعضاء الفريق الحف في الجمع
بين فكرتين لتوليد فكرة جديدة أو تحسين فكرة قديمة .
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 وضوح المشكلة مدار البحث1

 معرفة المشاركين بالمشكلة االساسية2

 دراية المشاركين بمبادئ وقواعد العصف الذهني3

 قائد الجلسة على علم بكل ذلك ويقوم بتحضير صياغة4
المشكلة والمحافظة على حماس ونشاط المشاركين .

شروط نجاح
جلسة العصف الذهني

ِ استخدام التتابع بين المشاركين  5 

يتم تصنيف
االفكار التي تم
الحصول
عليها لحل
المشكلة إلى
انواع وفئات .
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اختبر نفسك ؟اختبر نفسك ؟
س : ما المقصود بالتفكير؟

ج:
التفكير هو : سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يحاول

العقل البحث عن معنى في موقف أو خبرة .

س : ما خصائص التفكير الجيد؟

1.
2.

3.
4.

ج:
يتميز التفكير بخصائص يمكن اجمالها فيما يلي :

التفكير هادف
التفكير يتطور

التفكير يعتمد على المعلومات السابقة واالستراتيجيات
الكمال والتطابق بين األفراد غير ممكنان
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رامي يدرس في المرحلة الجامعية ويرغب في السفر إلى مكةس : 
ألداء مناسك العمرة مع مجموعة من اصدقاءه فيتسائل أيهما أفضل

السفر بالسيارة أم بالطائرة ؟

وسيلة المواصالت المزايا العيوب القرار

السيارة    

الطائرة    

عدم اختيارطول المدة والتعبالحرية في وقت الذهاب والعودة
اختيارقد يفوت وقت االقالعالسرعة والراحة

تشترط بعض الدول ذات الكثافة العالية من السكان أن يكون نصيب
الوالدين من االبناء طفل واحد فقط  ماذا تتوقع أن يحدث لهذا

المجتمع مستقبال .

 احتياجهم للعمالة الوافدة2 قلة االيدي العاملة  1ج: 
 انخفاض عدد السكان3    
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أكمل العبارات بما هو منطقي :س: 
 الشجاع هو من يدافع عن وطنه سمير يدافع عن وطنه

إذن سمير .................

 كل من عليها فان االنسان على االرض
إذن االنسان ...............

 1/11 , 1/9 , 1/7  , 1/5 , .................

هات اكبر عدد ممكن من الكلمات المكونة من اربعة حروف وتبدأس : 
بحرف (ج)

شجاع

فان

3/1

جبارجادتجلستجفالجزارجباهجبالجاءت

جبرتجمعتجوادجياعجزامجيادجمالجازت

جاوزجزعتجاهرجودةجرابجهازجميلجبرت
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س: فكر مع زمالئك في دقيقة واحدة في اجاد حلول جديدة للتعامل مع
المجرمين غير أسلوب السجن .ما القطعة الناقصة

اكمل بما هو منطقي :س: 

اللغوي
منطقي رياضي
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البصري والمكاني

الحركي

الشخصي

اللغوي

المنطقي الرياضي

االجتماعي

اللغوي
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جمل / جسر/ جبل / جمر حدد الكلمة المخالفة فيما يلي : 
ج: جمر

اختر االجابة الصحيحة :
1.

2.
3.

........................السبت إلى الجمعة كالفجر إلى 
)العشاء / الشفق/ المغرب / العصر / (الظهر 

للنبات . ....................... كـ, األكسجين لإلنسان 
الشمس  ), الهواء , (الماء , أول اكسيد الكربون , ثاني أكسيد الكربون 

المغرب

ثاني أكسيد الكربون

استنتج ما يلي :
إذا كان مهند اصغر من فؤاد ورائد اكبر من فؤاد ,

االستنتاج : هل مهند اصغر أو اكبر من رائد ؟
ج: مهند أصغر من رائد
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الوحدة السابعة

الصحة النفسية

الموضوع األول
 
 

الصحة النفسية ومقوماتها
 
 

أنواع اإلضرابات النفسيةالموضوع الثاني
 
 

خطوات العالج النفسي وأساليبهالموضوع الثالث
 
 

إجابات  اختبر نفسكإجابات  اختبر نفسك
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أوال : ما هي الصحة النفسية ؟

هي رضا وانسجام الفرد مع نفسه مع االشخاص والمواقف واألحداث من حوله.

الصحة النفسية ومقوماتها

ثانيا : مقومات الصحة النفسية
هي اساليب وقائية تحمي المرء من الدخول في دائرة المرض النفسي وهذه المقوات على النحو التالي :

- مقومات معرفية1

التفكير االيجابي
1.

1.
2.

3.

تذكر ايجابيات هذا الموقف . قال تعالى :
( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ...)

ان يواجه المرء الموقف وال يهرب منه
تذكر المرء مواقف النجاح الذي يحدث له .

االبتعاد عن التفكير السلبي

ننظر إلى كافة الزوايا حتى نستطيع حلها بشكل مناسبالتفكير الشمولي (الكروي)

استغالل االنسان لمهاراته وقدراته التي وهبها هللا له ويوجههاتحقيق الذات
إلى ما ينفعه وينفع مجتمعه .
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اجتماعية- مقومات 2

إن الصداقة السليمة المبنية على المحبة المتبادلة والثقة والمساعدة هي الصداقة الناجحة1
التي تعين اإلنسان على التغلب على ما قد يواجه المشكالت .

 تنمية المهارات االجتماعية في التعامل مع اآلخرين :2

ومن هذه المهارات :تعنى ممارسة السلوكيات المقبولة عند التعامل مع اآلخرين.  

 وتعني قدرة المرء على التعبير  عن آرائه ومشاعره أما اآلخرين مهارت توكيد الذات (التوكيدية )1
بدون خجل بأسلوب الئق مقبول ودون أن يؤذي مشاعر اآلخرين .

 بوفير المهارات الالزمة إلقامة عالقات ناجحة مع اآلخرين كالتعاطف معهم إقامة عالقات اجتماعية2
وتقديرهم والثناء عليهم والتبسم لهم ومناداتهم بأسمائهم ...

