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أستاذ المقياس :د .بغـــــــــو هـــــــــــواري
تمهيد:
يعتبر اإلنسان موضوع دراسة للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،وهي العلوم التي تشتمل على مختلف فروع العلوم
اإلنسانية بهدف معرفة وفهم اإلنسان و إدراك معنى أو داللة أفعاله و تدرس اإلنسان من جوانب متعددة.
فحسب قاموس العلوم االجتماعية فان العلوم اإلنسانية واالجتماعية هي «مجموع العلوم التي تدرس اإلنسان داخل
المجتمع ،بحيث ال يمكن تصور إنسانا لوحده وال مجتمع من دون بشر».
ومصطلح العلوم االجتماعية يطلق على أي نوع من الدراسة التي تهتم باإلنسان والمجتمع ،إال أن المصطلح يشير
بمعناه الدقيق أو الضيق إلى تطبيق المناهج العلمية لدراسة شبكة العالقات االجتماعية المعقدة وصور التنظيم التي
تمكن األفراد من العيش معا في المجتمع .يميز بعض العلماء بين العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،في حين أن
البعض اآلخر ال يرى ذلك ،فنحن إزاء موقفين مختلفين.
فالموقف األول ،يرى أن الفصل بين المفهومين غير ذي جدوى ،ألنه ال يمكن تصور إنسان خارج المجتمع وال يوجد
مجتمع من دون بشر .أما أصحاب الموقف الثاني فيرون أن العلوم اإلنسانية تدرس اإلنسان من حيث كونه إنسان بغض
النظر عن انتمائه لمجتمع بعينه ،في حين أن العلوم االجتماعية تدرس اإلنسان داخل المجتمع ،فتركز على مكانته وأدواره
المختلفة داخل المجتمع.
وبشكل عام ،فان التمييز بين العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ضرورة منهجية لتحديد المجاالت العلمية التي
تدرس اإلنسان من حيث أصوله وثقافته وانجازاته ،في حين إن العلوم االجتماعية تضم كل الفروع العلمية التي تدرس
نشاطات اإلنسان داخل المجتمع سواء تعلق األمر باألنشطة االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو التربويـة.

إن أية محاولة لوضع قائمة نهائية ستكون عملية صعبة فكل المواضيع الخاصة بالكائن البشري والتي تدرس بمنهج
علمي هي بالضرورة فروع للعلوم اإلنسانية واالجتماعية .وإذا نظرنا إلى التكوين في هذه الفروع في الجامعة نجد أن
معظم كليات العلوم االجتماعية واإلنسانية في الجامعة على غرار جامعة أم البواقي قسمت لقسمين إثنين:
قسم العلوم اإلجتماعية :ويضمن التكوين في التخصصات :األنثروبولوجيا ،الديموغرافيا ،علم النفس ،علم االجتماع... ،
وقسم العلوم االنسانية ويضمن التكوين في التخصصات :التاريخ ،علوم االعالم واالتصال ،اآلثار ،البيبليوغرافيا،
الفلسفة....
وفيما سيأتي سنحاول أن نتعرض إلى أهم فروع العلوم اإلجتماعية واإلنسانية ضمن مجموعة من المحاضرات.

محاضرة رقم -- 01 :مدخل إلى علم اإلجتماع --
تمهيد:
منذ وجود اإلنسان وهو يحاول التعبير عن ذاته ،رغباته ،مكوناته وحاجاته بطريقة أو بأخرى ،وقد أثارت انتباهه
العديد من الظواهر ،إذ كان ذلك يؤرقه ولم يقف حائ ار أمامها يشكل مطلق بل فكر فيها وحاول التعمق ليصل إلى إجابات
مقنعة عبر تاريخه الطويل وتجسدت تلك المحاوالت فيّ بدايتها في الحكم واألمثال الشعبية ،وأخرى خرافية وبعضا منها
أسطورية بيد أن التحول الكبير في تفسير وتحليل الظواهر االجتماعية جاءت بعد القرن التاسع عشر ،حيث تم استخدام
واالعتماد على المناهج العلمية الستقراء السلوك والظواهر االجتماعية ،وذلك باالعتماد على المنهج العلمي .من خالله
يمكن اإلجابة على تلك المسائل المبهمة وذلك باالعتماد على مجموع الحقائق التي يتم جمعها بواسطة البحث المنظم
تمخض عن هذا األسلوب الجديد في البحث علم ال يقل أهمية عن باقي العلوم األخرى يسمى بعلم االجتماع .
تزامن ظهور علم االجتماع مع ظهور المجتمع الحديث وما صاحبه من تقدم العلم سواء أكان طبيعيا أو إنسانيا
اجتماعيا وتطور الموضوعات والمناه ج والنظريات والقضايا والمشكالت المطروحة للتحليل ،وكذا استقالل بعض العلوم
عن بعضها البعض وانفصال العلوم االجتماعية عن الفلسفة مثل االقتصاد ،السياسة وعلم االجتماع.
 .1نشأة علم اإلجتماع:
بدأ علم االجتماع في الظهور كعلم مستقل منذ حوالي منتصف القرن التاسع عشر بظهور فكرة القوانين الوضعية
وخضوع الظواهر االجتماعية كغيرها من الظواهر لقوانين سيرها وتطورها اعتمادا على التفكير العلمي وأخذ هذا االتجاه
العلمي يقوى شيئا فشيئا ،محاوال التغلب على االتجاهات الفلسفية والغائية وحصل هذا عندما دعى توماس مور الى نقد
الحياة االجتماعية في عصره وذم الفساد االخالقي ودعا الى االصالح كون الثروة هي التي افسدت طبائع البشر ودفعتهم
الى التقاتل وشن الحروب.
ترأس توماس هوبز فكرة العقد االجتماعي كونه يرى بأن االنسان اناني بطبعه وان قانون الطبيعة هو القانون
السائد وان طبيعة االنسان تنطوي على قدر من الغدر ألن االنسان يتطبع بطباع الغاب واجتماعية االنسان ما هي إال
حيلة من ذكاء االنسان اهتدى اليها لتكوين المجتمع.

