البطاقة التعريفية للمقياس
السنة  :الثالثة
التخصص  :علم المكتبات
الطور :ليسانس
السداسي  :الرابع
عنوان المقياس  :علم النفس اإلجتماعي لإلتصال
األستاذة  :نساخ فاطمة

أهداف المقياس : توضٌح المفاهٌم األساسٌة لعلم النفس اإلجتماعً وأهمٌة السلوك اإلجتماعًبالنسبة للفرد والجماعة .
 فهم العبلقات التفاعلٌة بٌن الفرد وكذا أدواره داخل أي جماعة ٌنتمً إلٌها.تزوٌد الطالب بمختلؾ مهارات التعامل والعبلقات التواصلٌة خاصة العبلقاتالعامة فً المؤسسات وكٌفٌة تطبٌقها مستقببل فً المجال العملً الخاص
بالطالب.

المحاضرة الألولى  :مدخل عام لعلم النفس اإلجتماعي

ٌجمع العلماء والمختصون على أن علم النفس اإلجتماعً هو علم حدٌث النشأة
ٌركز عموما على الفرد والمجتمع فً آن واحد ،وبالتالً فهو العلم الذي ٌربط بٌن علمٌن
ومٌدانٌٌن من مٌادٌن المعرفة وهما علم اإلجتماع وعلم النفس ؛ فحسب مجلة
"الملخصات السيكولوجية األمريكية "أن مجاالت هذا العلم عدٌدة أهمها اإلتصال الذي
ٌتناول بشكل مباشر األسس النفسٌة واللؽة وٌدخل فً مضمار العبلقات اإلنسانٌة وكٌفٌة
الولوج إلى الجماعة ؛ ومن ثم إلى السلطة والقٌادة  ،فالباحث فً علم النفس اإلجتماعً
ٌهدؾ إلى إكتشاؾ العوامل التً ٌتؽٌر بتأثٌرها سلوك الفرد فً إستجاباته للمثٌرات
االجتماعٌة وكذا العوامل التً ٌتؽٌر بتاثٌرها سلوك الجماعة فً إستجاباتها للمثٌرات
اإلجتماعٌة .وعلٌه الٌستطٌع اإلنسان أن ٌحٌا إال فً بٌئة إجتماعٌة تؤثر فٌه وتتأثر بها .

أوال  :تعريف علم النفس األجتماعي
كثٌررررة هرررً التعرررارٌؾ الترررً صرررٌؽت فرررً مجرررال علرررم الرررنفس اإلجتمررراعً ،فأكثرهرررا
ترررداوال وإسرررتعماال تعرٌرررؾ " كررررات

ـ كراتشرررفيلد " هرررو العلرررم الرررذي ٌتنررراول سرررلوك

الفررررد فرررً المجتمرررع .أي أنررره العلرررم الرررذي ٌعنرررى بدراسرررة عملٌرررات التفاعرررل السرررلوكً
دراسة علمٌة.
أمرررا "حامرررد اهرررران فٌررررن أنررره علرررم ٌتنررراول بالوصرررؾ والتجرٌرررب و التحلٌرررل
والفهرررم خبررررات وسرررلوك الفررررد فرررً تفاعلررره مرررع األخررررٌن فرررً المواقرررؾ اإلجتماعٌرررة أو
فً المجال اإلجتماعً).
كما ٌعرؾ علم النفس االجتماعً على أنه  .الدراسة العلمٌة ألفكار ومشاعر وسلوكٌات
األفراد التً تتأثر بشدة بوجود األخرٌن الفعلً أو المتخٌل ).

وبالتالً فعلم النفس اإلجتماعً الٌهتم فقط بالسلوك اإلنسانً الناتج عن عملٌة التفاعل
الٌومً بل تتعدن ذلك إلى المشاعر،العواطؾ  ،اإلتجاهات ،وطرق التفكٌر التً تصبػ
بصبؽة محددة وفقا لئلنتماء اإلجتماعً والثقافً .
وباختصار فإن علم النفس اإلجتماعً ٌدرس كٌؾ ٌنمو وٌتطور الفرد إجتماعٌا وكٌؾ
ٌخضع لعملٌة التطبٌع اإلجتماعً وٌتشرب الفرد اآلراء واإلتجاهات من األسرة
والجماعة التً ٌنشأ فٌها .

ثانيا  :خلفية تاريخية لعلم النفس اإلجتماعي
تضرررررمنت مختلرررررؾ دراسرررررات العلمررررراء والفبلسرررررفة االوائرررررل الخطررررروط العرٌضرررررة لعلرررررم
الررررنفس االجتمرررراعً ؛ حٌررررث إتسررررمت دراسرررراتهم للسررررلوك االنسررررانً بالطررررابع الفلسررررفً
؛وقد بدا ذلك واضحا فً آراء كل من أفالطون وأرسطو.
لقرررد تحررردث أفالطرررون فرررً كتابررره "الجمهوريرررة" عرررن عبلقرررة الفررررد بررراالخرٌن خاصرررة
برررٌن الررررئٌس و المررررؤوس وأن الفررررد ٌخضرررع لمرررا تملٌررره علٌررره الجماعرررة مرررن قررروانٌن
ومعرررراٌٌر وهررررو ٌقصررررد بالجماعررررة كررررل مؤسسررررات المجتمررررع األسرررررة ،المدرسررررة )...
والتً ننشأ عن طرٌقها المدٌنة الفاضلة.
كمررا أن أرسررطوا هررو األخررر قررد ذكررر فررً كتابرره " الخطابررة والسياسررة " أن الطبٌعررة
البشررررررٌة هرررررً أسررررراس السرررررلوك اإلنسرررررانً ؛ فررررربل حٌررررراة لبلنسررررران خرررررارج الجماعرررررة
االنسانٌة فهو مدنً بالطبع.
بعررررد الفترررررة الٌونانٌررررة جرررراءت مجهررررودات العرررررب المسررررلمٌن وإسررررهاماتهم فررررً تطرررروٌر
العلررروم ،وعلرررى رأسرررهم الفرررارابي الرررذي تحررردث فرررً كتابررره "آراء أهرررل المدينرررة الفاضرررلة
" حررررول أهمٌرررررة التفاعرررررل االجتمررررراعً برررررٌن األفررررراد والجماعرررررة عرررررن طرٌرررررق تقسرررررٌم
األدوار لتكامل المجتمع الواحد.
أمررررا مقدمررررة "عبررررد الرررررحمن نبررررن خلرررردون" فتعررررد سررررجل حافررررل لمبرررراد علررررم الررررنفس
اإلجتمرررررراعً ؛ خاصررررررة مرررررراتعلق بدٌنامٌررررررة الجماعررررررة وتماسرررررركها ،إن علررررررم الررررررنفس
اإلجتمررراعً عنرررد هرررذا العبلمرررة هرررو "علرررم العمرررران البشرررر