 فكل شخص له مهارات وقدرات خاصة به فإذا قارن المرء نفسه باآلخرين عدم المقارنة باآلخرين3
فإنه سيدمر نفسه ويكون عرضة لإلضرابات النفسية .

 إلخراج ما نشعر به من ضيق سيخفف من وطئة الحالة تحدث على مشاكلك مع من تثق بهم :4 
وربما نصل إلى حلها .

 عند عدم تحمل القلق والتوتر من المختصين او االتصال بالجهات المختصةاطلب المساعدة من الغير :



56

-مقومات سلوكية3

يقصد به االلتزام بالعقيدة الصحيحة قوال وسلوكا واإلتيان بما امر – التدين1
هللا به واالنتهاء عما نهى هللا عنه .

 ممارسة2 
االعمال السارة

فهي مضادات للتوتر واالكتئاب كمساعدة اآلخرين وصلة االرحام
وتبادل الزيارات و االستماع للقرآن  و ممارسة الهوايات

ومشاهدة المناظر الجميلة

 العفو3
والصفح

فالشخصيات التي ال تعرف الصفح والتسامح شخصيات مضطربة
وتعاني من قلق مزمن .

 ممارسة4 
االعمال السارة

فهي ميدان خصب لبناء الشخصية الصحية بدنيا ونفسيا وعقليا
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- مقومات التعامل مع4
من الوسائل المعينة في ذلك :األزمات

 تأمل المشكلة ومعرفة اسبابها ومحاولة التخلص من هذه االسباب .
 البحث عن البدائل الصحية لحلها

 فهم المشكلة من كافة الزوايا
 البحث عن حلول عند اهل االختصاص

 البحث المستمر عن الحلول وعدم االستسالم والتذمر فكل مشكلة لها حل

 تذكر فوائد الصبر
  تذكر ما اصاب البعض من مصائب وكوارث

 التخلص من االفكار السلبية التي يحملها الشخص حيال المشكلة

تذكر أن لكل مشكلة فوائد .
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أنواع االضطرابات النفسية

ما هي االضرابات النفسية؟
 االضرابات النفسية:

هو حالة من عدم التكيف مع الذات أو مع اآلخرين أو مع جانب من جوانب الحياة المختلفة فاالضطراب
النفسي عكس الصحة النفسية .

 متى يكون االنسان مضطربا نفسيا ؟
1.  ان تؤثر على حياة االنسان بالسلب2ان استمرت المشكلة وقتا طويال

 من يقوم بتشخيص االضطرابات النفسية ؟
االطباء النفسيين واألخصائيين النفسيين وال يمكن لغيرهم القيام بذلك

 ما أنواع االضطرابات النفسية ؟
تعددت االضطرابات النفسية وسنناقش ابرزها على النحو التالي :
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الوسواس القهري

هو تكرار سلوك معين أو أفكار محددة (طوال اليوم وكل يوم) بشكل مزعج التعريفه
يستطيع التخلص منه بالرغم من محاوالته العديدة .

بعض األعراض وللوسواس القهري أشكال فقد يكون في مجال النظافة أو الشك أو في الصالة ونحوها 
والتصرفات قد تشمل على اآلتي :

التاكد من األشياء مرات ومرات

القيام بعمليات الحساب بشكل مستمر في السر

تكرار القيام بشء ما عددا معينا من المرات

ترتيب األشياء بشكل غاية في التنظيم والدقة إلى درجة الوسوسة

البعد عن لمس األشياء العادية بسبب انها قد تحوي جراثيم
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االكتئاب

هو حالة من الحزن الشديد المستمر الذي ليس له سبب واضحتعريفه

الملل من الحياة – فقدان الشهية – عدم االهتمام باالنشطة المهمة – العزلة –من أعراضه :
 عنداالنطواء – صعوبة التركيز – فقد االبتهاج – قلة اهتمام بالنظافة والهندام .

تشخيص المرض البد من توفر أكثر االعراض السابقة

ما الفرق بين الحزن العادي واإلكتئاب ؟

الحزن العادي يحدث لكل الناس لبعض الوقت أما االكتئاب فهو حالة من الحزن
الطويل واكثر حده.

معدل انتشار االكتئاب لدي المسنين

%في المتوسط ويكون في 15تزيد نسبة االكتئاب لدى كبار السن بحيث تصل الى 
1: 2النساء أكثر من الرجال بنسبة  
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الخوف المرضي

تعريفه

ما الفرق بين الخوف العادي والخوف المرضي ؟

الخوف العادي هو حالة طبيعية تحدث من شيء مخيف حقيقة .
أما الخوف المرضي فهو خوف دائم وليس له سببا مقنعا وال يحدث لكل الناس ويعطل االنسان عن

ممارسة حياته ويجعله يسعى للهروب

أنواع المخاوف

 الخوف اإلجتماعي1 الخوف المحدد1

ما الفرق بين الحياء والخوف ؟
جتناب القبيح وعدم التقصير مع ذي الحق وليس فيه خضوع لآلخرين وهو: االحياء 

محمود شرعًا
:خضوع لآلخرين وتجنب مواجهتهم بشكل مستمرالخوف االجتماعي 

 
 
 
 
 
 
 
 

ما الفرق بين الحالة المادية والحالة المرضية في الخوف االجتماعي ؟
 قد يصاب البعض بتوتر بسيط عند بداية المواجهه ثم يزول ولكنهم: الحالة المادية 

لم يتركوا الموقف
: توتر قوي يمنع الشخص من التفاعل مع اآلخرين مما يجعله يسرع فيالمرضية 

الهروب منه في كل مرة ويكون هذا هاجسه الذي يشغله .
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اضطراب الشخصية

متى تكون الشخصية مضطربة ؟

عندما يصعب التعامل مع الشخص وتتوتر عالقته بنفسه وباآلخرين بشكل مستمر وثابت في
أغلب االوقات فهو بحاجة للمعالجة النفسية .