أما جون جاك روسو فكان فكره عكس االول حيث قال بان حياة المجتمع ليست من فطرة االنسان ٕوانما اهتدى
اليها بحكم حاجته الى االستقرار.
وبذلك حقق علم االجتماع تقدما حاسما في النصف األول من القرن العشرين على يد كثير من العلماء
االجتماعيين ،أمثال :هربرت سبنسر في انجلت ار ٕوایميل دوركایم في فرنسا فردیناند تونيز وماكس فيبر في ألمانيا وتالكوت
بارسونز وألفين جولدنز في الواليات المتحدة األمريكية.
 .2مفهوم علم االجتماع:
لقد اختلفت تعريفات علم االجتماع باختالف المنطلقات الفكرية واإليديولوجية للباحثين ،كما أنه ليس هناك إجماع
على تعريف معين أو محدد إذ أن موضوعات علم االجتماع ومجاالته متعددة ومختلفة ويصعب التعبير عنها تعبي ار
واضحا شامال ودقيقا.
عرفه "مورس كنيز بيرك" " "Ginsb ergبأنه "العلم الذي يدرس طبيعة العالقات االجتماعي ّة وأسبابها ونتائجها،
هذه الدراسة تكون على مستويات مختلفة كالعالقات بين األفراد والجماعات والمجتمعات المحلية والكبرى"
بأنه ذلك المفهوم الذي يشير إلى جميع المعلومات الخاصة بالتشابه بين مختلف
عرفه "بيتريم سروكين " ّ
فه بأنه العلم يدرس الثقافة
الجماعات اإلنسانية ،وأنماط التفاعل المشترك بين مختلف جوانب الحياة االجتماعية ،لذلك عر ّ
االجتماعية ،كما عرفه بأنه دراسة الخصائص العامة المشتركة بين جميع أنواع المظاهر االجتماعية والعالقات بين
هذه األنواع ،وكذلك العالقات بين الظواهر االجتماعية وغير االجتماعية"
أما "رایت ميلز " فيرى أن علم االجتماع هو "العلم الذي يدرس البناء االجتماعي للمجتمع والعالقات المتبادلة
بين أجزائه ،وما يط أر على ذلك من تغير.
يرى "هربرت سبنسر  "H. Spencerبأن علم االجتماع هو العلم الذي يصف ويفسر نشأة وتطور النظم

االجتماعية مثل األسرة والنظم االقتصادية والسياسية والدين والعالقات بين هذه النظم" ".

يرى "إميل دوركایم  " Durkheimيؤكد على أنه العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر االجتماعية وجميع أنماط
الحياة والظواهر والمشكالت االجتماعية بصفة عامة.
أما " بارسونز "t.parsonsبأنه العلم الذي يهتم بدراسة األنساق االجتماعية.
وجاء في معجم مصطلحات العلوم االجتماعية بأنه" :دراسة وصفية تفسيرية مقارنة للمجتمعات االنسانية كما تبدو
في الزمان والمكان للتوصل لقوانين التطور التي تخضع لها هذه المجتمعات االنسانية في تقدمها وتغيرها.
 .3موضوع علم االجتماع:
انقسم العلماء في تحديدهم لموضوع علم االجتماع إال ان هنالك شبه اجماع استقر عليه علماء االجتماع بخصوص
الموضوعات االساسية للدراسات االجتماعية السوسيولوجية وهي:
أ -دراسة الظواهر االجتماعية.
ب -دراسة العمليات االجتماعية.
ج -دراسة الثقافة.
د -دراسة التغير في الثقافة وفي البناء االجتماعي.
وبذلك فان علم االجتماع يتناول جميع الموضوعات التي تتناول الفرد من حيث وجوده في المجتمع اي من حيث طبيعته
االجتماعية وتفاعالته اليومية .وحيث أن لكل علم موضوع فإن موضوع علم االجتماع هو الظواهر االجتماعية بدون
تحديد لمجال جغرافي أو بشري معين ،فهو كعلم قائم بحد ذاته يهتم بالظواهر االجتماعية كما توجد في الواقعاالجتماعي
وبما لها من خصائص نوعية واقعية محددة وبما تنشأ بينها من عالقات وفق السنن االجتماعية النوعية التي تحتاج
للكشف عنها إلى مناهج خاصة
 .4مجاالت علم االجتماع:
وبعد بعد ظهور الثورة الصناعية والتطورات الحاصلة في مختلف مناحي الحياة االجتماعية والتقدم العلمي
والتكنولوجي كانت له تأثيرات في ظهور ميادين ومجاالت جديدة للدراسات االجتماعية لم تكن مطروحة من قبل وبالتالي
أملت على علم االجتماع إضافة أقسام جديدة .حيث انب ثقت العديد من الفروع لعلم االجتماع العام يهتم كل فرع بدراسة
جانب معين من جوانب الحياة االجتماعية نذكر منها مايلي :

✓ المورفولوجيا االجتماعية :ويهتم بدراسة بنية المجتمع ،وطبقاته وقيام المدن ونموها وتخطيطها والوظائف التي
تؤديها.
✓ األنتروبولوجيا االجتماعية:

وتهتم بدراسة اإلنسان) علم اإلنسان( ،ويهتم بدراسة المجتمع من حيث أصوله

البشرية ،وتفاعالته المختلفة مع بيئة المجتمع ،وتطور وسائل التعبير والتفكير والثقافة بصفة عامة.
✓ الدیمغرافيا االجتماعية :أي علم السكان ،ويهتم بالبحث في تركيب السكان وتوزيعهم وكثافتهم وتنقلهم ،الهجرة،
المواليد والوفيات...الخ
✓ علم االجتماع الثقافي :يهتم بدراسة مظاهر التخلف الثقافي ،صراع الثقافات ،عناصر الثقافة ومدى انتشارها.
✓ علم االجتماع االقتصادي :ويدرس الظواهر والنظم االقتصادية في المجتمع.
✓ علم االجتماع األسري :ويهتم بدراسة األسرة وما يتعلق بها من ظواهر ونظم مختلفة.
✓ علم االجتماع السياسي :يهتم بدراسة الظواهر والنظم السياسية.
✓ علم االجتماع التربوي :يهتم بدراسة الظواهر والنظم التربوية.
✓ علم اجتماع اللغوي :ويهتم بدراسة الظواهر والنظم اللغوية في المجتمع.
✓ علم االجتماع الدیني :ويدرس الظواهر والنظم الدينية في المجتمعات.
✓ علم االجتماع الريفي :ويدرس شؤون الريف والبدو ومشكالتهم ،تخطيط برامج التنمية الريفية.
✓ علم االجتماع الحضري :ويدرس المدينة ،نموها ،تطورها ،المشكالت التي تعانيها والبحث في سبل إصالحها.
✓ علم االجتماع الصناعي :ويهتم بدراسة عمليات التصنع ومقوماته ،العالقات الصناعية ،التدريب المهني،
ومشكالت الصناعة االجتماعية ،وأثر الصناعة في تغيير المجتمعات وتقدمها.