الرررذي ٌتضرررمن السرررلوك

والتجرررارب لؤلفرررراد والجماعرررات وقرررد سررربق فرررً ذلرررك كرررل مرررن أوجسرررت كونرررت وإمٌرررل
دوركرررراٌم ولٌفررررً برول...هرررراؤالء الررررذٌن أكرررردوا علررررى ضرررررورة إسررررتقبلل علررررم الررررنفس
اإلجتمرراعً عررن العلرروم األخرررن؛ كمررا أكرردو علررى أهمٌررة الفرررد فررً الجماعررة والعكررس
صحٌح.
ثالثا  :نهتمامات علم النفس اإلجتماعي وأهدافه

مرررن أهرررم أهرررداؾ علرررم الرررنفس اإلجتمررراعً محاولرررة تفسرررٌر ال رررواهر النفسرررٌة تفسرررٌرا
الٌخررررررج عرررررن إطرررررار الجماعرررررة خاصرررررة فٌمرررررا ٌتعلرررررق بالمحاكررررراة والتقلٌرررررد والمٌرررررول
اإلجتماعٌرررة كالمشررراركة الوجدانٌرررة والتعررراون والؽٌرٌرررة وكرررذا ؼرٌرررزة التجمرررع والرررذوق
العام والقٌادة واإلتجاهات .....
باإلضرررافة أنررره ٌهررردؾ إلرررى توجٌررره التفكٌررررر اإلنسرررانً نحرررو فهرررم سرررٌكولوجً عمٌررررقومعرفرررة ناضرررجة للواقرررع والسرررلوك االجتمررراعً أي :ملرررل الفررررائ القرررافم برررين الفهرررم
البيولوجي والفهم السلوكي لألفراد والجماعات
التوصل إلى قوانٌن عامة عن سلوك الفرد التنشئة اإلجتماعٌة) .تكرررروٌن مسررررتون راسرررر مررررن المعرفررررة العلمٌررررة للوصررررول إلررررى جررررذور المشرررركبلتاالجتماعٌرررررة كالبطالرررررة ،الحرررررروب ؛اإلنتحرررررار ،التفرقرررررة ،العنصررررررٌة  ،اإلنحرافرررررات
الخلقٌة .....
كما ٌمكن تصنٌؾ موضوعات علم النفس اإلجتماعً كاألتً :
.1الثقافة والعملٌات اإلجتماعٌة كاألجناس الدٌن والتؽٌر اإلجتماعً .
.2الرأي العام واإلتجاهات النفسٌة .
.3الجماعة والعبلقات المتبادلة كالدافعٌة ،التنشئة اإلجتماعٌة .
.4السلوك الجنسً .
.5االتصرررررررال كاللؽرررررررة ووسرررررررائل التعبٌراألخررررررررن ووسرررررررائل اإلتصرررررررال الجماعٌرررررررة
.6.العادات ؼٌر السوٌة كتعاطً المخدرات .........

المحاضرة الثانية  :الجماعة وتكويناتها
أوال  :مدخل مفاهيمي
تكتسررً دراسررة الجماعررة فررً علررم الررنفس االجتمرراعً أهمٌررة بالؽررة  ،كونهررا احرردن أهررم
مكونرررات المجتمرررع ؛ حٌرررث تعرررد أول حاضرررنة للفررررد لتنشرررئته وتدرٌبررره علرررى اإلمتثرررال
االجتمرررراعً .وتعرررررؾ الجماعررررة بأنهررررا "وحرررردة إجتماعٌررررة تتكررررون مررررن مجموعررررة مررررن
األفراد-أكثر من فردٌن – بٌنهم تفاعل إجتماعً متبادل ".
أٌضرررا ٌمكرررن أن نعرفهرررا علرررى أنهرررا "تجمرررع مرررن أفرررراد ٌرتبطرررون معرررا بمجموعرررة معٌنرررة
من العبلقات االجتماعٌة " .
تتبررراٌن الجماعرررات تباٌنرررا واسرررعا فقرررد تكرررون جماعرررة كبٌررررة العررردد كمصرررنع سرررٌارات أو
ثكنة عسكرٌة ...أو جماعة قلٌلة العدد كأفراد أسرة أو تبلمٌذ قسم الدراسة مثبل
كمرررا تتبررراٌن مرررن حٌرررث العضررروٌة فقرررد تكرررون جماعرررة ذات عضررروٌة ثابترررة كرررأفراد أسررررة
وقد تكون متؽٌرة مثل لجنة المجلس التأدٌبً فً مؤسسة تعلٌمٌة ما .

ثانيا  :خصافص الجماعة
مهما ٌكن من أمر فبلبد من توفر عنصران مهمان فً الجماعة هما :
.1الوعً باألعضاء األخرٌن الموجودٌن داخل الجماعة.
.2اإلستجابة المتبادلة بٌنهم ؛ بحٌث تشكل افعالهم سٌاق الجماعة ككل .
باإلضررررافة إلررررى التفاعل،االنتمرررراء ،اإلعتمرررراد المتبررررادل ،األهررررداؾ المشررررتركة ،إشررررباع
حاجات األعضاء الذٌن داخل الجماعة ....