ما انواع الشخصيات المضطربة
سنعرض ألهم اضطرابات الشخصية التي تؤثر على حياة من أصيب بها وحياة من يعيش معه ولكل

شخصية سمات معينة ويشترط في تحديد شخصية معينة أن تتوفر أغلب األعراض الموضحة تحت كل
شخصية  تعاني اضطرابا أي بحاجة للعالج النفسي .ومن ابرز الشخصيات المضطربة ما يلي :

•
•

•
•

الشخصية المرتابة
الشخصية البسيطة المستغلة

الشخصية الغليظة
الشخصية العدوانية

•
•

•
•

الشخصية المنطوية
الشخصية النرجسية

الشخصية المحتالة الماكرة
 الشخصية االعتمادية

•
•
•

الشخصية الكئيبة
الشخصية المتقلبة
الشخصية الغريبة
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الشخصية البسيطة والمستغلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشخصية الغليظة

الشخصية العدوانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشخصية المنطوية
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 الشخصية النرجسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشخصية المحتالة الماكرة

الشخصية الكئيبة
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الشخصية الغريبة
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للعالج خطوات مهمة على النحو التالي :

- االعتراف بالمشكلة1

اول خطوات
التخلص من
المشكلة هو
االعتراف بها
ليبحث الشخص
عن حل لها .

على المريض
النفسي أن يسعى
إلى أطباء

واختصاصيين
كالطبيب النفسي و
االخصائي النفسي .

 مراجعة المتخصصين2

يبتعد المء عن
المحرمات

خوفا من عقاب
هللا ورغبة في

جنته

 تعديل السلوك وعالجه نفسيًا3

خطوات العالج النفسي و أساليبه
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أ  العالج الديني :

الصبر
 

تحقيق الرضا
بقضاء هللا
سبحانه
 

لزوم
األدعية
 

العالج الديني
للوساوس
المرضية

 

االدوية النفسية (العقاقير )

من خالل الطبيب النفسي وتكون نتائجها جيدة بإذن هللا حسب توصية الطبيب  

ج – االسترخاء

وهو يضم جملة من التدريبات فهو واحد من أهم االساليب المضادة للتوتر والقلق 
وذلك عن طريق التنفس العميق والتمارين البسيطة التي تهدف إلى راحة الجسم والنفس 

وتمرين الجسم كله على االسترخاء وزوال الشد العضلي .
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- التعرض4
(المواجهه)

تعرض المريض للمواقف المثيرة المسببة
للمخاوف والوسواس بشكل متدرج أو مباشر

دون ان يحاول الهروب منها حتى تزيد مناعته
ضدها .

؟ ما أساليب المواجهة

 المواجهة التدريجية1

يستخدم لمن لديهم حاالت سلوك مثل
الخوف  المكتسب و المرتبط بشيء

معين أو حادث فيستخدم طريقة
التعويض التدريجي المنتظم

 التعرض المباشر2
بدون تدرج

مناسب لمن لديهم مخاوف كمريض
الوسواس القهري
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 تعديل  األفكار (العالج المعرفي)
 (مناسب لجميع المشكالت )

فغالب المواقف عندما
تغير فكرة عينة حول
موقف او شخص يتغير

سلوكك نحوه .
 

التخيل من االساليب
الفعالة في التعامل مع
المشكالت النفسية

وخصوصا المخاوف
المرضية

العالج بالتخيل
(مناسب لجميع المشكالت )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في هذا األسلوب
يكتشف الشخص أن ما
يمارسه من انشطة أو
يجالس أناس هم سبب

توتره وضيقه

 سجل األنشطة (مناسب للذين8
يشعرون بالملل او مشاعر الحزن

كل سلوك يلقى (تدعيم)
استحسانا او تشجيعا أو
ينال مكافأة مادية او
معنوية فإنه يتكرر
باستمرار حتى يصبح

عادة .

 اسلوب التدعيم والمكافأة الذاتية9
(مناسب لجميع المشكالت )
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اختبر نفسك ؟اختبر نفسك ؟
حدد ثالث سلوكيات تمارسها يوميا تؤدي إلى الصحة النفسية وسلوكيات أخرىس: 

تؤدي إلى التوتر .
سلوكيات تؤدي إلى الصحة النفسية سلوكيات تؤدي إلى التوتر .

   

   

أداء الصالة المفروضة

سماع القرآن الكريم

سرعة الغضب

عدم زيارة األقارب

عندما تسمع أن أحد أقاربك اثار حولك اشاعة معينة قد تضر بسمعك . كيف تتصرف وفقس: 
المقومات المعرفية التفكير (اإليجابي / السلبي )

مقومات معرفية السلوك
التفكير االيجابي  

التفكير السلبي  
حسن الظن بهذا القريب – مواجهته او االتصال عليه – وعسى ان تكرهوا

شيئا

 مقاطعته وعدم االتصال عليه – فريبي يكرهني
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ج:حدد المهارات االجتماعية الفعالة في المواقف التالية:س: 

فعال

غير فعال

غير فعال

غير فعال

غير فعال

فعال

 ,أال بذكر هللا تطمئن القلوب قال تعالى : س: 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين قال تعالى : 

في ضوء اآليتين السابقتين وضح العالقة بين التدين والصحة النفسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ج: التدين هو االلتزام بالعقيدة الصحيحة قوال وسلوكا واإلتيان بما
امر هللا به واالنتهاء عما نهى هللا عنه .فذكر هللا وقراءة القرآن
وأداء الصالة مضادات لللتوتر والقلق وعنوان للصحة النفسية
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من خالل دراستك للمقومات السلوكية للصحة النفسية ما االنشطة اليومية التي تزيدس: 
من سعادتك بشكل كبير .

 أداء الصالة على وقتها1ج: 
 قراءة القرآن وسماعه2
 صلة االرحام وتبادل الزيارات3
 مشاهدة المناظر الجميلة4
 مساعدة اآلخرين5
 الصفح عمن ظلمني6

قصة يوسف عليه السالم في القرآن مليئة بالموعظة والحكم وقد ظهر مبدأ التسامحس: 
جليا بين يوسف و اخوته وضح اثر ذلك على اخوة يوسف عليهم السالم وفي رأيك ما

حدود تسامحك مع اآلخرين .

