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مــراجعـة علم النفس

*************************************************************************

& المفاهيم:
 -1علم النفس  :هو العلم الذي يهتم بدراسة سلوك اإلنساان والعمليات العقليه .
 -2السلوك  :هو كل ما يصدر عن الفرد من استجابات ونشاط يقوم به .
 -3اإلستجابة  :هي كل نشاط يثيره منبه أو مثير .
 -4المثير ( المنبه )  :أي عامل خارجي أو داخلي يثير نشاط الكائن الحي أو اي عضو فيه .
 -5علم النفس العام  :يهتم بدراسة سلوك اإلنسان السوي الراشد .
-6علم نفس فسيولوجي  :يهتم بدراسة وظائف األعضاء في جسم اإلنسان وآثارها على السلوك .
 -7علم النفس اإلجتماعي  :يهتم بدراسة عالقة الفرد بالجماعه التي يعيش فيها .
 -8علم نفس الطفل (النمو)  :يهتم بدراسة سلوك الطفل من مرحلة الجنين الى مرحلة الشيخوخه .
 -9علم نفس صناعي  :يهتم بدراسة سلوك األفراد داخل العمل .
 -10علم نفس تعليمي  :يهتم بتعديل سلوك الفرد واكتساب مهارات جديده .
 -11علم نفس عيادي (إكلينكي)  :يهتم بدراسة المضطربين والمتخلفين عقليا.
 -12علم األقتصاد  :هو العلم الذي يهتم بدراسة اإلنتاج واالستهالك والتوفير
 -13علم السياسة  :هي فن التعامل مع األخرين وتنظيم عالقاتهم وتأمين احتياجاتهم .
 -الخلية العصبية  :هي الوحدة األساسية المكونة للجهاز العصبي .

 -نقاط التشابك العصبي  :هي مناطق التقاء خلية عصبية بأخرى .

 الجهاز العصبي  :عبارة عن مجموعة من الخاليا العصبية الداخله في تكوين األنسجة العصبية التيتكمل بعضهاالبعض لتقوم بالوظائف الحركية والحسية .

 غدد صماء  :عبارة عن جهاز منظم يقوم بضبط وتنظيم وتنسيق كثير من األنشطه المختلفة ألعضاء الجسم . -هرمون  :مادة كيميائيه معقدة التركيب تعني المنشط أو المثير .

 غدة نخامية  :غدة تقع عند قاعدة المخ في الجزء الخلفي وهي صغيرة الحجم والوزن وبيضاوية الشكل . -األنسولين  :افراز داخلي يحافظ على معدل السكر في الدم .

 الدافعية  :مجموعة العوامل الداخليه والخارجية التي تؤثر في السلوك مباشرة . الباعث  :هو الهدف الموجود في البيئه الخارجية والتي يسعى األنسان للوصول إليه . -الحافز  :قوة دافعة تنشط السلوك بهدف اشباع حاجات ذات أصول جسمية .

 -الحاجة  :حالة من النقص أو األفتقار أو اإلضطراب الجسمي أو النفسي إن لم تلقى إشباعا أدت الى التوتر

والضيق

 -المكافأة  :تقديم شي مرغوب فيه كمحصلة لسلوك ما .

 -دوافع فطرية (أولية) :يولد األنسان مزود بها وتنشأ اساسا لحفظ خياة الكائن الحي .

 دوافع مكتسبة (إجتماعية)  :هي الدوافع التي يتعلمها الفرد من خالل البيئه اإلجتماعية التي يعيش فيها. -السيطرة  :تنافس أفراد المجتمع مع بعضهم البعض .

بعض األسئلة اجملاب عنها

******************************************************************

س -ما المقصود بكل من :
 -1علم النفس :

* الدراسة العلمية للسلوك والعمليات العقلية
-2السلوك:
*كل ما يصدر عن الفرد من استجابات ونشاط يقوم به.
-3االستجابة:
* كل نشاط يثيره منبه وتنقسم االستجابات إلى

ححركية (كتحريك االيدى)

عضوية (العرق)

لفظية (الرد على سؤال)

عقلية (حل مسالة رياضية)

 -3المنبه(المثير):
*عامل داخلي أو خارجي يثير نشاط الكائن الحي وينقسم إلى

المنبهات الخارجية ( الصوت)

المنبهات الداخلية

جسمية ( الجوع)

نفسية ( األفكار )

س -يرى علماء النفس ثبات سلوك األفراد إلى حد كبير :دلل على صحة العبارة السابقة:
ج -الن سلوك األفراد في المواقف المختلفة يكشف عن قدر كبير من الثبات النسبي( االتساق)

س -علل يستطيع العلماء التنبؤ بالطريقة التي يحتمل أن يتصرف بها األشخاص في مواقف
معينة:
ج -الن سلوك األفراد في المواقف المختلفة يكشف عن قدر كبير من الثبات النسبي( االتساق)

س -وضح أهمية علم النفس ؟
( )1فهم السلوك وتفسيره من خالل جمع بيانات عن السلوك
( )2التنبؤ بما سيكون عليه السلوك من خال معرفة الظاهرة ودراسة أسبابها
( )3ضبط السلوك والتحكم فيه

س -تنوع ميادين دراسة علم النفس :وضح ذالك:
ج -الن علم النفس يدرس السلوك االنسانى والسلوك يتنوع بتنوع األنشطة المختلفة التي يقوم بها اإلنسان

س -أذكر  4من ميادين علم النفس التطبيقي؟
-1علم النفس الصناعي  -2علم النفس التعليمي
-4العيادى
-3التربوي

صحح ما تحته خط وضعة بين القوسين؟
 -1العلم الذي يهتم بدراسة المبادئ العامة للسلوك (علم النفس النمو)

(العـــام)

 -2العلم الذي يهتم بدراسة عالقة الفرد بالجماعة (علم النفس العام)

(االجتمـاعي)

 -3العلم الذي يهتم بدراسة الفرد في العمل ( علم النفس المرضى )
 -4العلم الذي يهتم بدراسة األساس الفسيولوجي للسلوك (االجتماعي)

(الصناعــي )
(الفسيولوجي )

س -صنف الموضوعات التالية في الجدول التالي وفقا لفروع علم النفس التي درستها:
( التنشئة االجتماعية ،الدوافع ،أنماط القيادة ،النمو اللغوي)

الصناعي
أنماط القيادة

العام
الدوافع

النمو
النمو اللغوي

االجتماعي
التنشئة
االجتماعية

س -فرق بين كل من؟
علم النفس العام

علم النفس االجتماعي

ميدان من ميادين علم النفس يقوم بدراسة المبادئ
العامة لسلوك اإلنسان وشرط لدراسة علم النفس