 .5أهداف علم االجتماع : -
الهدف األول  :الكشف عن الظواهر أو الوقائع التي تتصل باألفراد ومحاولة التعرف عليها بدقة وشمولية من حيث
أبعادها وحجمها وطبيعتها ومدى انتشارها وتكرارها.

الهدف الثاني :تحديد العالقات التي تحكم الظواهر المدروسة بغيرها من الظواهر وتحديد ما إذا كانت سببا أو
نتيجة لغيرها من الظواهر
الهدف الثالث :التوقع بما ستؤول إليه الظاهرة في المستقبل.
الهدف الرابع :التحكم والسيطرة على الظاهرة ومحاولة توجيهها لصالح اإلنسان

 .6عالقة علم اإلجتماع بالعلوم األخرى:
• عالقته بالعلوم الطبيعية:
وعنــد تحليــل ترام علم االجتمــاع خالل مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواتــه المختلفــة يعكس ذلــك العالقــة القويــة بين هــذا العلم والعلوم
الطبيعية هذه العالقة التي لم تنقطع قط ،كون االهتمامات العلمية سـ ـ ـ ـواء أكانت طبيعية أو إنس ـ ـ ــانية تظهر في المجتمع
ذاته وتخلق تأثي ار علىُ المس ـ ـ ــتويين اإلنس ـ ـ ــاني والطبيعي ،حيث أن االنجازات التي حققتّ بفض ـ ـ ــل العلوم الطبيعية إنما
هدفها األول واألسـمى هو سـيطرة اإلنسـان على العالم الطبيعي الخارجي ٕ واخضـاعها له ،والعمل على تكييف هذه البيئة
بصورة عامة من أجل راحة اإلنسان واستق ارره ومن المؤكد أن السبق العلمي في مختلف المجتمعات في العصور القديمة
كان للعلوم اإلنس ـ ـ ــانية وهذا ما يعرف به حتى علماء العلوم الطبيعية أنفس ـ ـ ــهم ،حيث أن جميع نظريات والمناهج المتبناة
العلوم الطبيعية ولِددت كأفكار أو خيال أو تصورات في مجملها العام خدمة اإلنسان واستمرار
في
ُ
كمــا أكــد علمــاء الطبيعــة في السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات األخيرة على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة التعــاون العلمي بين العلوم الطبيعيــة والعلوم
االجتمـاعيـة بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة عـامـة ،وهـذا مـا يؤيـده علمـاء المنـاهج على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تبني مـا يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمى بمـدخـل التـداخـل بين العلوم
 Inter- Disciplinary Approach،بـالرغم من الخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص التي تتميز بهـا الظـاهرة االجتمـاعيـة من تعقيـد مقـارنـة
بالظاهرة الطبيعية.
• عالقة علم االجتماع بعلم النفس:
ال يمكن فصـ ـ ـ ـ ـ ــل علم االجتماع عن علم النفس مثلما ال نسـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع فصـ ـ ـ ـ ـ ــل الجماعة عن الفرد ،فالفرد يحتاج إلى
الـجـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــة إلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاع حـ ـ ـ ـ اج ـ ـ ــات ـ ـ ــه ورغـب ـ ـ ــات ـ ـ ــه الـمـخـتـلـف ـ ـ ــة وتـحـقـيـق أه ـ ـ ــداف ـ ـ ــه ،والـجـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــة ال يـمـكـن أن تـظـهـر
وتتك ـ ــام ـ ــل دون وجود األفراد ال ـ ــذين ينضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمون إليه ـ ــا ويعملون فيه ـ ــا من أج ـ ــل تحقيق طموح ـ ــاتهم وأم ـ ــانيهم التي
هي في الحقيقة طموحات وأماني المجتمع ،وعليه ال شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أنً هناك تقارباً واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحا بين علم النفس وعلم االجتماع
بالرغم من أن" دوركایم "يرى ّأنه يجب الفصـ ـ ـ ـ ــل بين الظواهر النفسـ ـ ـ ـ ــية والظواهر االجتماعية ،إالّ أنه يجب التأكيد على
األهمية البالغة للعوامل النفســية في الســلوك االجتماعي ،والبعد النفســي للحقيقة االجتماعية ،هذا إلى جانب صــعوبة فهم

المجتمع دون فهم نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة الفرد ،فعلم النفس وعلم االجتم ــاع يكم ــل أح ــدهم ــا األخر ،حي ــث نج ــد الكثير من الظواهر

الس ــيكولوجية قد تبدو في بادأل األمر ظواهر فردية متأثرةّ بمنطق األفراد ،إنما ترجع في حقيقة األمر إلى دوافع وعوامل
اجتماعية ،وعلى هذا األس ـ ـ ــاس ظهرت الكثير من الفروع من الد ارس ـ ـ ــات النفس ـ ـ ــية تمت بأوثق الص ـ ـ ــالت إلى ميدان علم
االجتماع لدراسة العالقات السيكولوجية في تفاعالتها مع العوامل االجتماعية ،من بينها علم النفس االجتماعي.
• عالقة علم االجتماع باألنتروبولوجيا:
فعلم األنثروبولوجيا يهتم بدراسة الحياة البدائية للشعوب من نشأتها ،نشأة لغتها ،وأساليب التفكير ،عاداتها وتقاليدها وكل
عناصر الثقافة ،فعلم اإلنسان (األنثربولوجيا) وعلم اإلجتماع هما علمان شقيقان ،حيث يمتاز علم اإلنسان عن علم
االجتماع بتركيزه على المجتمعات البدائية والمجتمعات ذات الحجم الصغير ،بينها علم االجتماع يركز على عمليات
الجماعة ضمن المجتمعات الصناعية الحديثة.
• عالقة علم اإلجتماع بعلم اإلقتصاد:
بدأ علم االقتصاد يأخذ أبعادا تمس الحياة اإلجتماعية ،ويركز على دراسة األنشطة االقتصادية
لإلنسان وتأثيرها على الحياة االجتماعية ،بصورة عامة ،حيث أدى ذلك إلى ارتباط تحليالت علماء االقتصاد بتحليالت
علم االجتماع وتحلى ذلك في االهتمام بطبيعة الحياة االجتماعية فدراسة االقتصاد لألنشطة االقتصادية ترتبط أساسا
بنوعية هذه األنشطة ووجودها في المجتمع .ال سيما أن االقتصاد هو آلية لبلوغ أهداف المجتمع وغاياته .وعليه وضع
كل من علماء االجتماع وعلماء االقتصاد مدخال مشتركا عندما وضعوا أسس علم االجتماع االقتصادي ليهتم بدراسة
جميع مظاهر االقتصادية في المجتمع.
• عالقة علم اإلجتماع بعلم السياسة:
نظرة علم االجتماع التكاملية تتطلب معالجة العديد من المواضـيع والقضـايا السـياسـية المختلفة كالضـبط االجتماعي
والســياســي والســلطة والنظام الســياســي وغيرها أي كل ما يرتبط بالحراك الســياســي الذي يســتمد قوته ومســاندته من الحراك
االجتماعي وهو األش ـ ـ ـ ــمل ،فعلم االجتماع يدرس مدى تأثير هذه النظم الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية على النظم االجتماعية االخرى في
المجتمع.
 .7المفاهيم والمصطلحات الخاصة بعلم االجتماع:
• الجماعة : group
تعرف الجمــاعــة بــأنهــا مجموعــة أفراد متفــاعلين ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلون عالقــات اجتمــاعيــة محــددة بواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة التفــاعــل
االجتماعي لها معاييرها الخاصــة بالســلوك التضــامني .وتحدد الجماعة في علم االجتماع بأنها شــخصــان أو أكثر
يدخالن مع بعض ــهما في تفاعل لفترة زمنية معينة ويش ــتركان في الرغبة في تحقيق هدف مش ــترك إذ ينظر علماء
االجتماع الى الجماعات على انها الوحدات البنائية داخل المجتمع ألنه تتخلل كافة نظم المجتمع وأنس ـ ــاقه سـ ـ ـواء
في المجال االسري أو السياسي أو االقتصادي أو الديني.