 َعَلْيَنا َوِإْن ُكنَّا َلَخاِطِئيَن (ج: قال تعالي : (   َلَقْد َآَثَرَك هللاَُّ ) َقاَل َال َتْثِريَب َعَلْيُكُم91َقاُلوا َتا�َِّ
 َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِميَن ( ) سورة يوسف) 92اْلَيْوَم َيْغِفُر هللاَُّ
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ماذا تتوقع أن يحدث عندما نهرب من مشكالتنا وفي المقابل ما النتائج عندماس: 
نواجهها .

الحالة النتائج
عند المواجهه  

عند عدم المواجهة  

حل المشكالت  التكيف  مع الذات واآلخرين    صحة نفسية
استمرار المشكالت – تؤثر على حياة االنسان بالسلب – تؤدي إلى

اضطرابات نفسية

حدد ماذا كانت المواقف التالية طبيعية ام مرضيةس: 

الموقف الحكم
نكرر بعض االعمال أحيانا للتأكد منها  

نحزن عند فقد عزيز لبعض الوقت  

نكرر كل صالة حتى نتأكد من ضبطها  

اليأس من الحياة  

طبيعية
طبيعية

مرضية / وسواس قهري

مرضية / االكتئاب
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حدد نوع االضطراب من خالل األعراض التالية :س: 

الخوف المحدد

الخوف المحدد

الخوف المحدد

االكتئاب

الشخصية المحتالة

االكتئاب

الخوف اجتماعي

وسواس قهري
الشخصية
الخضوعية
المستغلة

االكتئاب

الشخصية المحتالة



75

اذكر السبب :س: 

 االعتراف بالمشكلة إحدى خطوات العالج النفسي1

.ليبحث الشخص عن حل لها ج:

  التخيل أحد االساليب الناجعة في عالج االضطرابات النفسية2

ج:الن  يوفر للمريض جو ممارسة الموقف واقعيا
س: تخيل نفسك معالجا نفسيا كيف تخلص المريض من عدم القدرة على مواجهه

باستخدام اسلوب التعريض التدريجي . االخرين 

ج: الدخول مع المريض في مواقف اجتماعية ساعة متواصلة
يوميا – البقاء في الموقف حتى يزول القلق – عدم السماح للمريض

بالتهرب
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) للعبارة الصحيحة  عالمة (×) للعبارة الخاطئة في العبارات اآلتية :√ضع عالمة (س: 

1.
2.

3.
4.

الصحة النفسية هي الخلو تماما من االمراض
 ممارسة االعمال السارة تزيل التوتر والقلق

الحزن على فقد عزيز أحد مؤشرات االضطراب النفسي
من سمات الشخصية النرجسية شعور المريض بأنه أفضل من اآلخرين وعدم

اعترافه بأخطاءه

×
√
×

√

س: مريض يعاني من االفعال القهرية ما االسلوب الناجع لعالجه

ج: استخدام اسلوب التعريض (بدون تدرج)
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الوحدة الثامنة

المهارات النفسية
واالجتماعية

أوال : توكيد الذات
 
 

ثانيا : المهارات الفرعية المكونة لتوكيد الذات
 
 

ثالثًا :  أهمية التوكيدية في حياتنا

رابعًا الفرق بين التوكيدية والعدوان والخضوع
 
 

خامسا : ضوابط السلوك التوكيدي
 
إجابات  اختبر نفسكإجابات  اختبر نفسك 
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يتفق الباحثون على أن التوكيد عبارة عن :

توكيد الذات

التعبير الصادق عن االراء واألفكار واالنفعاالت االيجابية والسلبية والرغبات والدفاع
عن الحقوق الخاصة والقدرة على قول – ال – في ظل احترام قيم المجتمع ومشاعر

وحقوق اآلخرين .

ما شروط التعبير عما بداخلنا ؟

 التعبير الصادق :1
أي ان يتوافق ما نعبر عنه مع اراءنا ومشاعرنا الداخلية  

 الطريقة الفعالة :2
تعنى أن يؤكد الشخص بطريقة احترام وتقدير لآلخر

وبأسلوب لبق
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 مواجهة1
اآلخرين

 الدفاع عن2
الحقوق الخاصة

 المساومة3

المهارات الفرعية المكونة لتوكيد الذات

 إبداء4
االعجاب والمدح

 قول (ال) عندما5
نشعر اننا سنتورط

 المصارحة6

 االستفسار7

 توجيه النقد8
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عند امتالك االنسان للمهارات التوكيدية ستتحسن حياته الخاصة وتتطور عالقاته
االجتماعية وسيشعر بالرضا عن نفسه وفي المقابل عدم امتالك ذلك ستتأثر حياة االنسان
سلبا وربما أخذ عنه حوله صورة غير مقبولة مما يجعله غير راضي عن حياته الخاصة

واالجتماعية.

أهمية التوكيدية في حياتنا

ما االثار السلبية في حالة تخلى
الشخص عن توكيديته ؟

 التوترات السلبية1

 ضعف العالقات باآلخرين2

التورط في سلوكيات غيرمقبولة3

 فقدان الثقة بالنفس4

ما االثار السلبية في حالة
 استخدام توكيديته ؟

إقامة عالقات شخصية وثيقة مع اآلخرين

مواجهة طلبات اآلخرين غير المعقولة أو المضرة

الثقة بالنفس

الرضا عن الذات
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قد يخلط بعض الناس بين التوكيدية وغيرها من السلوكيات غير المقبولة
لذا يمكن نسلط الضوء على التفريق بين ابرز السلوكيات االجتماعية التي
نستخدمها في حياتنا اليومية وسنتعرف من خالل سمات كل شخصية ما
الشخصية االفضل من بينها والتي ستؤدي الى الكثير من االيجابيات

والحياة المتزنة .