ميدان من ميادين علم النفس يقوم بدراسة عالقة الفرد
بالجماعة والتفاعل مع الغير ودور األسرة في التنشئة
االجتماعية لألطفال

علم النفس المرضى

علم النفس النمو

ميدان من ميادين علم النفس يقوم بمساعدة األفراد
المضطربين نفسيا على التوافق مثل التخلف العقلي

ميدان من ميادين علم النفس يدرس اإلنسان من
اإلخصاب إلى الممات ويقوم بدراسة نمو السلوك
االنسانى والوظائف النفسية

س -أذكر خصائص علم النفس العام وموضوعات البحث والدراسة:
خصائص علم النفس العام في
 -2يساعد على التوصل إلى المبادئ النفسية العامة التي تحكم السلوك
 -1انه شرط في دراسة علم النفس
ثانيا أهم موضوعات البحث ( الدوافع واالنفعاالت واإلدراك والتذكر والتفكير و الذكاء)

س -علل  :على كل من يرغب بدراسة علم النفس أن يبدأ بدراسة علم النفس العام :
*حتى يحصل على المبادئ األساسية التي يقوم عليها علم النفس ثم بعد ذلك يدرس المجال المتخصص

س -وضح الهدف من دراسة علم النفس النمو :
 -1دراسة نمو السلوك البشرى
 -2دراسة تطور الوظائف النفسية في مراحل حياة اإلنسان المختلفة

س -الغني لرجال االقتصاد عن علم النفس( خدمات علم النفس لالقتصاد)(وضح ذلك)
 -1تحليل العمل الختصار الوقت والجهد
-3إدخال العنصر الجمالي في السلعة
 -5تحقيق الرضا المهني

-2االختيار والتوجيه في العمل
-4اإلعالن عن السلعة
 -6قيام العمل على أسس نفسية لزيادة اإلنتاج

س -ما المقصود بالسياسة ورجال السياسة:
*السياسة :فن التعامل مع اآلخرين وتنظيم عالقتهم وتامين احتياجاتهم:
* رجال السياسة :المسؤولين عن إصدار القرارات الهامة وتنفيذها

س -ما عالقة علم النفس بالسياسة؟
 -2طريقة صياغة القرار
 -1لمعرفة وقت إصدار القرار
-4تهيئة الجو النفسي لدى اإلفراد الستقبال القرار
 - 3تبرير القرار وإقناع الشعب به
 -5اآلثار النفسية المترتبة على اتخاذ القرار  -6معرفة اتجاهات األفراد وميولهم النفسية

س -أذكر وظيفة علم النفس الفسيولوجي؟
ج -فهم العالقة بين العمليات والوظائف الجسمية والعمليات النفسية

علم النفس

مراجعة على الفصل الثاني والثالث

بعض االسئلة جماب عنها-:

* ماهي الوسائل التي يستخدمها علماء النفس لمعرفة اتجاهات األفراد ؟
 -1استجواب عينات من أفراد المجتمع .
 -2اجراء بحوث ميدانية .

* اذكر عدد الخاليا العصبية التي يتكون منها الجهاز العصبي؟
 يتكون الجهاز العصبي من  12 - 10بليون خلية* ماهي وظيفة الجهاز العصبي ؟
 استقبال المثيرات من البيئة الخارجية أو من بيئة الجسم الداخلية وإرسالها إلىمراكز الجهاز العصبي ثم إلى األعضاء المناسبة .
* مما تتركب الخلية العصبية ؟
 تتركب من جسم يتفرع منه زوائد شجيرية صغيرة وزوائد شجيرية طويلة تعرف بإسمالمحور .
* مناطق إلتقاء خلية عصبية بأخرى تسمى ( .........نقاط التشابك العصبي).
* ماهي أقسام الجهاز العصبي ؟
 الرسمة بالكتاب صفحة  26بالنص مخطط لألقسام مهم جداً .* علل  :للجهاز العصبي أهمية كبيرة في حياة األنسان ؟
 ألنه ال يستطيع اإلنسان أن يعيش بدونه فهو مصدر الحركة والحس .* ماهي وظيفة الجهاز العصبي ؟
 -1يقوم بالتنسيق بين جميع األنشطه التي يقوم بها األنسان .
 -2يجعل أجزاء الجسم المختلفة تعمل معاً في وحدة متكاملة .
* علل :تسمية الغدد الصماء بهذا األسم ؟
 سميت صماء ألنها تصب أفرازاتها مباشرة في الدم .* كيف تصب الغدد الصماء افرازاتها ؟
 تصب الغدد الصماء افرازاتهاا مباشرة في الدم فتنتقل عن طريق الدورة الدموية إلى كلأجزاء
الجسم فتعمل على تنشيطها وتنسيقها حتى يعمل الجسم في وحدة متكااملة .

* أين تقع الغدة النخامية ؟
 تقع عند قاعدة الجمجمة في الجزء الخلفي من المخ .* علل :سميت الغدة النخامية بالغدة المسيطرة ؟
 ألنها تتحكم في إفرازات الغدد األخرى .* ماهي وظائف الغدة النخامية ؟
 -1تتحكم في مقدار النمو .
 -2تتحكم في إفرازات الغدد األخرى .
* ماهي النتائج المترتبة على زيادة أفراز الغدة النخامية في فترة الطفولة
والمراهقة ؟
 في الطفولة والمراهقة تؤدي إلى العملقة . بعد الطفولة والمراهقة تؤدي إلى زيادة حجم األطراف .* ما هي النتائج المترتبة على نقص إفراز الغدة النخامية ؟
 تؤدي إلى القزامه .* أذكر الهرمونات التي تفرزها الغدة النخامية ؟
 -1هرمون يتحكم في نمو الغدد الجنسية .
 -2هرمون يساعد في تسهيل عملية الوالدة .
 -3هرمون ينظم كمية الماء في الخاليا .
 -4هرمون يرفع ضغط الدم أثناء الطوارئ .
 -5هرمون يساعد على تكوين اللبن .
* تقع الغدة الدرقية تحت الحنجرة أما غدة البنكرياس اين تقع؟
فتقع تحت المعدة وأما الغدة الكظرية فتقع فوق الكليتين .
* ماهي وظيفة الغدة الدرقية ؟
 تقوم بتنظيم سرعة عملية األيض في الجسم .* ماهي النتائج المترتبة على ضعف إفراز الغدة الدرقية ؟
 -2إيقاف النمو الجسدي .
 -1بطء عملية األيض.
 -4زيادة في الوزن .
 -3تخلف عقلي .
 -5سقوط الشعر .
* ماهي النتائج المترتبة على زيادة إفراز الغدة الدرقية ؟
 -2قلة الوزن .
 -1سرعة النمو .
 -4ارتفاع ضغط الدم .
 -3يصاب اإلنسان باألرق .