• المجتمع : society
ذلك االطار العام الذي يحدد العالقات التي تنشـ ـ ــأ بين االفراد الذين يعيشـ ـ ــون داخل نطاقه في هيئة وحدات
يعرف المجتمع بـأنـه جمـاعـة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـة تعيش على
اجتمـاعيـة ويتميز المجتمع الحـديـث بتعـدد وحـداتـه وتنظيمـاتـه .و َ

أرض محددة لفترة زمنية فتنش ـ ـ ـ ــأ بينها روابط ثابتة ،تش ـ ـ ـ ــكل نظاما اجتماعيا يحقق من خالله االفراد غايات نوعية

،مع العلم أن المجتمع يعد أكبر وحدة في التحليل الس ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــيولوجي أي أكبر وحدة من وحدات الحياة االجتماعية
فهو يحتوي على عدد من المجتمعات المحلية والوحدات والمؤسسات.
• الحراك االجتماعي :Social mobility
ٍ
طبقة أو مسـ ـ ـ ــتوى اجتماعي اقتصـ ـ ـ ــادي ُم َعين إلى طبقة أخرى أو مسـ ـ ـ ــتوى
هو" انتقال الفرد ِأو الجماعة ِم ْن
الف ْرد وقد يكون هذا االنتقال
اجتماعي اقتص ـ ـ ــادي آخر بحيث يرتبط بهذا االنتقال تغيسر في مس ـ ـ ــتوى وظيفة ودخل َ
ميز علمــاء االجتمــاع بين أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــال كثيرة من الحراك االجتمــاعي داخــل البنــاء
إلى أعلى أو إلى أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــل ".وقــد ّ

االجتماعي للمجتمع المعاصر ومن أهم تلك األشكال التمييز بين الحراك االجتماعي الصاعد والحراك االجتماعي

الهابط الذي ُيش ـ ـ ــير إلى هبوط الفرد من مس ـ ـ ــتوى طبقي أعلى إلى مس ـ ـ ــتوى طبقي أدنى كأن ينتقل الفرد من طبقة
عليا إلى طبقة متوسـ ـ ــطة مثل تدهور الحال لدى بعض األثرياء واألغنياء نتيجة أزمة اقتصـ ـ ــادية معينة وانحدارهم

إلى مستوى طبقي أقل.
• التغير االجتماعي : Social change
التحوالت التي تحدم في البنية أي ما يط أر على البنى و االش ـ ـ ــكال الثقافية والعالقات االجتماعية من تحول
في مجتمع معين خالل فترة محددة من الزمن .وهو أيضـ ـ ـ ـ ـ ــا كل تحول في العالقات االجتماعية أو في القيم التي
تؤثر في سلوك االفراد والتي تحدد مكانتهم و أدوارهم في مختلف المؤسسات االجتماعية التي ينتمون اليها.

• القيم : Values
تعبر عن احكام يطلقها أو يص ــدرها الفرد على بيئته ومحيطه الذي يعيش فيه تفض ــيال أو عدما خي ار أم شـ ـ ار
و على األشـ ـ ـ ـ ـ ــياء أو على الفكر والسـ ـ ـ ـ ـ ــلوك .وهي مجموعة من الرموز المنظمة للتفاعل االجتماعي .والقيمة هي
صفة عقلية والتزام وجداني يوجه فكر االنسان واتجاهاته ومواقفه و سلوكه .فالقيم يمكن الحكم عليها بأنها ضرورة
اجتماعية باعتبارها معايير مبنية ألي مجتمع من المجتمعات فهي تندمج في نفس الفرد وتظهر من خالل سـلوكه
كدافع.

• التفاعل االجتماعي :Social interaction
هو العمليـة التي يرتبط بهـا أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الجمـاعـة بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم مع بعض عقليـاً ودافعيـاً وفي الحـاجـات والرغبـات
والغايات والمعارف وما ش ـ ــابه ذلك .و لهذا يعتبر التفاعل االجتماعي مفهوماً أس ـ ــاس ـ ــياً في علم النفس االجتماعي
ألنه أهم عناصـ ـ ـ ـ ـ ــر العالقات االجتماعية وبالتالي التنشـ ـ ـ ـ ـ ــئة االجتماعية ويتضـ ـ ـ ـ ـ ــمن التفاعل االجتماعي مجموعة

توقعات من جانب كل المشـ ــتركين ِ
فيه ويتضـ ــمن التفاعل االجتماعي كذلك إدراك الدور االجتماعي وسـ ــلوك الفرد
في ضوء المعايير االجتماعية التي تحدد دو ِره االجتماعي وأدوار اآلخرين.
• التكيف االجتماع : Social adjustment
يعني تمكن الفرد من تحقيق نموه الذاتي في بيئته االجتماعية بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل طبيعي ومع الحد االدنى من العوائق
مع شـ ـ ــعوره بالمسـ ـ ــؤولية االجتماعية تجاه االخرين و تقبلها و ممارسـ ـ ــتها .هو آلية انخراط االفراد واندماجهم داخل
الجماعة والمشاركة في قيمها وآرائها ومواقفها ونمط حياتها عموما.
وبش ـ ـ ــكل عام يعرف التكيف االجتماعي بوص ـ ـ ـ َـفه عملية اجتماعية وظيفتها تقليل أو تجنيب الصـ ـ ـ ـراع أو هي
عملية تالئم اجتماعي تؤدي الى وقف الصراع بين الجماعات.