الشخصية العدوانية
فهو ينتهك حقوق اآلخرين بالقوة وقد ينجز أهدافه على حسابهم وقد يتلفظ عليهم وقد

يجرحهم . 

الفرق بين التوكيد والعدوان والخضوع

الشخصية الخضوعية
فهو ينتهك حقوق اآلخرين بالقوة وقد ينجز أهدافه على حسابهم وقد يتلفظ عليهم وقد

يجرحهم . 
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الشخصية التوكيدية
فهو الذي يدافع عن حقه وفي ذات الوقت يحترم حقوق اآلخرين ويعبر عما بداخله دون

محاولة السيطرة على اآلخر أو التحكم فيه أو التقليل من شأنه أو إهانته .

بعد عرض الفروق بين هذه الشخصيات يتبين ان الشخصية اإليجابية المتزنة
هي الشخصية التوكيدية .

 لماذا البعض ال يسعى لتوكيد ذاته  ؟

 يرون أن التوكيدية ليست من حقهم

 ال يعرفون ما االستجابة التوكيدية

 يخشون من العواقب السلبية

 االعتقاد بأن التوكيد هو نوع من العدوان

 اإلفراط في مجاملة اآلخرين وكسب
رضاهم .
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ضوابط السلوك التوكيدي الفعالة

البد أن تتميز استجابتنا التوكيدية بالضوابط اآلتية :
التعبير الصادق .

 التلقائية في التعبير



احترام الشخص المقابل
وعدم التعرض لحقوقه .

 القبول االجتماعي .

 اختيار الوقت المناسب .

 التحكم في المكونات غير الشخصية : .

(االتصال البصري – وضوح الصوت – استرسال الحديث  المسافة بين المتحدث
والمستمع التعبيرات غير الوجهيه – الوضع الجسمي  ).

 التدرج .

 استخدام التوكيد المتعاطف .

 التدريب على التوكيدية أثناء الحياة
اليومية .
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التوكيدية من منظور اسالمي
الدين االسالمي دين الفطرة جاء ليعلي من شأنه فلم ير اإلسالم حسنًا إال وجه البشرية

إليه وما رأي سيئًا إال حذر منه

 في
القرآن الكريم

) أي بإعالن الحقفاصدع بما تؤمر  قال تعالى : ( 
)فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى قال تعالى : (

في
السنة النبوية

قال صلى هللا عليه وسلم : (اللهم إني أعوذ بك من الجبن ....)
قال صلى هللا عليه وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا من المؤمن

 قال صلى هللا عليه وسلم : (من سن في االسالم سنة حسنة فله الضعيف )
اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة.... )

مواقف
الصحابة

 (ال يصلين:مثال من سيرة الصحابة : في يوم االحزاب قال صلى هللا عليه وسلم 
أحد العصر إال في بني قريظة ) فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم
ال نصلي حتى نأتيها وقال بعضها بل نصلي لم يرد منا ذلك . فذكر ذلك للنبي

صلى هللا عليه وسلم فلم ُيعنف أحدًا منهم .
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عمر
بن الخطاب
رضي هللا عنه

الشخصيات التوكيدية في االسالم

فلقد سطر رضي هللا عنه اروع المواقف التوكيدية التي ينبغي أن
ُتحتذى فلقد كان عمر واضحا في الحق ومعبرًا عن رأيه مع كل أحد
ففي صلح الحديبية وعندما أحس عمر بقساوة شروط الصلح قال

للرسول صلى هللا عليه وسلم (يا رسول هللا .. عالم نعطي الدنية في
ديننا )

سعد
بن معاذ
رضي هللا عنه

ففي غزوة االحزاب اتفق النبي صلى هللا عليه وسلم مع قبيلة غطفان
أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة نظير مساعدتهم للمسلمين ضد االحزاب
المجتمعة فقال سعد ن أبي وقاص يا رسول هللا أهذا رأي تختاره أم

وحي من عند هللا ؟ وعلى الفور عدل رسول هللا عن رأيه وأخذ برأي
االنصاري

يظهر مما سبق أهمية أن يمتلك المسلم المهارة التوكيدية كي يقدم لدينه ما هو مرجو منه
وحتى يقوم بالخالفة في األرض خير قيام .
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اختبر نفسك ؟اختبر نفسك ؟
من وجهة نظرك قدم تعريفًا مبسطا لتوكيد الذاتس: 

ج: قدرة المرء على التعبير  عن آرائه ومشاعره أمام اآلخرين بدون خجل
بأسلوب الئق مقبول ودون أن يؤذي مشاعر اآلخرين .

س: حدد اآلثار االيجابية والسلبية في حالة امتالك التوكيدية أو فقدانها
اآلثار االيجابية للتوكيد اآلثار السلبية في حالة عدم التوكيد

   

   

   

   

إقامة عالقات شخصية وثيقة مع اآلخرين

مواجهة طلبات اآلخرين غير المعقولة أو المضرة

التوترات السلبية

ضعف العالقات باآلخرين

الثقة بالنفس

الرضا عن الذات

التورط في سلوكيات غير مقبولة

فقدان الثقة بالنفس
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حدد نوع السلوكيات التالية (توكيدي / عدواني / خضوعي ) في المواقفس : 
الحياتية التالية :

 ترى بائع المحل يضع لك أنواع رديئة عكس ما طلبته :
 اغضب واتهمه بالغش والتدليس (           )
 انبهه بحزم واعيد البضاعة اليه (           )

 اخذ البضاعة وال اشترى منه مرة اخرى (           )

ج:

√
يدعوك زميلك بالحاح لحضور مناسبة اجتماعية لدية بالرغم من انك تستعد الختبار مهم جداً  

 اقدر مشاعره وأوفق  (           )
 اعتذر وابين له السبب (           )

 رفض بشدة وتبين له انك ال تريد أن تضيع وقتك في مثل هذه المناسبات (           )

ج:

√

يصعب عليك بعض الفقرات التي يشرحها المعلم
 اسأل زمالئي المتميزين بعد الحصة      (       )