*علل :غدة البنكرياس غدة مزدوجة األفراز ؟
 النها تفرز افرازان افراز داخلي وافراز خارجي األفراز الخارجي يكون داخل قناة حيثيساعدفي عملية الهضم ,
 واألفراز الداخلي وهو األنسولين ويحافظ على معدل السكر في الدم .* ماهي النتائج المترتبة على إرتفاع األنسولين في الجسم ؟
 يؤدي إلى انخفاض السكر فتحدث له غيبوبة السكر وشحوب بالوجه .* ماهي النتائج المترتبة على انخفاض األنسوليين في الجسم ؟
 يصاب اإلنسان بمرض السكري .* تفرز الغدة الفوق الكليتين (الكظرية) هرمون يسمى .........األدينالين .
* علل :يسمى هرمون األدينالين بهرمون الطوارئ ؟
 -1ألن اإلنسان في حالة اإلنفعال تحدث تغيرات فسيولوجية عديدة عنده منها سرعة
دقات القلب
 -2وضخ كمية كبيرة من السكر في الدم فتهئ االنسان من الهروب من الخطر .
* بما فسر أصحاب النظرية السلوكية في تفسير الدافعية ؟
 فسر السلوكيين الدافعية من خالل مفهوم المكافاة .مثل  /عندما يتم تعزيز السلوك بإستمرار فإنه يؤدي إلى تطور أو نزاعات للعمل .
* بما فسر أصحاب النظرية األنسانية في تفسير الدافعية ؟
 فسر أنصار النظرية األنسانية الدافعية من خالل العوامل الداخليةمثل  /الحاجة لتحقيق الذات .
* بما فسر أصحاب النظرية المعرفية في تفسير الدافعية ؟
 فسر أنصار النظرية المعرفية الدافعية من خالل أفكارنا واعتقاداتنا وغير ذلك من العملياتالمعرفية .
مثل  /إذا كان اإلنسان متوقعا النجاح دفعه ذلك إلى األمام .
* سلوك األنسان مدفوع بدوافع فطرية وأخرى( ..........مكتسبة) .
* ماهي خصائص الدوافع الفطرية ؟
 -1عامة عند كل افراد النوع .
 -2ليست مكتسبة .
 -3تنشأ عن اختالل في التوازن العضوي والكيميائي .

* قارن بين الدوافع األولية (الفطرية) والدوافع األجتماعية (ثانوية) -:
 دوافع أولية :تنشأ أساسا عن حاجات فطرية ضرورية لحفظ حياة الكائن الحي.
مثل /الجوع  ,العطش  ,الجنس  ,األمومة  ,األحساس باأللم .
 دوافع إجتماعية :عبارة عن دوافع مكتسبة من البيئه األجتماعية التي يعيش فيها األنسان .
مثل  /التملك  ,السيطرة  ,األنجاز .
* علل :تسمى الدوافع األجتماعية بالدوافع النفسية والدوافع األجتماعية ؟
 دوافع نفسية  :النها غير ناشئه عن دوافع جسمية . دوافع اجتماعية  :النها تتعلق بعالقات الفرد األجتماعية مع األخرين .* يتم اكتساب الدوافع األجتماعية عن طريق( .........التفعال والتعلم من االخرين) .
* ماذا اعتبر علماء النفس الدوافع االجتماعية في الماضي ؟
 اعتبروها غرائز عندما الحظوا وجودها في كل المجتمعات .* أذكر امثلة على الدوافع األجتماعية النفسية ؟
 -1الحاجة الى االنتماء .
 -2الحاجة الى التقبل األجتماعي .
 -3الحاجة الى التنافس .
 -4الحاجة الى التملك .

س -مثال على الدوافع الفطرية؟

(( دافع الجوع ))

س -مثال على الدوافع االجتماعية؟

(( دافع السيطرة ))

الرسومات اهلامة
 -1الخلية العصبية صفحة 25
 -3الغدد الصماء صفحة 27

 -2.المخطط السهمي للجهاز العصبي صفحة . 26
 -4.الدافعية صفحة . 34

س -عرف كل من :

الباب الربع االنفعاالت

أ -االنفعال :اضطراب حاد يشمل الفرد كله ويؤثر في سلوكه وخبرته
ب -العاطفة :شعور ذو صبغة انفعالية خفيفة مثال ( السرور * والضيق)

ج -تنقسم االنفعاالت إلى

سارة (الفرح)

مكدرة(الخوف)

مركبة(الغيرة)

س -من خالل دراستك لمكونات الموقف االنفعالي  ،اكتب األجزاء الناقصة على الشكل:

س -أكمل المخطط السهمي الذي أمامك موضحا مكونات االنفعال:
مكونات
االنفعال

إدراك الموقف
االنفعالي

التغيرات في
وظائف األعضاء
الداخلية

التغيرات البدنية
الخارجية

الخبرة الشعورية

التوافق للموقف
االنفعالي

س -الموقف االنفعالي ينقسم إلى ( خارجي مثل رؤية حيوان مفترس ) أو ( داخلي مثل الذكريات المؤلمة)
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ما التغيرات الجسمية المصاحبة لحدوث االنفعال ؟يصاحب االنفعال نوعين من التغيرات منها:الجسمية الظاهرة  :التي تظهر علي الوجه ونبرة الصوت وهيئة البدن واليدين والرجلين وتقدم لكل انفعال مالمحه
المميزة له  0ففي انفعال الخوف يصفر الوجه وفي انفعال الفرح يحمر الوجه :

الجسمية الباطنة :هي تغيرات ال إرادية مثل اضطرابات التنفس  .واضطراب الدورة الدموية وضغط الدم  0والتغيرات
التي تحدث باألحشاء:

س -عندما ينفعل اإلنسان تحدث في بدنه تغيرات عدة  :من خالل العبارة السابقة وضح االتى:
 -1التغيرات في الوظائف الداخلية :
أ -تغير في الدورة الدموية( خفقان أو زيادة ضربات القلب)
ج -التغيرات في األحشاء ( عسر الهضم)
ب -احمرار الوجه والشعور بالحرارة
د -التغير في إفراز الغدد (تصبب العرق)

 -2التغيرات البدنية الخارجية :
أ -تعبيرات الوجه( تغير العينين والشفتين) ب -تغير في البدن( تصلب القدمين والجمود عند الخوف أو الهرب أحيانا)
ج -نبرات الصوت  ,انقباض اليدين