 .8أهم رواد علم اإلجتماع:
• إبن خلدون ()1406 - 1332
• أوغست كونت ()1857 - 1798
• إيميل دوركايم ()1917 - 1858
• كارل ماركس ()1883 - 1818
• ماكس فيبر ()1920 - 1864

محاضرة  -- :02مدخل إلى علم النفس--
تمهيد:
العمليات
ـلوكية لإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان بش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل خاص حيث يفهم
ّ
عرف علم النفس على ّأنه العلم الذي يدرس األنماط الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ُي ّ
العقلية وطرق توظيفها وتأثيرها على االستجابات السلوكية المختلفة لألفراد ،وتدرس الدراسات النفسية الجوانب
والوظائف
ّ

العمليات العقلية
المختلفة ،باإلضـافة إلى
ّ
المختلفة للسـلوك الفردي والجماعي ومسـتويات الدوافع واالنفعاالت والتفاعالت ُ
كالتذكر ،والتفكير ،والتعلم ،ومســتويات الذكاء والقدرات العقلية والفروق الفردية ،وبذلك اختلفت مدارس الد ارســات النفسـ ّـية
عين من
بـاختالف الجوانـب التي قـامـت على د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـا وآراء العلمـاء والبـاحثين فيهـا حيـث بحـث ك ّـل عـالم في جـانـب ُم ّ

المهمة ،فد ارس ـ ــة النفس االنس ـ ــانية
يعد علم النفس بش ـ ــكل عام من العلوم اإلنس ـ ــانية واإلجتماعية
جوانب النفس البش ـ ـريةّ .
ّ
تُس ــاعد على معرفة وتص ــنيف حاالت السـ ـواء والالسـ ـواء وتحديد مواطن الس ــالمة والش ــذوذ النفس ــي ،باإلض ــافة إلى تقديم
الخطط العالجية لالضطرابات النفسية للوصول بالفرد إلى حالة من السالمة والصحة النفسية.
 .1تعريف علم النفس :
• علم النفس لغةً :تتكون كلمة علم النفس ) (Psychologyفى اللغة اإلنجليزية من مقطعين لهما أصـل يوناني
وهما:
المقطع األول Psyche :وتعنى "النفس" ثم اتس ـ ــع معناها وأص ـ ــبحت تش ـ ــير إلى الحياة أو الروح أو النفس البشـ ــرية أو
العقل.
المقطع الثانى logos :فيعنى الحديث أو الكالم أو األقوال ثم تطور يعنى البحث أو المقال ،وأخي ار أصـ ـ ـ ـ ــبح يفيد معنى
المعرفة أو العلم.
• علم النفس إصطالحا:
قد تعددت تعريفات علم النفس وإختلفت علماء النفس إلختالف المرحلة التاريخية التى مر بها علم النفس عبر العصور.
تعريفات علم النفس هى مما يلي:
التعريف األول:
"علم النفس هو د ارسـة النفس" .وقال سـقراط :أن النفس خالدة (ال يموت وال يفنى) .وقال أرسـطو :أن النفس ينقسـم إلى
قسمين :النفس الحيواني والنفس اإلنساني.
التعريف الثانى:

"علم النفس هو د ارسة العقل" .وقال تشنر ) :(Titchnerال يمكن دراسة العقل ولكن يمكن دراسة وظائف العقل.
التعريف الثالث:
"علم النفس هو دراسة الشعور" .والشعور معناه :القدرة على التمييز بين األشياء .يعني اإلحساس واإلدراك.
التعريف الرابع :
"علم النفس هو دراسة السلوك".
والسـ ــلوك هو مجموع أفعال الكائن  Organismالداخلية والخارجية  ،وينقسـ ــم إلى قسـ ــمين :السـ ــلوك المالح ()Overt
والسلوك غيرالمالح ).(Covert
الســـــلوك المالحظ :يمكن إدراك هذا الس ـ ـ ــلوك بالمش ـ ـ ــاهدة  ،وأمثلة هذا النوع كثيرة وهي :الحركة  ،الحديث  ،المش ـ ـ ــي ،
الضحك ،المحاوالت.
الســلوك رير المالحظ :ال يمكن إدراك هذا الس ــلوك بالمش ــاهدة  ،وأمثلة هذا النوع كثيرة وهي :األلم  ،الجوع  ،الخوف ،
الحزن.
التعريف الخامس:
علم النفس هو علم الذى يدرس السلوك ) (Behaviorوالعمليات العقلية ). (Mental Process
العمليات العقلية مثل اإلدراك  ،والتعلم  ،والتذكر  ،والتفكير ،وحل المشكلة.
 .2أهداف علم النفس:
 .1.2الفهم:
يهدف علم النفس إلى فهم الظواهر الســلوكية الفردية وتفســيرها ،كما يســعى إلى تقديم التفســيرات لاخرين ،باإلضــافة
فإن
حرك الدوافع اإلنســان حســب البواعث الذاتية ،وبالتالي ّ
إلى تفســير الدوافع الحقيقية الكامنة وراء ســلوك ُمعين حيث تُ ّ
المثيرات المختلفة ،كما َيس ــعى علم النفس من
هذه الدوافع تلعب الدور الكبير في تش ــكيل الس ـ ّ
ـلوكيات حس ــب تفاعلها مع ُ

ـلوكية
خالل فهم الســلوك وتفســيره إلى َمعرفة وتحديد جوانب القوة والضــعف ،والكشــف عن االضــطرابات واالنحرافات السـ ّ
والنفسـية التي من شـأنها أن تُؤثّر سـلباً على س ِ
ـير حياة الفرد بشـكل مسـتقر ،وشـرح جميع العوامل التي تؤثّر على القدرات

وعملياته العقلية.
العقلية والحالة النفسية
ّ

 .2.2التنبؤ:
قدمها علم النفس من فهم السـ ـ ــلوك وتفسـ ـ ــير ُمدخالته وشـ ـ ــرح األسـ ـ ــباب المباشـ ـ ـرة وغير
المعطيات التي ّ
من خالل ُ
لمثيرات
المباشـ ـرة التي تقف وراءه تظهر
ـلوكيات ُم ّ
إمكانية التنبؤ واالس ــتبص ــار بس ـ ّ
ّ
عينة قد يقوم بها األفراد خالل تَ ّ
عرض ــه ُ