ثالثا  :أنواع الجماعات
مررررن التقسررررٌمات المعمررررول بهررررا فررررً تصررررنٌؾ الجماعررررات التقسررررٌم مررررن حٌررررث التفاعررررل
جماعرررررة أولٌرررررة وجماعرررررة ثانوٌرررررة؛ مرررررع العلرررررم أن هنررررراك تقسرررررٌمات عدٌررررردة للجماعرررررة
؛التقسررررٌم مررررن حٌررررث اإلطررررارأو الن ررررام رسررررمٌة ؼٌررررر /رسررررمٌة ،التقسررررٌم مررررن حٌررررث

اإلختٌرررار جبرٌرررة /إختٌارٌرررة ،التقسرررٌم مرررن حٌرررث اإلسرررتمرارٌة دائمرررة  /مؤقترررة ،التقسرررٌم
مرررن حٌرررث الحجرررم كبٌررررة /صؽٌرة.تقسرررٌم مرررن حٌرررث الشررركل مؽلقرررة مفتوحرررة ،التقسرررٌم
من حٌث درجة التجانس متجانسة /ؼٌر متجانسة ......

 الجماعة األولية  :أدخل" تشارلا كولي  9191-9191مصطلح الجماعة األولٌةلٌشٌر إلى الجماعة التً ٌكون بٌن افرادها عبلقات تتصؾ بالدؾء والمودة والروابط
الشخصٌة الوثٌقة حٌث ٌطلق علٌها إسم حضانة الطبيعة البشرية حٌث رأن فٌها
المصدر األول لئلحساس بالوحدة اإلجتماعٌة .من أمثلتها :االسرة هً أول جماعة أولٌة
فً حٌاة اإلنسان كل عضو فٌها ٌعنى بسعادة االعضاء األخرٌن واإلنتماء فٌها هو ؼاٌة
فً حد ذاته ،السلوك فٌها مشحون بالعواطؾ ،العبلقات فٌها وجها لوجه ،والتفاعل فٌها
تلقائً بسٌط.
 الجماعة الثانوية  :على عكس الجماعة األولٌة فإن الجماعة الثانوٌة تتصؾ بقلةروابطها اإلنفعالٌة ؛كما أنها تمتاز بالتفاعل اإلجتماعً المحدود الذي ال ٌلمس إال جزء
بسٌط من الشخص أما أهداؾ أعضائها فٌمكن أن تتباٌن من أمثلتها طبلب مدرسة أو
عمال مؤسسة  ،تكون إتصاالتهم وقتٌة ومحدودة وكذلك رسمٌة .
 رابعا :أهمية الجماعة بالنسبة للفردترجع أهمٌة الفرد إلى إنتمائه للجماعة حٌث ٌعتمد الفرد فً نموه االجتماعً على
الجماعة التً تقوم بتنشئته إجتماعٌا حٌن ٌتفاعل مع أعضائها فٌكتسب السلوكات
والمعاٌٌر اإلجتماعٌة كما تمنحه الدور المنوط به .
تعمرررل علرررى تشررركٌل شخصرررٌة الفررررد مرررن خررربلل التفاعرررل الجمررراعً أي تطوٌرررع الفرررردإجتماعٌا وذلك بإكسابه المعاٌٌر االجتماعٌة للسلوك.
ٌ-كتسب الفرد اإلتجاهات وتنمو فلسفته عن الحٌاة

ٌشررررعر الفرررررد برررراإلعتزاز بالمشرررراركة فررررً الجماعررررة عررررن طرٌررررق تحدٌررررد مسررررؤولٌاتهومكانته بها.
-اإلحساس باألمن واإلطمئنان وذلك بإشباع حاجته باإلنتماء.

المحاضرة الثالثة  :المواقف واإلتجاهات
أوال  :المواقف
ماهو الموقف وكيف يتشكل؟
إن سرررلوك الفررررد ال ٌتحررردد فقرررط بالمكانرررة الترررً ٌشرررؽلها وإنمرررا ٌتحررردد اٌضرررا بتعرٌفررره
وتفسررررٌره للموقررررؾ الررررذي ٌجررررد نفسرررره فٌرررره وكأبسررررط تعرٌررررؾ للموقررررؾ (هررررو نسررررتجابة
الفرد للبيفة التي يمكن أن يتواجد بها )
كمررا أن الموقررؾ هررو مجهررود نشررط لتحديررد وتفسررير السرريا الررذ يجررد الفرررد نفسرره
فيه ؛ والذ يثير نهتمامه ثم يختار بعد ذلك السلوك الذ يناسبه )

مما يتشكل الموقف ؟
إن مررررا ٌعتبررررره النرررراس حقٌقررررة هررررو حقٌقررررً بالنسرررربة للنتررررائج التررررً تترتررررب علٌرررره ؛ أي
عنرررردما ٌتفررررق معنررررا األخرررررون علررررى تعرٌررررؾ موقررررؾ معررررٌن فإنرررره ٌترررروفر لرررردٌنا إتفرررراق
وإجمررررراع وتوقعرررررات مشرررررتركة تترررررٌح فهمرررررا متبرررررادال ؛األمرررررر الرررررذي ٌٌسرررررر التفاعرررررل
اإلجتماعً .
عرفرررة برررذاتها ولكرررن معناهرررا ٌتوقرررؾ علرررى مرررا ٌضرررفٌه علٌهرررا
وبالترررالً فرررالمواقؾ ؼٌرررر م ا
المشررراركون فٌهرررا .ولهرررذا فرررإن السرررلوك هرررو إسرررتجابة للموقرررؾ كمرررا ٌدركررره المشررراركون
فٌه .
وعلٌرره فررإن المواقررؾ تعرررؾ تعرٌفررات مختلفررة حٌررث تنسررب هررذه التحلررٌبلت إلررى عررالم
الرررنفس اإلجتمررراعً سرررتانلي ميلجررررام الرررذي قرررام بالعدٌرررد مرررن التحلرررٌبلت فٌمرررا ٌخرررص
مواقررررؾ وإنطباعررررات األفررررراد  ،وأثبررررت أن األفررررراد ٌتررررأثرون بررررالمواقؾ التررررً ٌجرررردون
أنفسهم فٌها وبما ٌعطونه لهذه المواقؾ من تفسٌرات .