س -يؤثر االنفعال علي الوظائف العقلية سلبا و إيجابا 0

0فسر تلك العبارة؟

التأثير علي الوظائف العقلية قد يكون منشط وقد يكون مثبط مانع ففي انفعال الفرح تنشط المخيلة فتتدفق المعاني ويبزغ
نور اإللهام ويحمل ذلك أفكارا جديدة قد تؤدي إلي االبتكار واالختراع أما في انفعال الغضب يخلو الذهن من الصور
والمعاني الدقيقة ويصبح الشخص عاجز عن التفكير 0

س -ما المقصود بالخبرة الشعورية* وكيف أن الخبرة الشعورية أمر ذاتي خاص بالفرد:
أوال  :الخبرة الشعورية  :الشعور بالحالة االنفعالية ليستطيع الفرد السيطرة على سلوكه
ثانيا :ذاتية:الن الشعور بالحالة االنفعالية سواء أكانت خوفا أم غضبا ويمكن الفرد من السيطرة على سلوكه

س  -االنفعال يتلون بلون صاحبة؟
فهو حالة خاصة لصاحبة اليدركة علي حقيقته إال صاحب االنفعال فهو يتأثر بمزاج وثقافة صاحبة 0ولذلك يصعب
وصف االنفعال وتحليله إال لصاحبة:

س -أكمل االتى :

 -1التوافق االنفعالي هو :االستجابة االنفعالية من قبل الفرد لمجابهة الموقف االنفعالي وإعادة الفرد إلى اعتداله:
 -2تحدث عملية التوافق بطريقتين  -1مباشرة ( كالجري )  -2تستغرق زمن طويل ( الغضب )

س -للدوافع عالقة وثيقة باالنفعاالت وضح ذلك:
 -1االنفعال يدفع اإلنسان إلى القيام باستجابات توافقية  -2الدوافع تكون مصحوبة بحالة وجدانية
 -3كل سلوك إنساني يكون مصحوب بحالة انفعالية ووجدانية
2

س -ماذا تعرف عن اإلمراض النفسجسمية وكيفية التغلب عليها مع ذكر أمثلة عليها :
أ -األمراض النفسجسمية ( السيكوماتية ) األمراض الناتجة عن تعرض اإلنسان لضغوط الحياة وعدم قدرته على
التكيف والتوافق معها :

ب -أما سبل التغلب عليها من خالل:
 -1أن يكون اإلنسان أكثر تحكم في حياته  -2-يؤمن إيمان قوى بان الحياة لها معنى  -3أن يكون اإلنسان مندمج مع الغير
ج -األمثلة عليها ( أمراض القلب واألوعية الدموية والبدانة والسمنة وقرحة المعدة والقولون )

س -ما الفرق بين الخوف العادي والخوف المرضى مع ذكر مثال :
أوجه المقارنة

الخوف العادي

التعريف

هو استقبال مثير أو منبه يدفع
اإلنسان للهرب وله وظيفة حيوية
الخوف من حيوان مفترس

األمثلة

الخوف المرضى
الخوف الذي يسبب إلحاق الضرر باآلخرين
وال يستطيع اإلنسان تعليل أسبابه
من الماء ,الحيوانات األليفة

س -علل للخوف وظيفة حيوية مهمة :
 -1يدفع اإلنسان إلى الهرب من الخطر

 -2الحفاظ على حياته

س -صحح ما تحته خط :
 -1اإلنسان يتعلم المخاوف عن طريق (التقليد االجتماعي )

( التعلم االشراطى )

س -يرتبط الخوف باألشياء الخارجية فقط )دلل على صحة العبارة السابقة)
ج -إجابة خاطئة فالخوف يرتبط بالعمليات النفسية الداخلية كالدوافع والميول مثال( ارتباط الخوف بالدافع الجنسي)

س -أذكر وسائل التغلب على الخوف عند األطفال:
 -1إبعاد الشيء المخيف
-3التحدث إليه وإقناعه

 -2تكرار تعريض الطفل للشيء الذي يخيفه
 -4التقليد االجتماعي ( تصحيح التعلم)

س -وضح ما المقصود بكل من :
أوال :الغضب :انفعال يحدث نتيجة الحرمان أو المنع من تحقيق رغبة:
ثانيا :فائدة الغضب :يزيد من نشاط اإلنسان فيقوم بأداء بعض اإلعمال إلزالة العائق ولكن في حالة الفشل يصاب
بحالة من اإلحباط ويلجا والى الحيل الدفاعية:

ثالثا  :التغلب على الغضب عند األطفال:
 -2تدريب الطفل على حل مشاكله
 -1فهم دوافع الطفل
 -3تدريب الطفل على التعاون  -4تجنب فرض القيود بال مبرر
 – 5تغير الحالة النفسية
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س -أكتب فقرة صغيرة عن كيفية التعامل مع االنفعاالت :
 – 1االنفعاالت أمر مكتسب من خالل المواقف والخبرات
 -2من خالل التدريب نستطيع التحكم في االنفعاالت والسيطرة عليها

الفصل اخلامس العمليات العقلية

********************************

التعلم :هو مجموعة من التغيرات الثابتة نسبيا التي تحدث نتيجة مرور اإلنسان بخبرة أو من
خالل تكرار تلك الخبرة.
ينقسم التعلم إىل ثالث عناصر أساسية :
 )1التغير ويعني أن سلوك اإلنسان قبل المرور بخبرة يختلف عنه بعد المرور بالخبرة.
 )2السلوك وهذا التغير في السلوك يكون ثابت نسيبا
 )3الخبرة ويصد بالخبرة هنا موقف التعلم.

الفرق بين سلوك ما قبل الخبرة وما بعدها
النضج  :عملية تغير أو نمو تدريجي متتابع داخل الكائن العضوي وتحدث دون استثارة خاصة
كالتدريب.

العالقة بني النضج والتعلم :
 )1يرجع النضج إلى عوامل داخلية والتعلم إلى عوامل خارجية بيئية
 )2النضج شرط من شروط التعلم .
 )3النضج وحده ال يكفي لحدوث التعلم فالبد من وجود دوافع وممارسة
 )4صبح التعلم مهارة ما أكثر سهولة إذا توافر النضج المناسب لها
 )5كلما زاد النضج قل التدريب الالزم للتعلم
 )6التدريب قبل الوصول للنضج المناسب ال يؤدي إلى حسن التعلم
 )7التدريب قبل الوصول للنضج المناسب قد يعوق التعلم مستقبال لما يسببه من كراهية التعلم
نتيجة الفشل فيه
 )8من المهم أن يبدأ التعلم في السن الذي تنضج فيه الخاصية المرتبطة بما سيتدرب عليه
الكائن العضوي كتعلم الكتابة.