    اسأل المعلم حتى افهم ما صعب علي     (       )
    اوضح للمعلم أني ال افهم شيئا مما قال   (       )

ج:

√
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ما الفرق بين التوكيد والعدوان والخضوع في االشارات غير اللفظيةس: 
التالية

االشارات

  غير اللفظية

نوع السلوك

خضوع عدوان توكيد

نظرة العيون    

وقفة الجسم    

مستوى الصوت    

نوع الكلمات    

النظر حائر

مرتبك غير منضبط

ضعيف متردد خافت

تلعثم

حادة

متشنج

عال متسلط

جارحة غليظة

النظر بثقة

مسترخي

وضوح الصوت

معبرة ومنضبطة



89

 
الوحدة التاسعة

المشكالت االجتماعية

تعريف المشكالت االجتماعية

 
 

 انماط المشكالت اإلجتماعية التي تواجه المجتمعات
 

 ابرز المشكالت االجتماعية في المجتمع السعودي
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المشكلة االجتماعيةصعوبة اجتماعية تواجه المجتمع وتتطلب جهودا لمواجهتها والتصدى
لها قبل ان تهدد استقرار المجتمع وقيمه وأعرافه

او اى وضع اجتماعى غير سوى وغير مستحب لدى فئات المجتمع  او اى  اعتالل او
خلل فى البناء االجتماعى يستدعى المواجهة كخطر على تماسك  المجتمع واستقراره

 

تعريف المشكالت اإلجتماعية

ما أنماط المشكالت االجتماعية التي تواجه المجتمعات ؟

                           وتعنى خروج االفراد على معايير وقيم  و اعراف المجتمع مثل
تشرد االحداث و المخدرات والمسكرات والسرقات وكل انواع السلوك المنحرف

 السلوك المنحرف1

                              ال تعني مشكلة االوضاع االجتماعية خروج االفراد عن معايير
المجتمع و اعرافه

وألتعد سلوكا منحرفا ولكنها اوضاع تحتاج الى المواجهة والمعالجة مثل انتشار االمية
والبطالة والوعى الصحى وغيرها ..

االوضاع2
االجتماعية
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أسباب المشكالت االجتماعية

 ضعف الوازع الدينى

يعد ضعف الوازع الدينى من االسباب الرئيسية النتشار المشكالت  االجتماعية فى
المجتمع ويقصد بالوازع الدينى الردع او الزجر  عن ارتكاب المحرمات  فإذا ضعف
الوازع لدى المسلم فان النفس أمارة بالسوء إال من رحم هللا واإلسالم يتميز بان جعل

المسلم يحاسب نفسه قبل ان يحاسب

التفكك االسرى

كلما كانت االسرة متماسكة ومستقرة ومتزنة كان ادعى الى استقامة واتزان سلوك
افرادها

االوضاع االجتماعية المتغيرة

لألوضاع االجتماعية المتغيرة دور بارز فى حدوث بعض المشكالت االجتماعية  مثل
االزدحام ونقص الخدمات وتزايد العمالة الوافدة .
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أبرز المشكالت االجتماعية في المجتمع السعودي

 سوء استخدام الطالق1

الطالق ظاهرة اجتماعية قديمة تحدث وبنسب مختلفة فى جميع
المجتمعات االنسانية وهو من اكبر المشكالت التى يمكن ان تهدد كيان
االسرة لما لها من اثار سلبية على الفرد والمجتمع وبدأت تبرز ظاهرة
الطالق فى المجتمع السعودى بشكل ملموس حيث ارتفعت نسبتها فى

السنوات االخيرة

اسباب الطالق فى المجتمع السعودى

تعدد اسباب الطالق فى المجتمع السعودى وقد بينت الدراسات
االجتماعية العديد من المشكالت على النحو التالى :

 تدخل اهل الزوج او الزوجة فى ابنائهم المتزوجين
عدم االلتزام الدينى و االخالق من احد الطرفين

 عدم التقارب االجتماعى  الختالف العادات والتقاليد
 عدم التقارب الثقافى والتعليمى

فارق السن الكبير
 وجود اكثر من زوجة تعدد الزوجات مما يجعله يميل إلحداهن دون

االخريات
 وجود اوالد من زواج سابق

خالفات مالية طالبات متعددة فى ظل ضعف امكانات الزوج
 عدم رغبة الزوجة العيش مع اهل الزوج فى منزل واحد

عدم اتاحة الفرصة للروية الشرعية قبل الخطبة
 عدم االنجاب

 المغاالة فى المهور



93

•

•
•

حسن اختيار الزوج قال صلى هللا عليه وسلم : (   تنكح المرأة ألربع لمالها
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك )

ضرورة التقارب الدينى والتعليمى  واالجتماعى  والعمرى بين الزوجين
عقد دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج .

 اساليب التقليل من ظاهرة الطالق

اوال :اساليب قبل الزواج

ثانيا:اساليب قبل الزواج

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

 
 

المصارحة الزوجية  باسلوب مهذب اليجرح فيه اى طرف الطرف االخر
الصبر والتسامح وفاء العشرة ومحافظة على االبناء

ان يركز كل شريك على ايجابيات الشريكاالخر
استشارة الثقات من االهل واالصدقاء والمختصين االجتماعين

االستفادة من مراكز االرشاد التابعة للجمعيات الخيرية والشوون االجتماعية
تجنب اقحام االهل فى مشكالت الطارئة

ان يعرضاامرهما على حكم من اهله وحكما من اهلها
قال تعالى وان خفتم شقاق بينهما

االنتباه الى خطورة مايوضحه االعالم  من تشويه صورة الزوجة او الزوج وابراز
الزواج بصورة غير واقعية

ضرورة ان يتفهم االنسان نفسية شريك حياته
 

ثانيا:اساليب قبل الزواج
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 العمالة المنزلية2
ادى التطور السريع الذى حدث فى المجتمع السعودى خالل العقود الثالثة الماضية
الى زيادة فى المداخل االقتصادية وارتفاع فى مستوى معيشة االفراد وواكب تلك

التغيرات والتحوالت االجتماعية واالقتصادية زيادة كبيرة فى اعداد السكان خاصة فى
المراكز الحضرية الكبيرة .