ثانيا  :اإلتجاهات
.9تعريف االتجاه

لبلتجاهرررات أهمٌرررة خاصرررة فرررً علرررم الرررنفس االجتمررراعً فهرررً تعرررد محرررددات ضرررابطة
من مررررة وموجهررررة للسررررلوك االجتمرررراعً وٌعرررررؾ االتجرررراه تنطررررٌم نسرررربً للمعتقرررردات
حرررول موضررروع أو موقرررؾ بحٌرررث ٌحررردد مسررربقا اإلسرررتجابات بصرررورة تفاضرررلٌة ).أٌضرررا
ٌمكرررن إعتبارهرررا تن ٌمرررات محرررددة لمشررراعر الفررررد وأفكررراره وإسرررتعدادته حترررى ٌسرررتطٌع
التعامل مع بٌئته.
ٌررررررررن النمررررررروذج الفلسرررررررفً القررررررردٌم أن اإلتجاهرررررررات تتشررررررركل عبرررررررر ثررررررربلث أبعررررررراد
المشررراعر،األفكار ،األعمرررال) –المكررررون العررراطفي وهرررً كتلررررة مشررراعر الفررررد الحررررب
والكراهٌررررة نحرررررو شرررررخص مرررررا أو موضررررروع معرررررٌن –المكرررررون المعرفررررري ٌقصرررررد بررررره
المعلومررررات والحقررررائق التررررً ٌحملهررررا الفرررررد عررررن موضرررروع مررررا –المكررررون السررررلوكي
وهوالنزعة أو المٌل الفعلً اإلٌجابً أو السلبً لموضوع اإلتجاه.
وعمومرررا اإلتجاهرررات عملٌرررة مكتسررربة أكثرررر منهرررا موروثرررة فهرررً جرررزء مكمرررل لعملٌرررة
التنشرررررئة اإلجتماعٌرررررة تحررررردث نتٌجرررررة خبررررررات مباشررررررة أو مرررررن خررررربلل التفاعرررررل مرررررع
االخرررررٌن ،وقررررد إسررررتخدم علمرررراء الررررنفس االجتمرررراعً تقنٌررررات جررررد متطررررورة لقٌرررراس
اإلتجاهات أشهرها:
طرٌقررررررة ثيرسررررررتون للفواصررررررل المتسرررررراوية ال هررررررور ،وطرٌقررررررة ليكرررررررت لتقررررررديرالمجموع

.9و افف اإلتجاهات
اإلتجاه ٌحدد طرٌق السلوك وٌفسره كماٌ-ن م العملٌات واإلنفعالٌة الدافعٌةواإلدراكٌة والمعرفٌة فً المجال الذي ٌعٌش فٌه الفرد
تٌسر للفرد القدرة على السلوك وإتخاذ القرارفً المواقؾ النفسٌة المختلفة.اإلتجاهات توضح وتبلورصورة العبلقة بٌن الفرد وعالمه اإلجتماعً .وعلرررى العمررروم فرررإن اإلتجاهرررات ٌمكرررن أن تتؽٌرررر ألنهرررا نسررربٌة ولٌسرررت ثابترررة و ذلرررك
نتٌجرررررة عررررراملٌن أساسرررررٌن ،التؽٌرررررر الرررررذي ٌطررررررأ علرررررى العرررررادات واألعرررررراؾ واآلراء

والمفررراهٌم وكرررل مرررا ٌشررركل اإلطرررارالمرجعً للفررررد  ،وكرررذا اإلنتقرررال أوتؽٌٌرررر جماعرررة
اإلنتماء كجماعة األصدقاء ........

المحاضرة الرابعة  :الدور اإلجتماعي

ٌشرررؽل الفررررد طٌلرررة حٌاتررره أدوار داخرررل اي جماعرررة كانرررت فهرررً مصرررممة خصٌصرررا
للتمٌٌررز بررٌن النرراس م رن أجررل مصررلحة التن ررٌم داخررل الجماعررة فهررً تمثررل تقسررٌم داخررل
الجماعررررة  ،تحرررردد بوضرررروا التوقعررررات داخررررل الجماعررررة اي نوعٌررررة الررررروابط داخررررل
المجموعة  ،كما تزود األعضاء بصورة عن الذات والمكانة داخل الجماعة .

أوال :تعريف الدورٌعررررؾ " لنترررون

الررردور بأنررره الجانرررب الررردٌنامً لمركرررز الفررررد أو وضرررعه ومكانتررره

فرررً الجماعرررة  .إن الررردور مفهررروم ٌشرررٌر إلرررى الطررررق الترررً ٌتوقرررع أن ٌسرررلكها شررراؼل
مكانرررة مرررا  .الررردور هرررونمط مرررن السرررلوك تحررردده المكانرررة الترررً ٌحتلهرررا الفررررد ؛ فمرررثبل
األب ٌتطلرررب أنواعرررا مرررن السرررلوك تختلرررؾ عرررن أنرررواع السرررلوكات الترررً تتطلبهرررا مكانرررة
االبرررن والترررالً فمتطلبرررات الررردور هرررً معررراٌٌر تتعلرررق برررأنواع مرررن السرررلوك المرؼررروب
فٌها .
ٌطلرررق بعرررح البررراحثٌن مثرررل العرررالم " جانسرررون

علرررى مجموعرررة الحقررروق الترررً ٌتمترررع

بهرررا الشرررخص نتٌجرررة إحتبللررره وضرررعا إجتماعٌرررا معٌنرررا ب :المركرررا اإلجتمررراعي ؛ كمرررا
ٌطلررررق علررررى مجمرررروع الواجبررررات المطلوبررررة مررررن هررررذا الشررررخص مصررررطلح  :الرررردور
اإلجتماعي
-ثانيا  :كيف يحدد الدور؟