التعلم االرتباطي هو تعلم الكائن الحي وجود ارتباط بين حادثين بحيث إذا حدث أحدهما حدث
اآلخر
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التعلم املعريف  :هو يتعلم الكائن الحي استجابة جديدة لموقف جديد على ضوء تفسيره ألحداث
الموقف وتذكر خبراته السابقة
التعلم باإلشراط اإلستجابي .
ايفان بافلوف العالم الروسي يرجع إليه الفضل باكتشاف

*صاحب التجربة :بافلوف

* اجري التجربة على حيوان :الكلب

 مثير طبيعي  :قادر على استدعاء استجابة طبيعية.مثير شرطي  :غير قادر على استدعاء استجابة طبيعية.من جتارب بافلوف من خالل االقرتان الشرطي :
 )1التكرار :أي أن التعلم في هذه الحالة هو قدرة المثير الشرطي على استدعاء االستجابة
الشرطية من خالل تكرار مع مثير طبيعي .
 )2التعميم  :أي تعميم االستجابة على االستجابات األخرى
 )3التمييز :وهو أن يميز االستجابة لغرض ما عن االستجابات األخرى
 )4االنطفاء  :أي تنطفي االستجابة بسبب تغيير في المثير
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 )5التدعيم :وهو يمكن للكائن الحي أن يتعلم استجابات جديدة إذا عززت هذه االستجابات
 )6االسترجاع التلقائي :أي أن االستجابة عادت بعد عملية االنطفاء ويالحظ أن فترته محدودة
.
التعلم بالفهم واالستبصار

االستبصار  :هو إدراك العالقات الرئيسية التي يتوقف عليها حل مشكلة ما .
* اجري التجربة على حيوان :الشمبازي

*صاحب التجربة :كوهلر
جتربة 1

جتربة 2

مبادئ التعلم اجليد واسس االستذكار
س -أذكر مبادئ االستذكار والتعلم الجيد:

-1ال يتعلم اإلنسان بدون دافع
 -3معرفة النتيجة تساعد على التعلم
 -5التدريب الموزع أفضل من المركز
 -7الحرص على بدء التدريب بالطريقة الصحيحة
 -9اإلرشاد والتوجيه

-2المكافأة تثبت التعلم
-4المشاركة االيجابية
 -6تقسيم الدرس إلى وحداته طبيعية
-8أهمية الفهم في التدريب

س -علل لكل مما يأتي:

 -1الدافع ضروري في عملية التعلم  :أ-الن الدافع هو المحرك األساسي للتعلم.
 -2المكافأة تثبت التعلم :
ب -الن نيل المكافأة يثبت ويشجع على التعلم وتجدده واستمراره وعدم النيل يثبط الهمة ويوقف التعلم

 - 3معرفة النتيجة تساعد على سرعة التعلم :

ج-الن معرفة الشخص نتيجة أعمالة تساعد على سرعة التعلم واكتساب المهارات
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أيهما أفضل ولماذا؟ التدريب الموزع ام التدريب المركز؟
اإلجابة :التدريب الموزع أفضل من التدريب المركز

أ-ألنه أسرع في عملية التعلم

ب-أثبت في الذاكرة.

س -قارن بين كل من التدريب الموزع والتدريب المركز وفق ما هو موجود بالجدول:
وجه المقارنة
التعريف
نتيجة التدريب

التدريب الموزع
عملية تعليمية يتخللها فترات
راحة
التعلم -1أسرع
 -2اثبت في الذاكرة

التدريب المركز
 .عملية تعليمية ال يتخللها فترات
راحة
التعليم أبطء واقل ثباتا في الذاكرة

س -متى يكون التدريب الموزع غير فعال؟
أ -إذا طالت مدة وفترة الراحة ( ألنها تعرض المتعلم للنسيان)
س :قارن بين منهج الكل ومنهج الجزء من حيث:
(المفهوم – الفئة العمرية – طبيعة المادة – مرحلة التعليم)

وجه المقارنة
المفهوم

الفئة العمرية
طبيعة المادة

مرحلة التعليم

منهج الكل

منهج الجزء

• قراءة الشيء المراد حفظة دفعة واحدة وتكرار

• تقسم الشيء المراد حفظة إلى أجزاء وحفظ

ذلك

كل جزء علي حدة ثم االنتقال للجزء الثاني

• أكثر فائدة في تعليم الشباب

• أكثر فائدة في تعلم األطفال

• أكثر فائدة في تعلم المواد متوسطة الصعوبة

• أكثر فائدة في تعلم المواد الكثيرة الصعوبة

• يتبع في المرحلة األخيرة من التعليم

• يتبع في المرحة األولي من التعلم

**علل  :يسهل حفظ الشعر أكثر من النثر؟
**السبب :دراسة الشعر يسهل حفظها من خالل منهج الجزء الذي يساعد علي سرعة التعلم.
**علل :المشاركة االيجابية أفضل من االكتفاء باالستماع في التعليم؟
**السبب :المشاركة االيجابية تؤدي إلى انتباه المتعلمين والي تقوية الدافع فيهم للتعلم
س -اإلسراف في التوجيه دور مهم في عملية التعلم:في ضوء الفقرة السابقة
وضح الجانب االيجابي والسلبي لإلسراف في التوجيه:

أ -الجانب االيجابي ( إذا كان التوجيه قليل عير مسرف فيه يؤدى إلى أحسن النتائج وخاصة إذا كان
في بداية مرحلة التدريب)
ب -الجانب السلبي ( إذا كان التوجيه فيه إسراف يتربى المتعلم على االعتماد على المعلمين
وتضعف فيه روح االعتماد على النفس ويؤخر عملية التعلم )
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***مراجعة علم االجتماع***
عرف كال مما يلي-:

* اجملتمعات البدوية :هي مرحلة المجتمعات القائمة على التنقل والترحال.
*اجملتمعات احلضرية :هي مرحلة العمران الحضاري.

* االيديولوجية  :قيام الفكر بوظيفة النقد والتحليل من ناحية وإعادة البناء االجتماعي على أسس فكرية منطقية .
*رواد علم االجتماع :أولئك المفكرين الذين كانت لجهودهم العلمية تأثيرات واضحة في نشأة علم االجتماع
*(سوسيولوجي) :هو العلم الذي يدرس المجتمعات

* علم االجتماع لدي ((كونت))  :هو ذلك العلم الذي يدرس الظواهر االجتماعية دراسة وضعية.

