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 تكليف تكميلي لمتطلبات مقرر علم النفس االجتماعي 

 سارة فواز عبدالعزٌز السلمً: اعداد الطالبة 

 438005480:الرقم الجامعً

 إشراف االستاذة

 خدٌجة جمٌل حلوانً

 هـ1441الفصل الدراسً الثانً 

 



 تعرٌف الدور االجتماعً•

 
ٌمكن تعرٌفه بانه عبارة عن نمط منظم من المعاٌٌر فٌما ٌختص بسلوك الفرد ٌقوم •

الدور بانه الجانب الدٌنامً لمركز  لٌنتون، وٌعرف  الجماعهبوظٌفة معٌنه فً 

وٌعرف الدور االجتماعً اٌضا انه وظٌفة  الجماعهالفرد او وضعه او مكانته فً 

 .الفرد فً الجماعة او الدور الذي ٌلعب الفرد فً جماعة او موقف اجتماعً 

وٌقول براون ان كلمة الدور مستعارة من المسرح والدور شًء مستقل عن الفرد •

ٌقوم بهذا الدور فالفرد بشر اما الدور فهو سٌنارٌو ٌحدد السلوك او ٌعٌر  اللذي

 .عن االفعال وٌحدد االقوال 

دور القائد ودور االب ودور االم ودور المربً )ومن امثلة االدوار االجتماعٌة •

 ... (ودور رجل االعمال ودور االعالم ودور عالم الدٌن 



 :اختالف االدوار االجتواعية 

 ..تختلف فً ضوء المعاٌٌر التالٌة • 

 :الجبر واالختٌار  -1•

فنجد بعضها مفروضا على الفرد وبعضها اختٌارٌا ، فالدور الجنسً او دور سن الطفل •
 .او سن الرشد مثال ال اختٌار للفرد فٌهما 

 ...(معلم او مهندس او ضابط ) بٌنما الفرد ٌختار دوره فً العمل •

 :الشمول  -2•

وتختلف االدوار االجتماعٌة فً شمولها ، فالشاب قد ٌكون قائدا فً جماعة وتابعا فً •
مركز قٌادي ولكن سلوكه  النهجماعة اخرى ، وقد ٌكون الرجل مسٌطرا فً عمله 

 .ٌختلف عن هذا عندما ٌكون فً النادي اوفً بٌته 

 :تحدٌد السلوك  -3•

مثال محددة تحدٌدا جامدا  العسكرٌه فاالدواروتختلف االدوار فً مدى تحدٌدها للسلوك •
ومع هذا فهناك مجال االختالف محدد، اما فً أدوار اخرى كدور االبن فً االسرة فنحد 

مجاال اوسع للتغٌٌر واالختٌار فاالبن ٌجب ان ٌكون مهذبا مع ابٌه وأال ٌعصٌه وأن 
ٌترك سلوكه دون ان ٌنظمه  العرٌضهعمله او قوله وخارج هذه الحدود  ماٌجبٌراعً 

 الدور



 :االستمرار  -4•

والرجل ادوار دائمه  المرأهتختلف االدوار فً استمرارها او دوامها فأدوار •
ال تستمر اال فترة  اللتًدائمة ومن االدوار  المهنٌهواالدوار . داخل المجتمع 

ٌمثل شخصا فً  اللذيقصٌرة نسبٌاً كالمرشح لوظٌفة او عمل او المفوض 
 .تسوٌة مساله ما وهكذا 

 :االهمٌة والشهرة  -5•

اختالفا كبٌرا فً اهمٌتها وشهرتها ، فدور الصدٌق ٌتضمن  االذواروتختلف •
نجدها فً دور  اللتًعالقة شخصٌه وثٌقه واستجابات انفعالٌة عمٌقه عن تلك 

 وفً بعض الثقافات نجد ان بعض االدوار تقذر وترفع اعلى من غٌرها الزماله

 :الصعوبة والسهولة  -6•

تختلف االدوار من حٌث الصعوبة والسهولة فدور المواطن العادي سهل نسبٌا •
ال ٌتطلب اال القٌام بعمل ٌتعٌش منه اما دور العالم الذي ٌكرس حٌاته لعمله 

 .وعلمه فهو دور صعب ٌتطلب منه بذل جهد كبٌر 

 



 :اهوية الذور االجتواعي في تحذيذ الشخصية 

وظٌفة  الجماعهٌحقق توزٌع الدور االجتماعً بٌن اعضاء • 
اجتماعٌه فٌشبع حاجه نفسٌه لعضو الجماعة مبعثها الشعور 

 .الى التقدٌر والى االنجاز والتفاعل االجتماعً  بالحاجه

 :فً  الشخصٌهمحددات  كاحدوتكمن اهمٌه الدور االجتماعً •

 االنسانٌهتجمع بٌن البشر جمٌعا فً اطار : محددات عالمٌه  -1•

تجمع بٌن االشخاص فً المجتمع المحلً : محددات محلٌة  -2•
 .وتماٌز بٌن المجتمع والمجتمعات االخرى 

ترتبط بالسن  اللتً السلوكٌههً المعاٌٌر : محددات الدور  -3•
 والجنس والحالة االجتماعٌة

 تجعل كل شخصٌه فرٌدة فً نوعها: محددات فطرٌه  -4•