إن طرٌقرررررة تحدٌرررررد الررررردور لررررردن الفررررررد تختلرررررؾ برررررإختبلؾ نمرررررط الجماعرررررة ؛ ففرررررً
الجماعررررات المسررررتقرة كاالسرررررة مررررثبل ٌجررررد الفرررررد دوره محرررردد ومعررررد لرررره التربٌررررة
والرعاٌررررة مهمررررة االم داخررررل األسرررررة) ،أمررررا فررررً الجماعررررات كجماعررررة االصرررردقاء فررررإن
دور الفررررررد ٌتحررررردد مرررررن خررررربلل تفاعبلتررررره مرررررع االخررررررٌن ممرررررا ٌترررررٌح لخصائصررررره
الشخصٌة أن تتدخل بشكل ملحو .
كمرررا ٌبلحررر أن لرررٌس للفررررد دورإجتمررراعً واحرررد برررل تتعررردد األدوار اإلجتماعٌرررة بتعررردد
الجماعرررات المختلفرررة الترررً ٌشرررترك فٌهرررا الفررررد ؛ فالقائرررد مرررثبل وهرررو ٌقررروم بررردوره كقائرررد
هو أٌضا زوج وأب فً أسرة وعضو فً نادي.....
وٌررررتعلم الفرررررد أدواره مررررن خرررربلل عملٌررررة التنشررررئة االجتماعٌررررة منررررذ الصررررؽر؛ حٌررررث
تتضرررمن هرررذه العملٌرررة القواعرررد واألسرررس المعروفرررة فرررً ن رٌرررة الرررتعلم مثرررل التعزٌرررز
بئلضررررافة إلررررى الررررتعلم المقصررررود وهنرررراك الررررتعلم العرضررررً أو التلقررررائً ولهررررذا ٌلعررررب
الرررتقمص دورا مهمرررا فرررً عملٌرررة الرررتعلم وذلرررك بتبنرررً الفررررد األنمررراط السرررلوكٌة الخاصرررة
باالفراد األخرٌن .
أخٌرررررا ٌحقررررق الرررردور و ٌفررررة إجتماعٌررررة وٌشرررربع حاجررررة نفسررررٌة للفرررررد فررررً الجماعررررة
مبعثهررررا الشررررعور بالحاجررررة إلررررى التقرررردٌر واالنجرررراز والتفاعررررل اإلجتمرررراعً .وفررررً نفررررس
الوقررت ٌسرراعد الجماعررة علررى الوصررول إلررى هرردفها وذلررك بقٌررام كررل فرررد برردوره وفررق
تخصصه فً الجماعة.

المحور الثاني  :األدوار اإلتصالية في المجتمع
المحاضرة الخامسة  :اإلتصال
إهتدن اإلنسان بالفطرة إلى اإلتصال من أجل التفاهم والتعاون وبناء العبلقات مع أقرانه
ونقل المعلومات والخبرات والتجارب تلبٌة إلحتٌاجاته  ،فاإلتصال ضرورة فرضتها
الطبٌعة البشرٌة مما ساعده على التقارب والتكامل واإلنسجام اإلجتماعً ؛ وبالتالً فهو
نشاط إنسانً أساسً فً الحٌاة لتكوٌن المجتمع وبناءه.

تعريف االتصالٌعرررد اإلتصرررال أحرررد العملٌرررات األساسرررٌة فرررً العبلقرررات االنسرررانٌة فهرررو عملٌرررة تفاعلٌرررة
تبادلٌرررة إلٌصرررال رسرررالة مرررا عبرررر وسرررٌلة محرررددة لتحقٌرررق هررردؾ معرررٌن ؛ وقرررد كثررررت
تعررررارٌؾ اإلتصررررال مررررن قبررررل المختصررررٌن فررررً علررررم الررررنفس واإلجتمرررراع واإلدارة مررررن
أهمهررررا  ":هررررو القرررردرة علررررى شرررررا أفكررررارك وعرضررررها فررررً لؽررررة واضررررحة ألفررررراد
مختلفٌن "سالمة عبد الحاف

كمررا أنرره عملٌررة أخررذ وعطرراء للمعررانً بررٌن شخصررٌن ؛وأنرره سررلوك أفضررل السرربل لنقررلالمعرررانً واألحاسرررٌس واألراء إلرررى أشرررخاص أخررررٌن والترررأثٌر فرررً أفكرررارهم وإقنررراعهم
بما نرٌد سواء بطرٌقة لف ٌة أو ؼٌر لف ٌة "العقيلي

أهمية اإلتصال-1وسٌلة للتخاطب والتفاعل بٌن اإلطراؾ المختلفة
-2وسٌلة للممارسات اإلدارٌة من تخطٌط وتن ٌم وتوجٌه وإشراؾ ورقابة .
ٌ-3عد جوهر العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة .
-4آداة لتحقٌق التنسٌق بٌن األنشطة واألعمال اإلدارٌة فً المؤسسات

نماذج اإلتصالمرررن أشرررهر نمررراذج اإلتصرررال نمررروذج كرررل مرررن الاويرررل ونمررروذج كلرررود شرررانون ونمررروذج
ولبر شرام .
نمررررروذج هارولرررررد الاويرررررل ٌ ، 9111عررررررؾ برررررالنموذج السرررررلوكً وٌتضرررررمن مررررراٌلً:من؟ المرسررررررررل)ٌ/قول مرررررررراذا ؟ الرسررررررررالة)/بأي وسررررررررٌلة ؟ وسرررررررررٌط)/لمن؟ المتلقً
)/وألي ترررأثٌر؟ األثر).إنتشرررر هرررذا النمررروذج فرررً الوالٌرررات المتحررردة االمرٌكٌرررة ٌ،ركرررز
على المثٌر واإلستجابة .
نمرررررروذج كلررررررود شررررررانونٌ،عرررررررؾ بررررررالنموذج الرٌاضررررررً ٌتكررررررون مررررررن :مرسررررررل ،ترمٌز،رسررررالة  ،فررررك الترمٌررررز  ،المتلقررررًٌ .ررررتلخص فررررً ٌرسررررل مرسررررل شررررفرته إلررررى
متلقً ٌفك تلك الشفرة)
نموذج ولبر شرام وٌسمى النموذج التبادلً واالتصال عنده دائري
مرسل______________رسالة________________مستقبل
مستقبل____________رسالة_________________مرسل
اإلتصال الناجح  :لكً ٌنجح اإلتصال ٌتطلب وجود إتفاق فكري فً اإلتصال بٌنالمرسل والمستقبل ،وجود لؽة مشتركة لفهم مضمون الرسالة على النحو الذي ٌقصده
المرسل باإلضافة الخبرة المشتركة بٌن المرسل والمستقبل.
صيرورة العملية اإلتصالية (المكونات والعناصر)المرسل :هو متكلم او متحدث او كاتب اي هو الشخص ٌبدأ بالعملٌة اإلتصالٌة بصٌاؼةافكاره فً رموز تعبرعن معنى
الرسالة :وهً المحتون أو المضمون أو النص وهً التً تحتوي على المعانً واالفكارالتً ٌسعى المرسل نقلها بالرموز اللؽوٌة أو ؼٌر اللف ٌة .
-الوسٌلة :وهً القناة التً من خبللها ٌتم نقل الرسالة إلى الطرؾ األخر وقد تكون كبلم