* علم االجتماع لدي ((دوركيم)) :هو العلم الذي يدرس الظواهر االجتماعية وخاصة التي تمارس قهرا على االفراد.
* علم االجتماع لدي ((سوركني)) :هو الحصيلة العلمية القائمة على دراسة التشابه والتباين بين الجماعات اإلنسانية.
*تعريف علم االجتماع لدي ((بيج)) :العلم الذي يدرس العالقات االجتماعية بأشكالها البسيطة والمعقدة.
*البحث العلمي  -:هو ذلك األسلوب المنظم في جمع وكتابة المالحظات وتحليلها.

* منهج البحث - :هو الخطة التي يتخذها الباحث للحصول على البيانات وتحليلها.
* التجربة :هي الطريقة التي بواسطتها تختبر صحة ظاهرة معينة.

* التجريب :قدرة الباحث على توفير كافة الظروف التي من شانها ان تجعل ظاهرة ما ممكنة الحدوث.

*املنهج التجريبي :المنهج الذي يتمثل فيه معالم الطريقة العلمية بصورة جيدة.

* املنهج املسحي :دراسة علمية للظواهر االجتماعية الموجودة في جماعة معينة وفي مكان معين.

* الثورة الصناعية :حدثت في اوربا خالل القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

* التنشئة االجتماعية :هي العملية المستمرة التي تشكل الفرد منذ مولده وتعده للحياة االجتماعية المقبلة.

* مجاعة االقران :جماعة تتكون من أشخاص متقاربين في العمر والسمات والشخصية والجنس.

* املدرسة :مؤسسة رسمية تتولى تربية األطفال معرفيا وسلوكيا ومهنياً.

* التفاعل االجتماعي :تلك العمليات المتبادلة بين طرفين إجتماعيين او اكثر في موقف معين.
* املكانة االجتماعية  :تشير الى المكان الذي يحتله الفرد في المجتمع.
* الدور :السلوك الذي يقوم به الفرد في كل مركز اجتماعي يشغله.

* الضبط االجتماعي  :العملية التي عن طريقها يسعي المجتمع لضمان امتثال جميع أعضائه للمعايير االجتماعية السائدة.

* اهلوية االجتماعية :هي مجموع السمات والخصائص المشتركة التي تميز مجتمع أو وطن او فرد عن غيره

**نشأة علم االجتماع**

**************************

س :كيف كانت البدايات األويل للدراسات والبحوث االجتماعية؟

س :علل نتأخر علم االجتماع يف الظهور كعلم مستقل بذاته؟
 )1كانت ممزوجة باألفكار الفلسفية واألدبية واالحداث التاريخية والقيم الدينية.
 )2كانت موضوعاتها غير مترابطة ومنهجيتها غير واضحة المعالم.
 )3أطرها النظرية والتطبيقية مبهمة.
 )4كانت نتيجة جهود قام بها رجال االدب والفلسفة والتاريخ والدين.

**أدي ذلك** الى أن يتأخر علم االجتماع في الظهور كعلم مستقل بذاته وكانت موضوعاته موزعة على حقول علمية
متنوعة.
*مؤسس علم االجتماع عبدالرمحن بن خلدون :كانت البدايات في القرن الرابع عشر الميالدي.
س:عدد اسهامات عبدالرمحن بن خلدون كمؤسس لعلم االجتماع؟
 )1أسماه (علم العمران البشري).
 )2حدد موضوعاته ومنهجية دراسته واساليبه البحثية والعلمية.
 )3كتب عن حقيقة االجتماع البشري ومقومات العمران
 )4فصل بين الحقائق الموضوعية والقيم المثالية وربط السلوك بالقيم.
 )5صنف المجتمع البشري من خالل نظرية التطور االجتماعي الى شكلين (بدوي  -حضري).
 )6أول من دعا الى استخدام المنهج العلمي في دراسة المجتمع.
 )7أهم الكتب التي الفها (مقدمة ابن خلدون)
س :مبا تفسر ترجع البدايات االويل لعلم االجتماع احلديث ملا يعرف بعصر التنوير؟

 )1عمل الفالسفة وعلماؤه على تنقية الفكر من الخرافات التي غرسها رجال الدين المسيحي في العقول.
 )2العمل على تدريب الناس على المنهج العلمي في التفكير والمعرفة.
س :مبا تفسر ساهمت الثورة الصناعية يف نشأة علم االجتماع؟
 تطور البحوث والدراسات االجتماعية في أوروبا بعد عصر النهضة. إحياء حركة العلوم القديمة. تحرر الفكر من القيود التي فرضتها عليه الكنيسة. ظهور العديد من المدارس الفكرية الحديثة. -كل ذلك ساعد على ظهور علم االجتماع كعلم مستقل عن العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية.

عدد العوامل التي أدت إيل نشــأة علــم االجتمــاع؟
 العوامل السياسية (الثورات السياسية االجتماعية) العوامل االقتصادية (الثورة الصناعية والحضرية): العوامل الفكرية واأليديولوجية العوامل العلمية(:الثورة العلمية والمعرفية)س :مبا تفسر تعد الثورات السياسية االجتماعية أحد عوامل نشأة علم االجتماع؟
 )1كانت لها األثر األكبر في نشأة علم االجتماع في اوروبا.
 )2أثارت العواطف وانارة الفكر.
 )3كانت أساسا ً لكثير من األفكار واالجتهادات إزاء االنسان ومستقبله.
س :علل  :تعد العوامل االقتصادية (الثورة الصناعية واحلضرية) أحد عوامل نشأة علم االجتماع؟
 )1كانت لها األثر الكبير في تحديد موضوعاته وصياغة مفاهيمه وبلورة مناهجه.
 )2تمثلت احداث الثورة في تحسن أحوال الطبقة العاملة.
 )3المحافظة على الملكية الخاصة باعتبارها عنصرا هاما .
 )4ظهور المدينة الصناعية وانتشار الحضرية كأسلوب للحياة.
 )5تحرير الطاقات اإلنتاجية من القيود المفروضة عليها.
س :مبا تفسر :العوامل الفكرية واأليديولوجية أحد عوامل نشأة علم االجتماع؟
 )1االيمان بقدرة العقل على فهم الكون.
 )2اعتبار العقل هو الدليل األول على الطبيعة االنسانية.
 )3النقد والتحليل من جهة.
 )4إعادة البناء االجتماعي على أسس فكرية منطقية.