ٍ
لموقف
عينة وانتظار ظهورها عند تعرض الفرد
حددة تَس ــتوجب حص ــول هذه االس ــتجابة ّ
ُم ّ
بحد ذاتها ،أي توّقع اس ــتجابة ُم ّ
ِ
السلوك والتح ّكم به.
الكمي والكيفي لالستجابات ،وبالتالي ُمحاولة َ
معين ،مما ُيساعد على ّ
ضبط ّ
عملية تحديد المقدار ّ
 .3.2التح ّكم والضبط:
ٍ
ملية ضـبط وتوجيه السـلوك
ّ
التعرض لموقف ُمعين يسـاعد على َع ّ
إن التنبؤ بالسـلوك وتخمين زمن وش ّـدة حدوثه عند ّ
اإلنس ــاني في ٍ
وقت الحق ،أي ظهور إمكانية الض ــغط والش ـ ّـد على االس ــتجابات الس ــلوكية وبالتالي إيقاع التأثير اإليجابي
حددة وبالتالي
لمثيرات ُم ّ
عليها ،ويظهر أثر الض ــبط والتح ّكم بالس ــلوك من خالل إخض ــاع الفرد بطريقة ّ
علمية ومدروس ــة ُ
إمكانية التحكم بالس ـ ــلوك إال من خالل فهم وتفس ـ ــير الس ـ ــلوك
ظهور أثرها على اس ـ ــتجابات هذا الفرد ،كما ّأنها ال تَظهر
ّ

ٍ
متغير بشــكل مســتمر
والتنبؤ به ،إال ّ
أن إمكانية الضــبط والتحكم ليســت ُمجدية بشــكل كامل حيث إن الســلوك اإلنســاني ّ
عينة ليسير عليها.
وغير ثابت ،وال َيخضع لقوانين ُم ّ
 .3فروع علم النفس :
 .1.3الفروع النظرية:
✓ علم النفس العام :
هو أســاس علم النفس بكل فروعه النظرية والتطبيقية ،يدرس الظواهر النفســية عامة وأوجه النشــاط النفســي
التي يشـ ـ ـ ـ ـ ــترك فيها الناس جميعا كالتفكير والتعلم والذاكرة والنسـ ـ ـ ـ ـ ــيان واالنفعال ويعتبر مدخال لفروع علم النفس
األخرى.
✓ علم النفس الفارقي:
يدرس ما بين األفراد أو الجماعات أو الس ــالالت من فوارق في الذكاء أو الش ــخص ــية أو االس ــتعداد والمواهب
والخصائص النفسية والسلوكية ،كما يدرس أسباب هذه الفوارق.
✓ علم النفس النمو (االرتقائي):
يدرس مراحل النمو المختلفة التي يجتازها الفرد في حياته من المرحلة الجنينية إلى غاية مرحلة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخوخة،
والخصائص السيكولوجية لكل مرحلة.

✓ علم النفس االجتماعي:
يدرس األفراد والجماعات في المواقف االجتماعية المختلفة ،وبعبارة أخرى فهو يدرس الصــور المختلفة للتفاعل
االجتم ــاعي ،أي الت ــأثير المتب ــادل بين األفراد والجم ــاع ــات بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم بعض ،بين اآلب ــاء واألبن ــاء ،بين التالمي ــذ
والمدرسـين ،بين العمال وصـاحب العمل ... ،فمن صـور التفاعل االجتماعي نجد :التعاون والتنافس ،الحب والكره،
التشـ ـ ـ ــجيع والتعصـ ـ ـ ــب...الخ ،كذلك يدرس نتائج هذا التفاعل ومنها تكوين اآلراء واالتجاهات والعواطف والمعتقدات
وشخصيات األفراد.
✓ علم النفس الشواذ (المرضي):
دراسة األمراض النفسية واألمراض العقلية ،دراسة السلوك غير السوي أو الشاذ كاإلجرام وأسبابه المختلفة.
✓ علم النفس الحيوان:
يبحث في سـلوك الحيوانات المختلفة ،ويحاول أن يجيب على أسـئلة مثل :هل تسـتطيع الحيوانات أن تفكر
كيف تبدو لها األشـ ـ ـ ـ ـ ــياء الموجودة في العالم الخارجي ألديها قدرة على التذكر ،وماذا تتذكره وما مداه أتشـ ـ ـ ـ ـ ــترك
الحيوانات مع اإلنسـ ــان في بعض الدوافع وقد أفادت هذه الد ارسـ ــة علم النفس فائدة كبرى وألقت الضـ ــوء على كثير
من موضوعات خاصة موضوعي التعلم والذكاء.
✓ علم النفس المقارن:
يقارن ســلوك الطفل بســلوك ال ارشــد ،ســلوك اإلنســان البدائي بســلوك اإلنســان المتحضــر وســلوك اإلنســان الســوي
بسلوك الشاذ..
 .2.3الفروع التطبيقية:
✓

علم النفس التربوي:
يطبق مبادأل علم النفس وقوانينه على ميدان التربية والتعليم لحل ما يقوم في هذا الميدان من مشـ ـ ـ ـ ـ ــكالت،

يحل المشـ ـ ـ ــكالت التربوية والتعليمية بصـ ـ ـ ــفة عامة ويقترح حلول لها .يهتم بد ارسـ ـ ـ ــة نظريات التعلم وطرق قياسـ ـ ـ ــه
والعوامــل المؤثرة فيــه ،ويهتم بــالقــدرات العقليــة وعالقتهــا بــالتعلم ،إلى جــانــب اإلهتمتــام ببعض الظواهر التربويــة
كالتأخر والتسرب الدراسي.