شفهً  ،أو كتابة ،أو عبر ناقل إلٌكترونً بحٌث ٌتوقؾ مدن نجاا اإلتصال على مدن
مناسبة الوسٌلة.
المستقبل :هو المتلقً أو السامع أوالمخاطب أي الذي ٌستقبل الرسالة وٌقوم بفك وتفسٌرالرموز وإدراك المعانً فً إطار العملٌات العقلٌة .
رجع الصدن :هو عنصر هام من عناصر االتصال فهو الذي ٌحقق دائرٌة اإلتصال؛حٌث ٌصبح المتلقً مرسبل وٌسمى أٌضا التغذية العكسية أو المرتدة ونعنً به أي شٌئ
ٌصدر عن المتلقً نتٌجة تعرضه للرسالة.
السٌاق :أي الموقؾ الذي ٌتم فٌه توصٌل الرسالة وٌتضمن البٌئة أو الثقافة المحلٌةواالحداث الجارٌة واالحوال الحٌاتٌة وقت إرسال الرسالة .

المحاضرة السادسة :اإلتصال والعالقات العامة في المؤسسات (المكتبات)
تعد المؤسسة المجال األكبر الذي ٌسمح باإلتصال بٌن األفراد فهً مجموعة تحمل
طابعا بنٌوٌا إدارٌا ؛ فهً تدل على العدٌد من المجموعات أو التجمعات حٌث ٌطلق
علٌها إسم المنشأ  ،الشركة  ،المصلحة  ،المن مة ) إنها نتائج فكرة تنبثق من الحاجات
التً تتطلب اإلشباع أي حاجات الذات وحاجات األخرٌن ؛ فالعبلقات داخلها تبدأ من :
عملٌة تقسٌم العمل واألدوار والمسؤولٌات  ،من ٌعمل ماذا؟  -من ٌتعامل مع من؟
إستنادا إلى مفهومً الموقع والدور .ولكن كٌؾ ٌتم الوصول إلى إتصال فعال داخل
المؤسسة ؟
من الضروري خبلل اإلتصال بٌن االفراد داخل المؤسسة حصر الرسائل والطلبات
بحدها االدنى أي أن ٌكون الطلب موجز ودقٌق وعدم اللجوء إلى الصٌػ الشخصٌة .
اإلعتماد على تقنٌتً المبلح ة والمقابلة خاصة والتً تعد إتصال مباشر نلجأ إلٌهللدخول فً عبلقة مع اآلخر مركزٌن على االصؽاء والمبلح ة االٌمائٌة وما تحمله نبرة

الصوت من دالالت  ،أما تقنٌة المبلح ة فتساهم فً معرفة وفهم العملٌات السٌكولوجٌة
وتن ٌم السلوك المهنً ؛ فهً تتعلق أساسا ب روؾ وشروط سٌر العمل .
اإلستناد إلى الموضوعٌة فً طلب شٌئ معٌن من شخص معٌن ،باإلضافة إلى تكٌٌؾلمستقبل والتدرج معه من العام إلى الخاص  ،تحدٌد فحون
مستون لؽتنا بما ٌرٌح ا
ا
الرسالة فً عملٌة اإلتصال مع مراعاة موازٌن القون والتجمعات داخل العصبة التً
نتوجه إلٌها .
وعلٌه فاإلتصال داخل المؤسسة ٌهدؾ إلى تحسٌن اإلنتاجٌة واإلستمرارٌة وحل
اإلشكاالت العالقة عن طرٌق تبادل المعلومات بٌن األعضاء فهو تواصل رسمً ٌحمل
معنى السلطة وتنفٌذ التعلٌمات داخل هذه الجماعة .

االتصال الفعال بالمؤسسات (المكتبات ومراكا المعلومات)تسٌر العملٌة االتصالٌة فً الخط الصحٌح من خبلل اإلتصال الفعال بٌن أطراؾ هذه
العملٌة داخل المؤسسة  ،ونقصد بهم كل من المرسل والمستقبل والرسالة وجع الصدن
وهو ما ٌعرؾ ب :اإلتصال اإلداري وبالتحدٌد داخل المكتبة و الذي نعنً به " عملٌة
نقل وتبادل المعلومات الخاصة داخل المكتبة وهو وسٌلة لتبادل االفكار واالتجاهات
والرؼبات واآلراء بٌن العاملٌن وذلك ٌساعد على االرتباط والتماسك ،ومن خبلله ٌحقق
المسؤول التأثٌر المطلوب فً تحرٌك الجماعة نحو األهداؾ المطلوبة ".
وبالتالً ككل مؤسسة تتم داخل المكتبة عملٌة دٌنامٌكٌة نتٌجة تفاعل كل األطراؾ
المتفاعلٌن داخلها بهدؾ نقل المعلومات واٌصالها لكافة االطراؾ .ومن بٌن األخرن - :
التعرؾ على مدن تنفٌذ االعمال ومختلؾ العراقٌل التً ٌواجهها مسؤول المكتبة -
ضمان تبادل المعلومات وإنتقالها إنتقاال سلٌما بٌن كل األطراؾ التً لها عبلقة بالمكتبة
–توفٌر مختلؾ وسائل اإلتصال سواء بٌن المجتمع الداخلً أو المجتمع الخارجً للمكتبة
كوسٌلة األنترنت والبرٌد اإللكترونً –توفٌر بٌئة داخلٌة مبلئمة للتعاون وتبادل المعرفة
بٌن المو فٌن وتحدٌد مهام كل مصلحة .