علل  :العوامل العلمية(:الثورة العلمية واملعرفية) أحد عوامل نشأة علم االجتماع؟
 أدت الى تقدم البحوث االجتماعية وتطورها. كان هذا التطور بمثابة الحافز الحقيقي لظهور علم االجتماع كعلم مستقل بذاته. أصبح علم االجتماع اكثر قدرة على تفسير الظواهر االجتماعية وتحليل عناصرها. معالجة المشكالت االجتماعية على مستوي االفراد والجماعات.س :عدد أسهامات ((اوجست كونت)) كأحد مؤسسي علم االجتماع؟
 )1أول من صاغ اصطالح علم االجتماع واسماه في بادئ االمر (الفيزياء االجتماعية) .
 )2نادي بضرورة قيام علم لدراسة المجتمع وظواهره من خالل تطبيق المنهج العلمي.
 )3مهمة علم االجتماع لديه الوصول الى القوانين باستخدام المنهج العلمي .
س :عدد أسهامات ((إميل دوركيم)) كأحد مؤسسي علم االجتماع؟
 )1يعتبر من األوائل الذين تصوروا علم االجتماع .
 )2تأثر فكرة بالفلسفة الوضعية التي عبر عنها اوغست كونت في تصوره لهذا العلم.
 )3أكد على استقاللية علم االجتماع عن علم النفس والفلسفة والتاريخ.
 )4أدت اسهاماته الى نشأة علم االجتماع المعاصر كعلم مستقل.
 )5أكد على دراسة الظواهر االجتماعية كأشياء خارجية محاكي العلوم الطبيعية.
 )6اهتم بتحديد الظاهرة االجتماعية وتشخصيها.
س :عدد اسهامات مارتن لوثر كنج؟
 )1نادي بإلغاء التميز العنصري
 )2قاد حركة الحقوق المدنية بالواليات المتحدة االمريكية.

س :علل ظهور فروع علم االجتماع؟
 )1علم االجتماع علم شمولي يدرس جميع مظاهر الحياة
 )2بدأ الباحثون االجتماعيون يركزون على الجوانب االجتماعية المختلفة

ً
س :علل ظهور بعد احلرب العاملية الثانية لذلك هو حديث نسبيا؟

 لسد الفراغ بين علم السياسة وعلم االجتماع. -تقديم المعرفة العلمية للظواهر السياسية.

**فروع علم االجتماع**
س قارن بني كال من فروع علم االجتماع التالية من حيث :أ) املفهوم
علم االجتماع العائلي
وجه املقارنة
هو العلم الذي يدرس مراحل تطور االسرة من
املفهوم
الناحية التاريخية من خالل االسرة الممتدة الى
االسرة النواة
اهم املوضوعات  )1دراسة الظواهر التي تحدث داخل االسرة
 )2شكل النسيج االجتماعي داخل االسرة
 )3العادات والتقاليد
 )4التنشئة االجتماعية
 )5أشكال وطرق الزواج

علم االجتماع السياسي
وجه املقارنة
ترجع نشأته الى االزمات التي ظهرت عقب
املفهوم
حركة اإلصالح الديني في المانيا والثورة
الصناعية في اوروبا.
اهم املوضوعات  )1دراسة العالقة بين السياسة والواقع
االجتماعي

ب) اهم املوضوعات؟

علم االجتماع الطبي
هو الفرع الي يدرس الدور االجتماعي للعالقات
التفاعلية بين المرضي وغيرهم
 )1دراسة األنماط االجتماعية للسلوك وتأثيرها
على صحة االنسان.
 )2العالقة بين المفاهيم االجتماعية للصحة
والمرض
 )3دراسة مدي التفاعل بين المريض والعاملين
في القطاع الصحي
 )4دراسة أسباب المرض وانتشاره في المجتمع
 )5التغيرات االجتماعية وتأثيرها على الصحة
العامة للمجتمع
علم االجتماع االقتصادي

هو العلم الذي يدرس العالقة بين علم االجتماع
وعلم االقتصاد
 )1دراسة الحاجات والسلع والموارد
 )2أنماط اإلنتاج وتأثيرها على حياتنا اليومية.

 )2األسباب وراء توزيع القوة داخل
المجتمعات
 )3دراسة الصراعات السياسية واالجتماعية
التي تحدث تغير في توزيع القوة

 )3أنماط تنظيم اإلنتاج والتوزيع والتبادل
واالستهالك.
 )4تقسيم العمل وما يرتبط به من قواعد ونظم

س :عدد فروع علم االجتماع؟
 )2علم االجتماع الطبي
)1علم االجتماع العائلي
 )3علم االجتماع السياسي

 )4علم االجتماعي االقتصادي
**مناهج البحث يف علم االجتماع**

س :عدد خطوات املنهج التجريبي؟
 )1يبدأ بمالحظة الظواهر والوقائع الخارجية.
 )2وضع الفروض.
 )3تحديد المتغيرات المتعلقة بالظاهرة.
 )4التحقق من صحة الفروض.

 )5التوصل الى القوانين التي تتحكم في الظاهرة.

س :ما هي موضوعات منهج املسح االجتماعي؟
 )1دراسة الظواهر االجتماعية
 )2قياس اتجاهات الرأي العام
 )3تدعيم عمليات التخطيط
 )4دراسة الجوانب االجتماعية واالقتصادية
س :عدد خطوات البحث العلمي؟
 )1تحديد المشكلة أو القضية.
 )2تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة وتنقسم الى ( (أ) عينات عشوائية (ب) عينات غير عشوائية
 )4جمع البيانات وتصنيفها.

 )3تحديد أدوات جمع البيانات.

).

 )5تحليل البيانات وتفسيرها.

س :أذكر أنواع العينات العشوائية؟
-

 -عشوائية بسيطة

عشوائية منتظمة

-

عشوائية طبقية

س :أذكر أنواع العينات الغري العشوائية؟
 -عينة عمدية

 -عينة مسحية

س :عدد أدوات مجع البيانات؟
 )1المالحظة بنوعيها ( :البسيطة
 )2االستبيان.

-

 -مختارة بطريقة الحصة

المنتظمة )

(( -البسيطة :وهي مالحظة الظواهر كما هي.

 -املنتظمة :هي التي تخضع للضبط العلمي)).

 )3المقــابلة.
س :عدد مناهج البحث يف علم االجتماع؟
 )1المنهج التجريبي

 )2المنهج المسحي (المسح االجتماعي)

س :وضــح :تعد املقابلة أحد أدوات مجع البيانات؟

س :كيف تتم عملية املقابلة كأحد أدوات مجع البيانات؟
 )1مقابلة الباحث للمبحوثين.
 )2توجيه األسئلة اليهم.
 )3تدوين اإلجابات بنفسة.