ما االسباب التى ساهمت فى استخدام العمالة

ظاهرة االتكالية
ادى الى استخدام العمالة المنزلية
والسائقين الى ظاهرة اإلتكالية
والى افتقاد االسرة لمبدأ التعاون

بين اعضائها .

ضعف تنشئة االطفال اجتماعيا ولغويا
تباين الثقافة والعادات والتقاليد

االجتماعية  بين االسرة والعمالة
المنزلية سيؤثر ال محالة فى تربية

وتنشئة وتعليم االطفال.
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1.

2.
3.

4.

 تعاون افراد االسرة على خدمة انفسهم وتوزيع المسئوليات
على افراد االسرة

 الحرص على استقدام العمالة المسلمة بقدر االمكان
 استقدام العمالة المدربة  والمؤهلة علميا

ان ال يكون من مهام العمالة التعامل المستمر مع االطفال
بقدر االمكان

 

أساليب عالج المشكلة
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 مشكلة المخدرات3
)وال تلقوا بأيديكم الى التهلكة.....قال تعالى  : (   : تأمل االية االتية 

المقصود بالمخدرات

اى مادة كيميائية  ذات تأثير فى حياة الكائن الحى وفى ادائه لوظائفه مما يسبب
خطورة له ولمجتمعه مما يجعله يسعى للحصول على هذه المادة واستعمالها على

الرغم من معرفة اثاره الضارة

هل اإلدمان مرض ام انحراف ؟

ضعف تنشئة االطفال اجتماعيا ولغويا
تباين الثقافة والعادات والتقاليد االجتماعية  بين االسرة والعمالة المنزلية

سيؤثر ال محالة فى تربية وتنشئة وتعليم االطفال.
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ما االثار المترتبة على تعاطى المخدرات وإدمانها

 االثار االسرية1

تؤثر ظاهرة تعاطى المخدرات وإدمانها فى تماسك االسرة واستقرارها فلقد بينت كثير من الدراسات
االجتماعية ان اسر مدمنى المخدرات تعانى من مشكلة التفكك االسرى والتنازع المستمر بين الزوجين
مما يؤثر الحق فى تنشئة االطفال وتلبية احتياجاتهم النفسية واالجتماعية ودفعهم الى السلوك المنحرف

االثار االجتماعية2
هناك عالقة قوية بين تعاطى المخدرات وارتكاب الجرائم بكل اشكالها فكثير ما يندفع المتعاطى الذى ال
يكفى دخلة إلشباع حاجاته من المخدر ال ارتكاب الجرائم من اجل االستيالء  على المال الالزم للحصول

على المخدر فقد تكون تلك الجرائم مثل السرقة او القتل او غيرها

االثار النفسية3
ان فقدان الشباب ألثمن ما يملكه عقله يعد خسارة ليست ألسرته فقط بل لمجتمعه الذى رعاه ورباه وعمله

ليسهم فى عملية البناء والتنمية
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أسباب التعاطى
ضعف الوازع الدينى

أكدت كثير من الدراسات ان ضعف
الوازع الدينى من شانه  جعل الفرد

زمات النفسية التى تؤدى فريسة لال
الى االنحرافات المختلفة ومنها تعاطى
المخدرات فكلما ضعف الوازع الدينى

عند االنسان كان احتمال ارتكابه
للمحرمات اكبر منه عند اولئك الذين
اتصفوا بقوة االيمان فتعاليم االسالم
السماوية جاءت لتنزه الفرد عن

ارتكاب الفحشاء والمنكر

جماعة االقران

لجماعة اقران السوء تأثير قوى فى
توجيه سلوك الشباب خالل الفترة التى
يقضونها معهم وتحاول جماعة اقران

السوء تضليل االصدقاء الجدد
وإيهامهم بان استعمال المخدرات
يساعدهم على الشعور بالراحة
والهروب من ضغوط الحياة

االجتماعية والنفسية بينما الحقيقة
تمكن فى انهم يلقون بأنفسهم

وأصدقائهم الى التهلكة
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الوقاية من التعاطى ما أساليب

اجتماعية أساليب 

•

•

•

•

•

إقامة عالقة جيدة مع
االخرين عالقة مليئة

باالحترام
التواصل مع االقارب

واحترامهم
مساعدة من يحتاج

للمساعدة
القيام ببعض المسئوليات

داخل البيت
اختيار صحبة جيدة

 :أساليب شخصية

•
•

•

•

•
•

تنظيم الوقت خصوصا ساعات النوم واليقظة .
تنمية القدرات الشخصية من خالل الدورات

التطويرية .
ممارسة التوكيدية  التعبير عن ما فى نفسك اول

بأول .
التركيز بشكل اكبر على الجوانب االيجابية فى

الشخصية .
معالجة الجوانب السلبية بحكمة .

تعلم مهارات جديدة أو افكار جديدة في أوقات
فراغك .
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أساليب أخرى
 ممارسة العبادات في وقتها واالستمتاع بها

 ممارسة الهوايات بشكل يومي  ممارسة الرياضة باستمرار .
 التعبير للوالدين أو االقارب أو االصدقاء الموثوقين ما يشغل تفكيرك ويزيد  توترك

 عالج التعاطي واإلدمان

مشكلة تعطي المخدرات وإدمانها تحتاج إلى رعاية طبية دقيقة حتى يزول أثر هذا الداء
يساعد على تخليص الجسم من السموم ومن اآلالم المترتبةفالعالج الدوائي الخطير 

يشمل على تزويد المريض بالمهارات الالزمة لزيادة ثقتهوالعالج النفسي على االدمان 
بنفسه ومقاومة ضغط جماعات السوء.