كما تعم مراكز المعلومات العدٌد من أشكال اإلتصال "اإلتصال العمودي" ٌتضمن
االتصال النازل واالتصال الصاعد وهو اإلتصال الذي ٌتجه من أعلى إلى األسفل أو
العكس من المدٌر إلى المرؤوسٌن وٌنتشر فً المكتبات التقلٌدٌة .أما "اإلتصال األفقي
فهو اإلتصال ٌنبع من التساوي فً تبادل الآلراء والقرارات بٌن المسؤولٌن والعمال
المستخدمٌن ،ؼٌر أن العملٌة اإلتصالٌة فً المكتبات تتم عبر خطٌن حٌث نجد اإلتصال
الرسمً هو من ٌقوم بتن ٌم وتوزٌع وتقٌٌم المهام وٌحدد السلطات والمسؤولٌات ولكن
بجوار التن ٌم ؼٌر الرسمً قصد التقدم فً العملٌة اإلتصالٌة للمؤسسة.
من بٌن أهم العراقٌل التً تقؾ فً وجه تقدم المؤسسة المكتبٌة والمؤسسة ككل نجد:
المؤثرات الشخصية نتٌجة اإلختبلفات الفردٌة مما ٌعوق فهم رسالة المرسل من طرؾ
المستقبل باإلضافة إلى درجة التعقيد التن يمي حٌث تتأثر العملٌة اإلتصالٌة بنوع الهٌكل
التن ٌمً للمؤسسة ،كؽموح األدوار وعدم تحدٌدها وكذا عدم تجانس الجماعة وهو ما
ٌخلق تشوٌشا فً العملٌة اإلتصالٌة ،الحواجا اإلجتماعية و النفسية والتً تخلق
حساسٌة بٌن اطراؾ اإلتصال كالمدٌر والعامل فالعدٌد من الرؤساء ذو إتجاهات
دٌكتاتورٌة صارمة الٌقبلون المشاركة والتشاور مع باقً المو فٌن وعلى العكس من
ذلك هناك مسؤولٌن ٌفضلون العمل التشاركً ألجل مصلحة المؤسسة وذلك بالعمل على
تنمٌة إتصاالت إٌجابٌة فعالة تعود بالفائدة على المؤسسة المكتبٌة ككل.
وبالتالً فاإلتصال الفعال ٌؤدي إلى تحسن آداء العامل وحصوله على رضا أكبر من
العمل وٌشعر بمشاركة أكبر وٌتفهم دور األخرٌن مما ٌخلق جوا من التعاون والتنسٌق
؛ومنه نفهم أن أنماط اإلتصال السائدة من شأنها التأثٌر فً صنع المناخ المبلئم لئلبداع
واإلبتكار وتحفزعلى العمل .فاإلتصال بمثابة الجهاز العصبً للتن ٌم ومؤشر هام على
وجود مناخ تن ٌمً جٌد وصحً .

المحاضرة السابعة  :القراءة
للقراءة دور مهم فً بناء اإلنسان والحضارات وتنمٌة الفكر والعقل وتنمٌة اإلبداع
واإلبتكار ؛ لما ٌنتج عنها من إكتساب المعلومات الجدٌدة النافعة والمعارؾ المفٌدة فقد
ربك الذي خلق" دلٌل على فضل القراءة
كانت أول آٌة من آٌات القرآن "إقرأ باسم ا
وأهمٌتها فً حٌاة اإلنسان،كما أن القراءة من أهم وأقدم وسائل التعلم اإلنسانً فقد أولت
لها أولى األمم أهمٌة كبٌرة كالفراعنة الذٌن أسسوا أولى المكتبات وإعتبروها من األماكن
المقدسة فأطلقوا علٌها قاعات "إنعاش الروا "  ،ومازالت األمم إلى ٌومنا هذا تحرص
على تشجٌع القراءة بٌن جمٌع فئات المجتمع.

ماهي القراءة ؟القراءة عملٌة عقلٌة ومهارة فكرٌة ٌكتسبها الفرد بفعل التعلم منذ الصؽر ،وهً نشاط
ٌقوم به القار للحصول على المعلومات وذلك بإستٌعاب النص المكتوب .لغة ٌ :عرفها
قاموس المنجد

النطق بالمكتوب فً كتاب أو إلقاء الن ر علٌه ؛أما معجم الغة

العربية المعاصرفٌعرفها

على أنها تتبع كلمات كتاب ما سواء تم النطق بها أو

مبلح تها فقط .

القراءة من من ور علم النفس اإلجتماعي
الفعل القرافي من وجهة ن ر المختصين في علم النفس وعلم اإلجتماع :"عملٌة تأملٌة تستند إلى عملٌات عقلٌة علٌا ؛ إنها نشاط ٌنبؽً أن ٌحتوي على كل
أنماط التفكٌر والتقوٌم و الحكم و التحلٌل و التعلٌل وحل المشكبلت و لٌس مجرد نشاط
بصري ٌنتهً بتعرؾ على الرموز المطبوعة أو فهم دالالتها ".
كما أنها تأتً فً المرتبة األولى من الشٌوع بعد الحدٌث واإلستماع و بهذا فهً أساس
فً عملٌة البناء الثقافً فً حٌاة الفرد فالمعرفة التً تعطٌها القراءة ذات أثر كبٌر فً
تكوٌن شخصٌة الفرد الناضجة المتكاملة .

القراءة قدرة الفرد على ترجمة الرموز المكتوبة إلى معان وتو ٌفها تو ٌفا فعاال فًالجوانب الحٌاتٌة المختلفة
القراءة ترجمة لمجموعة من الرموز ذات العبلقة فٌما بٌنها والمرتبطة بدالالتمعلوماتٌة معٌنة وهً عملٌة إتصال تتطلب سلسلة من المهارات فهً عملٌة تفكٌر
متكاملة ولٌست مجرد تمرٌن فً حركات العٌن .
وبالتالً فالقراءة هً عملٌة شفوٌة تشتمل على تفسٌر الرموز المكتوبة وربطها بالمعانً
ثم تفسٌر تلك المعانً وفق مثٌرات القار وكلما أتقن ممارستها بذلك ٌتم تطوٌر آدائه
القرائً .