س :قارن بني مفهوم كال من :
منهج البحث:

البحث العلمي

هو الخطة التي يتخذها الباحث للحصول على البيانات
وتحليلها.

هو ذلك األسلوب المنظم في جمع وكتابة المالحظات وتحليلها
س :قارن بني مفهوم كال من :

التجريب

التجربة:

قدرة الباحث على توفير كافة الظروف التي من شانها ان

هي الطريقة التي بواسطتها تختبر صحة ظاهرة معينة.

تجعل ظاهرة ما ممكنة الحدوث
**التنشئة االجتماعية**
س :عدد املؤسسات املسؤولة عن عملية التنشئة االجتماعية؟
 )1االسرة

 )2المدرسة

 )3المسجد

 )4جماعة االقران.

 علل :تعترب عملية التنشئة االجتماعية ذات أهمية ؟ )1من خاللها تتكون شخصية الفرد
 )2يكتسب الفرد معايير المجتمع الذي ينتمي اليه.
 )3تحدد معالم الشخصية اإلنسانية.
 علل :أهمية دور االسرة يف عملية التنشئة االجتماعية؟ )1بداية تشكيل سلوك الطفل.
 )2يتعلم من خاللها اللغة والتفكير.
 )3يتعلم الطفل منها قيم وعادات وثقافة مجتمعه.
س :عدد أنواع االسرة؟
 )2االسرة الممتدة
 )1االسرة النواة
س :قارن بني كال من االسرة النواة واالسرة املمتدة؟
أوجه املقارنة

االسرة النواة

حجم االسرة

هي االسرة التي تتكون من الزوج والزوجة

هي التي تشمل اكثر من جل في وقت احد

واالبناء

تشمل الجد والجدة واالبناء والزوجات واالحفاد

السكن

يعيشون في مكان مستقل

االسرة املمتدة

يعيشون تحت سقف واحد

س :مبا تفسر :أهمية املدرسة يف عملية التنشئة االجتماعية؟

س :عدد مسؤوليات املدرسة يف عملية التنشئة االجتماعية؟

 )1العمل على تأصيل القيم التربوية داخل المجتمع المدرسي وخارجه
 )2مساعدة األطفال على النمو ( الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي)
 )3مراعاة قدرات و إمكانيات الطفل فيما يتعلق بعملية التربية والتعليم.
 )4تدريب الطفل على كيفية تحقيق األهداف وحل المشكالت.
 )5تحقيق االستقالل العاطفي للطفل عن االسرة خاصة بداية دخول المدرسة
س :مبا تفسر للمسجد دورا هاما يف عملية التنشئة االجتماعية؟
 )1تعليم الناس أمور الدين.
 )2ترجمة تعاليم الدين اإلسالمي الى سلوك عملي على أرض الواقع.
 )3مساعدة الناس في حل مشكالتهم اإلنسانية.
 )4توحيد السلوك االجتماعي لألفراد والتقريب بين طبقات المجتمع لخلق الهوية اإلسالمية.
س :علل  :جلماعة االقران ؟أهمية كبرية يف عملية التنشئة االجتماعية؟
 )1يلتزم الطفل بمعايير وقيم الجماعة في عملية التنشئة.
 )2اكتساب األدوار االجتماعية مثل القيادة والتبعية.
 )3تحقيق أهم مطالب النمو االجتماعي (االستقاللية واالعتماد على النفس).

**التفاعل االجتماعي (املكانة والدور االجتماعي)**
س :مبا تفسر أهمية التفاعل االجتماعي؟
 )1تعد اساسا ً لعملية التنشئة االجتماعية.
 )2يتعلم من خاللها الفرد والجماعة أنماط السلوك المتنوعة.
 )3االتجاهات التي تنظم العالقات بين افراد المجتمع.
مثال :تفاعل الطالب مع معلميه يكسبه خبرات جديدة.
س :عدد أنواع املكانة االجتماعية؟
 )1المكانة المورثة

 )2المكانة المكتسبة.

ً
س :قارن بني كال من املكانة املورثة واملكانة املكتسبة من حيث  :أ) املفهوم
أوجه املقارنة
املفهوم

مكانة مورثة

مكانة مكتسبة

هي المكان التي يحصل على الفرد بالميالد

مثال

ب) مثال ؟

هي المكانة التي يحصل عليها الفرد بمجهوده الخاص
المعلم أو الطبيب او المهندس

ذكر او انثي

س :عدد أنواع الدور االجتماعي؟
 )2أدوار مكتسبة.

 )1أدوار مفروضة .
ً
س :قارن بني كال من الدور املفروض الدور املكتسب من حيث  :املفهوم ؟
أوجه املقارنة
املفهوم

الدور املكتسب

الدور املفروض

التي تتعلق بمستوي تحصيل الفرد العلمي

ال يستطيع الفرد ان يرفضها

س :وضح العالقة بني كال من املكانة والدور؟
 )1مفهوم المكانة والدور متالزمان.
 )2ال يمكن ان نتحدث عن دور دون مكانة او مكانة ال تتحدد بدور.
 )3المكانة تمثل الركن الثابت للفعل الدور يمثل الجزء المتحرك للفعل.
س :عدد مصادر اهلوية االجتماعية؟
 )1الجنسية

 )2النوع اإلنساني

 )3الطبقة االجتماعية

 )4الوضع االقتصادي

 )5المعتقدات الدينية

 )6العادات والتقاليد

س :عدد مكونات اهلوية االجتماعية؟
 )1الموقع الجغرافي

 )2ذاكرة التاريخ

 )4حقوق ووجبات مشتركة

 )5أقتصاد مشترك

س :عدد أنواع الضبط ؟
 )1الضبط االسري
 )2الضبط االجتماعي.

 )3ثقافة شعبية موحدة

س :قارن بني كال من الضبط االسري والضبط االجتماعي من حيث املفهوم؟
أوجه املقارنة
املفهوم

الضبط االسري
 هو الذي يحكم سلوك االفراد في نطاقاالسرة
 -ويمارسه اشخاص لهم سلطة داخل االسرة

الضبط االجتماعي
 هذا النوع من الضبط يستخدم ويتطلب المثلالعليا واألعراف والمعتقدات والقوانين والدساتير

س :ما هي حمددات الضبط االجتماعي وأثرها على اجملتمع؟
 )1التربية
 )2الرأي العام
 )3العرف والقانون
 )4الدين والقيم االجتماعية
س :وضح أثر حمددات الضبط على اجملتمع واالفراد؟
 )1تعتبر بمثابة قوة اجتماعية ذات تأثير فعال على االفراد والجماعات.
 )2تؤثر في تشيكل وتوجهات أفراد المجتمع.
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