يشمل زيادة دعم االسرة في حسن التعامل مع ابنهم المريضالعالج االجتماعي 
ومساعدته في التغلب على الخالفات الناتجة عن االدمان
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استخدام االنترنت إساءة 4
أحد مالمح مظاهر التعامل مع التقنية الحديثة هو التعامل مع الشبكة العنكبوتية

وهي شبكة عالمية من الروابط بين الحواسب تسمح للناس باالتصال (االنترنت)
والتواصل بعضهم مع بعض واكتساب المعلومات .

االنترنت : أصبح واقعا مفروضا ليس من الصواب تجاهله او تغافله .

أهمية اإلنترنت

1.
2.

3.

4.

أهميته للدعاة في الدعوة إلى هللا
االستفادة منه في المجاالت العلمية

التعرف على أحدث التقارير والدراسات
واإلحصاءات

التواصل مع االهل واألقارب

1.

2.
3.

4.
5.

سرعة إيصال وجهة النظر إلى اآلخرين ومشاركتهم
االفكار والمعارف

االستفادة من تجارب اآلخرين والتواصل معهم .
سرعة االطالع على ما قد يستجد من معلومات

االطالع على آخر االخبار واألحداث
سرعة انجاز االعمال والمهمات والتعامالت
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اساءة استخدام االنترنت

هناك من قد يسيئ استخدام االنترنت مما يؤثر على حياته سلبا مع مرور الوقت
يوجد بعض االعراض التي تدل على اسائة االستخدام وينبغي توافر هذه

االعراض مجتمعة :

1.
2.

3.
4.

5.

الزيادة الكبيرة لساعات االستخدام على حساب أمور أخرى
الدخول على مواقع سلبية ال تفيد

ظهور مشكالت واضحة على الشخص
للجوء لالنترنت كوسيلة اساسية للهروب من مشاكل الحياة

الضيق والتوتر الشديد عند عدم توفر الخدمة .

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

 
اضاعة المال والوقت بما يضر وال ينفع

التأثير على اللغة
العزلة عن المجتمع وتقلص العالقات

االصابة بالتوتر والقلق والسرحان والشرود
التعرف على اساليب غير صحيحة للتعامل مع المشكالت اليومية

التعرض إلى دعوات واعتقادات هدامة
التقصير في جوانب العبادة
انخفاض المستوى التعليمي

التعرض لمواقع تدعوا لسلوكيات منافية لالخالق
التعرض لعمليات احتيال

غواية الشباب بقصص عاطفية وهمية
مشكالت صحية كاضطراب النوم وارهاق العينين وألم الظهر

اآلثار السلبية عند اساءة استخدام االنترنت
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اساليب التقليل من اساءة استخدام اإلنترنت

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

التركيز على الجوانب االيجابية من مواقع علمية وشرعية
واجتماعية

استشعار الخوف من هللا
التعرف على المهارات والقدرات الخاصة

االنشغال في الحياة اليومية بما يفيد
استثمارالمهارات والقدرات الخاصة

تنمية مهارة القدرة على التحليل
التدرج في التقليل من ساعات االستخدام
وضع الجهاز في الغرف العامة بالمنزل

االشتراك في االعمال الخيرية والتطوعية .
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س : من وجهة نظرك ما المقصود بالمشكلة االجتماعية

المشكلة االجتماعية صعوبة اجتماعية تواجه المجتمع وتتطلب جهوداج:
.لمواجهتها والتصدى لها قبل ان تهدد استقرار المجتمع وقيمه وأعرافه

اختبر نفسك ؟اختبر نفسك ؟

امام ما يعتبر مشكلة اجتماعية من بين المشكالت التالية  : ضع عالمة (    )

شعور الشخص باالكتئاب طوال الوقت  

عدم مشاركة القطاع الخاص في توظيف الشباب
 

ارتفاع االسعارفي مجتمع من المجتمعات
 

ظهور العنف بين الطالب
 

تجنب مواجهة اآلخرين
 

انتشار التسول
 

√

√

√



10
5

قارن بين أنماط المشكالت االجتماعية حسب اآلتيس : 
النمط التعريف مثال
السلوك المنحرف

 
 

  
 
 

االوضاع االجتماعية
 
 

 

وتعنى خروج االفراد على
معايير وقيم  و اعراف المجتمع

تشرد االحداث ادمان المخدرات
والمسكرات والسرقات

اوضاع تحتاج الى المواجهة
والمعالجة

انتشار االمية والبطالة و عدم
الوعى الصحى وغيرها

س : من وجهة نظرك كيف تؤدي االسباب التالية إلى ظهور المشكالت االجتماعية

ضعف الوازع الديني  

األصدقاء  

اضطراب األسرة  

عدم وجود رادع عن المحرمات بسبب النفس االمارة بالسوء

تزيين االنحراف والخطأ والقيام به كالسرقة وتناول المخدرات والتدخين

 يؤدي إلى مشكالت التفكك االسري والطالق وتشرد االبناء
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س : اذكر ثالثة أمثلة لكل من اآلثار الجسمية والنفسية واالجتماعية لتعاطي
المخدرات

اآلثار الجسمية اآلثار النفسية اآلثار االجتماعية

   

   

   

ج

فقدان الشهية

فقدان الوزن الملحوظ

التأثير عقل االنسان

تقلب المزاج

سرعة الغضب

الميل الى االنطواء

االنقطاع عن العمل او الدراسة

التفكك االسري

الخالفات الزوجية

س : تعلم أن زميلك يجلس الساعات الطويلة امام االنترنت مما عرضه
لمشكالت دراسية ومع اهله كيف تساعده في التقليل من ذلك .

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

ج :
انصحه بما يلي :

التركيز على الجوانب االيجابية من مواقع علمية وشرعية واجتماعية 
استشعار الخوف من هللا

التعرف على المهارات والقدرات الخاصة
االنشغال في الحياة اليومية بما يفيد
استثمارالمهارات والقدرات الخاصة

تنمية مهارة القدرة على التحليل
التدرج في التقليل من ساعات االستخدام
وضع الجهاز في الغرف العامة بالمنزل

االشتراك في االعمال الخيرية والتطوعية .
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مع أطيب األمنيات
بالتوفيق والنجاح

الباهر
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