✓

علم النفس العمل والتنظيم:

يسـ ـ ــتهدف رفع مسـ ـ ــتوى الكفاية االنتاجية للعامل أو للجماعة العاملة ،ويدرس سـ ـ ــلوك الفرد في المنظمات
(السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك التنظيمي) ،كما يهدف إلى تهيئة جميع الظروف المادية واالجتماعية من أجل الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إلى ما
يس ـ ــمى بالرض ـ ــا الوظيفي ،فمن المواض ـ ــيع التي يدرس ـ ــها :التوجيه المهني ،االختيار المهني ،التدريب المهني،
تحليل العمل ،الض ـ ـ ـ ـ ــغط المهني ،الفعالية التظيمية ،العدالة التنظيمية ،الثقافة التنظيمية وحوادم العمل واألمن
الصناعي ،فضال عن اهتماماته بموضوعات العالقات اإلنسانية في ميدان االعمل.
✓

علم النفس التجاري:

يهتم بد ارسـ ـ ـ ــة دوافع الش ـ ـ ـ ـراء وحاجات المسـ ـ ـ ــتهلكين غير مشـ ـ ـ ــبعة وتقدير اتجاهاتهم النفسـ ـ ـ ــية نحو المنتوجات
الموجودة في الس ــوق ،كما يدرس س ــيكولوجية البيع ويهتم باختيار عمال البيع ،وطرق تأثير البائع في المش ــتري من
تزكية الس ـ ـ ـ ــلعة في نظره ،ومواجهة اعت ارض ـ ـ ـ ــاته وتحطيم مقاوماته ،وانتهاز اللحظة الس ـ ـ ـ ــيكولوجية المناس ـ ـ ـ ــبة إلتمام
الصـ ــفقة ،وهذا فضـ ــال عن اهتمامه بسـ ــيكولوجية اإلعالن ،تصـ ــميم اإلعالن ونوعه وحجمه ولونه وموضـ ــعه ومرات
تك ارره.
✓

علم النفس الجنائي:

هو فرع تطبيقي من علم النفس الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواذ ،يــدرس العوامــل والــدوافع المختلفــة على إحــدام الجريمــة ،اإلهتمــام
بأساليب عالج السلوك اإلجرامي ،االهتمام بمواضيع كالشخصية اإلجرامية السيكوباتية والنظريات المفسرة للسلوك
اإلجرامي.
✓

علم النفس القضائي:

يدرس العوامل النفسية الشعورية والالشعورية التي يحتمل أن يكون لها أثر في جميع من يشتركون في الدعوى
الجنائية ،القاضـ ـ ــي ،المتهم والدفاع والمجني عليه والشـ ـ ــاهد والجمهور ،فهو يبحث في الظروف والعوامل التي تؤثر
في القاض ـ ــي من حيث تقديره لألدلة واس ـ ــتنتاجه وحكمه وتقديره للعقوبة ،كذلك يبحث في العوامل التي تحمل المتهم
أو الدفاع على إخفاء الحقيقة ،هذا إلى اهتمامه بد ارس ـ ـ ـ ــة "الش ـ ـ ـ ــهادة" والعوامل التي تؤثر في ذاكرة الش ـ ـ ـ ــاهد فتجعله
يحرف ما يقول على غير قصد منه...
✓

علم النفس الحربي:

تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعين الجيوا الح ـ ـ ــديث ـ ـ ــة بخبراء نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيين لوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ك ـ ـ ــل ع ـ ـ ــام ـ ـ ــل ب ـ ـ ــالجيش في العم ـ ـ ــل او في
المكان الذي يتناس ــب مع ذكائه واس ــتعداداته وس ــمات ش ــخص ــيته ،ثم تدريب هؤالء جميع بالطرق العلمية على اتقانا
عمالهم في أقصر وقت وبأقل جهد ،كما تستعين بهؤالء الخبراء النفسيين لدعم الروح المعنوية في الجيش و تحسين

العالقات اإلنس ــانية بين أفراده ،وكذلك الدعايات واإلش ــاعات الض ــارة ،ومقاومة أثر الحرب النفس ــية ،وكيفية مواجهة
المفاجآت ،والتغلب على القلق أثناء الحروب.
✓ علم النفس اإلكلينيكي (العيادي):
يهتم بتطبيق المعارف الس ـ ـ ـ ـ ــيبكولوجية في المجال العيادي والعالجي ،باإلعتماد على د ارس ـ ـ ـ ـ ــة الحالة والمقابلة
اإلكلينيكية لعالج اإلض ــطرابات النفس ــية والس ــلوكية لألفراد .يهدف إلى تش ــخيص االض ــطرابات النفس ــية يعتمد على
منهج دراسة حالة ويعتمد أيضا على المقاييس النفسية في تشخيص هذه االضطرابات.
✓ علم النفس المدرسي:
يجمع علم النفس المـدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بين مبـادأل علم النفس التعليمي وعلم النفس اإلكلينيكي من اجـل فهم ومعـالجـة
التالميذ الذين يعانون من صـ ـ ــعوبات في التعلم ،هذا باإلضـ ـ ــافة إلى تدعيم النمو الفكري للتالميذ الموهوبين وتعزيز
سلوكهم وكذا معالجة المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى التالميذ.
 .4مدارس علم النفس:
 .1.4المدرسة البنائية:
مؤسـس هذه المدرسـة هو ويليام فونت( .)1920-1832أب علم النفس التجريبي  ،تهدف البنائية إلى وصـف البناء أو
التركيب النفسـ ــى  .وترى البنائية أن المنهج المناسـ ــب لهذه المدرسـ ــة هو اإلسـ ــتبطان  .التأمل الباطنى أى مالحظة الفرد
المدققة إلدراكاته و مش ــاعره و خبراته و إنفعاالته مالحظة متعمدة ص ـريحة  .وهذا ما يعيب على هذه المدرس ــة حيث ال
يمكن تطبيق هذا المنهج على األطفال أو الحيوانات...
 .2.4المدرسة الوظيفية:
مؤسس هذه المدرسة هو وليم جيمس ( )1910-1842وجون ديوي (.)1952-1859
يقول الوظيفيون بأن على علماء النفس االهتمام بد ارس ــة الوظائف العقلية كاإلدراك والتفكير والذكاء ،والموض ــوعات التي
تتض ـ ــمن س ـ ــلوك األطفال والحيوانات والفروق الفردية بين الناس .كما على العلماء اس ـ ــتخدام االس ـ ــتبطان الذاتي والطرق
الموضـ ـ وعية األخرى التي هي بعيدة عن التحيز مثل التجريب .كما أنهم يرون بأن تطبيق المعلومات الس ــيكولوجية على
المســائل العلمية مثل التربية و القانون شــيء ضــروري وال بد منه و قال  Angellعام  1904أن المدرســة الوظيفية تهتم
بالعمليات الشـعورية في مجاالت الحياة وتحاول فهمها وليس تحليل مكوناتها ،وهنا بدأت المشـاكل تظهر بين زعماء هذه
المدرسة مما أدى بعلماء آخرين الستغالل الفرصة و انشاء مدارس أخرى على أنقاض المدرسة الوظيفية.