سياقات الفعل القرافي وأنواعهٌتم الفعل القرائً عبر العدٌد من المراحل أو الخطوات التً تعد بثابة نستراتيجيات :
تهٌأ القار لبلوغ هدفه من وراء القراءة أي اإلستٌعاب األمثل للمعانً من خبلل القراءة
كأن ٌركز القار

بادءا على األهداؾ المرجوة من القراءة وٌحددها وتجاهل األهداؾ

الثانوٌة مع التدقٌق فً الكلمات الجدٌدة ومحاولة فهم المعانً المقصودة منها ومراجعتها
ولهذا ٌحتاج القار خبلل عملٌة القراءة إختٌار البٌئة المناسبة التً تضمن التركٌز أهمها
الهدوء والراحة النفسٌة وبعٌدا عن الضوضاء ومختلؾ الضؽوط من أجل تحسٌن كفاءة
وفعالٌة القراءة .ولهذا ٌركزعلماء التربٌة على أن مهارات القراءة :عدٌدة ومتداخلة فقد
قسمها ديشانت ماٌلً :مهارات اإلدراك ،مهارات الفهم الحرفً  ،مهارات تعرٌؾ
الكلمة  ،مهارات تفسٌرالمقروء ونقده  ،مهارات الدراسة.كما فصلها شحاته فٌما ٌلً:
تحدٌد األفكار وإستخراج النقاط البارزة –التفرٌق بٌن االفكار البارزة واالفكار الثانوٌة–تصنٌؾ االفكار والمعلومات –فهم العبلقة القائمة بٌن االفكار –إستخدام الرموز
والمختصرات وتسجٌل االفكار بعبارات مختصرة –تنوٌع السرعة فً القراءة بما ٌبلئم
الؽرح منها –إستخبلص المعلومات المكتسبة من المقروء.

ٌمكن أن تقسم القراءة من حٌث الشكل إلى قراءة صامتة و قراءة جهرٌة
-9القراءة الصامتة ٌ:تم بها تفسٌر الرموز واالشارات الكتابٌة وإدراك مدلوالتها
ومعانٌها فً ذهن القار دون صوت أو تحرٌك الشفتٌن ؛ وتعنً أٌضا إستقبال الرموز
المطبوعة وإدراك معانٌها فً حدود خبرات القار وفقا لتفاعبلته مع المادة المقروءة .
-9القراءة الجهرية :هً عملٌة ترجمة الرموز المكتوبة إلى ألفا مفهومة من القار
بطرٌقة ٌراعً فٌها صحة النطق وقواعد اللؽة والتعبٌر الصوتً عن المعانً .كما تعنً
إلتقاط الرموز المكتوبة بواسطة العٌن وترجمة العقل لها فهً تعتمد على ثبلث عناصر
أساسٌة –الن ر إلى المقرو  ،النشاط الذهنً ،والتلف بالمقروء بصوت عال وواضح .
تقسيمات القراءة من حيث الهدف و الدافع للقراءة
-9القراءة التحصيلية  :وهً التً ٌسعى القار من خبللها تحصٌل المعلومات والحقائق
وإستٌعابها واالستفادة منها خاصة فً البحوث العلمٌة لدن الطبلب .
-9القراءة التحليلية النقدية  :تقوم على التأنً فً اإلطبلع والتركٌز بهدؾ تحلٌل
المقروء وإستخبلص المعانً واالفكار بخصوصه وهو نوع نجده خاصة عند النقاد
والباحثٌن المتخصصٌن ،وبالتالً فهً عنصر هام من عناصر البحث العلمً.
-3القراءة التثقيفية (الحرة) :هً قراءة ٌمارسها الفرد من تلقاء نفسه وهً لٌست
محصورة بالمناهج الدراسٌة بل متنوعة ٌختارها القار من تلقاء نفسه لكً ٌثقؾ نفسه
و ٌرضً مٌوله وإهتماماته .

العوامل التي تنمي القراءة عند الفردمن العوامل األساسٌة التً تعمل على تنمٌة القراءة عند الفرد ماٌلً:

األسرة  :تعد االسرة الخلٌة األولى والبٌئة االساسٌة فً بناء شخصٌة الطفل وتنمٌةمٌوله وتوجٌهها داخل البٌت ؛ فإذا كان األبوان ممن ٌحبون القراءة والمطالعة سٌساعد
ذلك بطبٌعة الحال على توفٌر جو ٌحفز وٌشجع على االطبلع والقراءة خاصة إذا توفر
الكتاب والمكتبة بالمنزل ؛ فنشاط المكتبة ٌبدأ حالما ٌستطٌع الطفل اإلصؽاء إلى الكلمات
أو التعرؾ على الصور مما ٌشجع الطفل على القراءة وٌجعلها محببة إلٌه كما تساعده
على إكتساب المعلومات وترد على إستفساراته وتوسع مداركه وآفاق ذاكرته عن العالم
من حوله إضافة إلى كونها تنمً فٌه التعلم الذاتً .
المدرسة  :من بٌن المؤسسات التنشٌئٌة المدرسة ؛ ففٌها ٌتعلم الطفل القراءة والكتابةمن خبلل االسالٌب والمناهج العلمٌة أي وفق محتوٌات و مقررات تربوٌة مدروسة
ومصممة ألجل تعلٌم التبلمٌذ المباد

األساسٌة فً التعلٌم ؛ فالمهمة األساسٌة لهذه

المؤسسة هً إنشاء جٌل متعلم .
باإلضافة إلى هاتٌن المؤسستٌن هناك عوامل أخرن تساهم هً فً تنمٌة قدرات الفرد
على المدوامة و حب القراءة و اإلطبلع :
وسافل اإلعالم  :وذلك من خبلل بث البرامج الداعمة للقراءة كالحصص و اإلشهاراتالمروجة للكتب و المعارح وآخر اإلنتاجات فً عالم الكتب والفكر كً ٌسهل إقتنائها
من طرؾ الجمهور المتلقً .
دور الثقافة  :تسعى دور ومراكز الثقافة إلى اإلهتمام بجمٌع فئات المجتمع خاصةالشباب والمراهقٌن وذلك بتوفٌر العدٌد من متطلبات الترفٌه والعمل على تنمٌة قدراتهم
فً شتى المجاالت سواء فً مجال الرٌاضة أو التكوٌن الحرفً وكذا التثقٌؾ العلمً من
خبلل المكتبات الموجودة بها حٌث ٌرتاد علٌها شرٌحة الباس بها تجد لتها فً مثل
هذه المراكز لسد أوقات الفراغ فً القراءة و اإلطبل ع