 .3.4المدرسة السلوكية:
مؤسس هذه المدرسة هو جون بروداس واطسون (.)1958-1878
تهدف الس ــلوكية إلى د ارس ــة الس ــلوك المالح (الس ــلوك الظاهر) .بمعنى د ارس ــة الس ــلوك الموض ــوعي لإلنس ــان والحيوان
وهذا الس ــلوك هو الذي يس ــتطيع اإلنس ــان أن يالحظه مالحظة خارجية ليس إال ،بعبارة أخرى يجب أن تتم الد ارس ــة على
أسـ ــاس االسـ ــتجابات الممكن مالحظتها وتسـ ــجيلها مثل االسـ ــتجابات الحركية التي تصـ ــدر عن الكائن الحي عندما تنتابه
مثيرات مختلفة .من أشهر روادها " بافلوف وسكينر".
 .4.4المدرسة الجشطلتية:
مؤسـ ـ ـ ــس هذه المدرسـ ـ ـ ــة هو ماكس فيرتهایمر  .)1943-1880( WERTHEIMERوالجشـ ـ ـ ــطلت كلمة المانية
تعنى الصــيغة الكلية أو الشــكل أو النمط .تهدف الجشــطلت إلى د ارســة اإلنســان كامال دون األجزاء .وأن الكل أكبر من
مجموع أجزائه .ويركز على التراكيب الكلية.
وتقوم هذه المدرسـ ــة على فكرة أن المدركات الحسـ ــية ليسـ ــت عناصـ ــر أو أجزاء التي يتكون منها المدرك وانما هي
بناء عام أو شـكل وقد اسـتندوا بفكرتهم هذه على العلوم الطبيعية ،ونظرتها إلى طبيعة األشـياء .وترى المدرسـة أن الطفل
عندما يبدأ في التعبير يبدأ بكلمات ليس بحروف مس ـ ـ ـ ــتقلة ،والحروف تكون لها داللتها عندما تجتمع في األص ـ ـ ـ ــل الذي
اشتقت منه.
 .5.4مدرسة التحليل النفسى:
مؤسس هذه المدرسة هو سيجموند فرويد ( .)1939-1856ومرت نظرية التحليل النفسي بثالثة مراحل:
✓ المرحلة األولى:
أك ــد فروي ــد على أهمي ــة الالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعور  L’inconscienceوق ــال ب ــأن ــه الج ــان ــب المظلم والعميق من النفس ،يتكون
الالشـ ـ ــعور من الخبرات التي يكتسـ ـ ــبها الفرد في حياته ،وهي تراكمات ألفكار ومشـ ـ ــاعر وذكريات ومواقف مكبوتة ،تؤثر
هذه الخبرات الالشعورية دوما في توجيه السلوك اإلنساني إذ أنها تمثل عامال هاما في تنظيم الشخصية او تصدعها.
وحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب فروي ـ ـ ــد  Freudف ـ ـ ــإن الحي ـ ـ ــاة النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة تحكمه ـ ـ ــا ثالث ـ ـ ــة جوان ـ ـ ــب هي :الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعور ،م ـ ـ ــا قب ـ ـ ــل
الشعور ،الالشعور ،ويمكن االستدالل على الالشعور من األحالم ،زالت اللسان والقلم.
✓ المرحلة الثانية:
اهتدى فرويد منذ عام  1920إلى وض ــع نظام نفس ــي جديد  ،إذ يفترض أن النفس مش ــدودة بثالم قوى متص ــارعة
في ما بينها وتبنى عليها الشخصية وهي :الهو واألنا واألنا

 الهو  :IDمنبع الغرائز والرغبات غير المش ـ ـ ـ ــروعة وغير األخالقية .ويعتمد على مبدأ اللذة الذي يعني اش ـ ـ ـ ــباعالغرائز دون اإلعتبار للقيم وللمجتمع بمعنى مبدأ حيواني.
 األنــا  :EGOيتحكم في ال ــدوافع الغريزي ــة التي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيطر على الهو وفق ــا لمبــدأ الواقع والظروف اإلجتم ــاعي ــةوالمجتمع.
 األنا األعلى  :SUPER EGOممثل لمبادى المجتمع األخالقية و معاييره وهو الضمير ويسير بمبدأ المثالية.✓ المرحلة الثالثة:
تمثـل الحتميـة البيولوجيـة المتمثلـة في غريزتي الجنس والعـدوان آخر نظريـات فرويـد التحليليـة والمتمثلـة في اعتقـاده
بوجود دافعين متصـ ـ ــارعين أحدهما هو دافع نحو الحياة (الجنس) واآلخر نحو الموت والدمار (العدوان) ،حيث يرى أنها
مصدر الطاقة الديناميكية (الحركية في الحياة النفسية)
 .5أهم مبادئ هذه المدرسة هي:
 دور الصراعات الالشعورية في تحديد السلوك والشخصية. تعتمد على التحليل النفسي في عالج اإلضطرابات النفسية. يرى فرويد أن شــخصــية اإلنســان شــبيهة بجبل من الجليد جزء منه مرئي وهو فوق الســطح هو الشــعور واآلخرغير مرئي تحت السطح وهو الالشعور ويعتبر مستودعا لألفكار المكبوتة .
 اهتم فرويد بد ارسـ ـ ـ ــة الغريزة الجنسـ ـ ـ ــية ،وأعطى لها أهمية كبيرة ومدلوال كبي ار يبدوا واضـ ـ ـ ــحا في الطاقة الجنسـ ـ ـ ــيةوسماها الليبيدو.
 يسـتخدم اإلنسـان ميكانيزمات الدفاع النفسـية الالشـعورية (التبرير ،االسـقاط ،الكبت ،اإلبدال ،التسـامي ).....،منأجل توازنه النفسي.

المراجــــع:
• بوغرزة رضا( .)2018محاضرات في مقياس مدخل إلى علم اإلجتماع .قسم العلوم اإلنسانية واإلجتماعية جامعة
محمد الصديق بن يحي جيجل.
• سالم ،هدى( .)2016محاضرات في مدخل إلى علم النفس .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،جامعة محمد
لمين دباغين سطيف.
• عامر ،رضا .المدخل إلى علم النفس .الجامعة اإلسالمية العالمية .إسالم أباد.
• محدب ،رزيقة .محاضرات وحدة مدخل إلى علم النفس العام مقدمة لطلبة السنة األولى جذع مشترك .كلية العلوم
اإلنسانية واإلجتماعية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
• مزروع الطاهر( .)2017مدخل إلى علم اإلجتماع .كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة
فرحات عباس سطيف.

مالحظة هامة:
ستتبع هذه المحاضرات إن شاء هللا بأخرى في حينها (مدخل إلى علوم اإلعالم واإلتصال ،مدخل إلى
األنثروبولوجيا)....،

