
 مقدمة البحث عن الصور ومقاالت في الحياة االجتماعية

 يميُل اإلنساَن بفطرتّه إلى تكويِن الجّماعات والعيَش فيّها، حيُث يؤدي هذا إلى خلِق العديُد من األفعاَل الُمتشابّهة فيما بينهم،

وهي من أهم ما يؤشر على مضمون المجتمع، ومقدار إنسانيته، وطريقة  ة،وهذا ما يُسمى بمظاهِر الحيّاة االجتماعيّ 

تفكيره، فمنذُ بدايّة اإلنساَن كان قد استقَر حول أماكن توفر المياه والتربة الخصبة والمناخ المناسب، فزرع المحاصيل التي 

حديد الُمجتمعات إلى الترتيب والتنظيم وت تفيده في تغذيته، وشّكل بذلك المجتمعات القرويّة، ولكْن فيما بعد احتاجت هذه

الحقوق والواجبّات، فظهرت المدن التي ازدحمت بالُسكان والخدماِت الُمختلفة، والمظاهر االجتماعية جُميعها تعتبُر 

 .انعكاًسا لألوضاع الثقافيّة، والمعرفيّة، والدينيّة الّتي تعيشها األمم

 ماعيةالبحث عن الصور ومقاالت في الحياة االجت

في بحثِنا عن الصور ومقاالت في الحياة االجتماعية سنتحدُث بإيجاز عْن ماهيّة الحيّاة االجتماعيّة، ومظاهّرها، 

 :والتَطوراِت الُمختلّفة لألجيال، على نحِو الوتيرةِ اآلتيّة

 الحياة االجتماعية

 ركة والتآلف مع غيّرهُ، فال يمكُن لإلنسان الَسْوْي أْن يعيشَ اإلنسان بطبيعتِه اجتماعيًا يُحبُّ الُمشا -سبحانهُ وتعالى-خلَق الله 

حياتّه وحيًدا بُعزلّة عن اآلخرين، فالحياةُ االجتماعيّة هي جانٌب من جوانِب حيّاة أّي إنسان، بحيُث ال يمكُن تجاهلها أو 

نساُن تتكامل البشريّة معًا بشكل دائم، فاإل تناسيّها، فالله تعالى عندما خلق اإلنسان جعله ُمتفاوٌت في قدراتِه وإمكانيّته، كيْ 

مهما تمايزت قُدراتِه وتعاليت مهاراتَهُ فإنّه يبقى عاجًزا عن صنَع كُل شيء بنفّسه، وكما قاَل ابن خلدون أبو علم االجتماع 

حِب تِه النفسيّة كالشعور بالبأّن اإلنسان مدنٌِي بطبعِه، أْي أنّه بحاجة ُمستمرة إلى تلبية احتياجاتِه الحياتيّة بدًءا من حاج

 .[1]والتقدير واالحترام، إلى حاجته المعيشيّة من مأكل ومشرب وغيّره

 مظاهر الحياة االجتماعية

كانت الحياة البشرية وما زالت في تغير سريع ومستمر منذ بدء البشرية، وتعددت مسميات العصور التي مرت عبر 

تعددت مسميات الحضارات والمجتمعات التي عاشت خاللها، ولكْن عامةً يمكُن تلخيص الحيّاة االجتماعيّة في الزمان، كما 

 :تفاعل الفرد مع األسرة والمجتمع، على النحِو اآلتّي

 تفاعل الفرد مع األسرة

رُد اة الفرد االجتماعيّة، فإْن نشأ الفتعتبُر األّسرة هي ركيزةُ الُمجتمع والُركن األساسْي في تكوينّه، وهي ما تُحدد طبيعةُ حيّ 

في بيئة سليّمة خاليّة من المشاكِل والتوتر، سيكوُن سويًا ُمحبًا للطبيعِة التي ُجبَِل عليّها وِهي طبيعةُ الحيّاة االجتماعيّة 

حترام وااللتزام التعاون واال والمشاركة مع الغيَر، بينما البيئة التي تفتقُر إلى التربيّة السليّمة التي تعتمُد في أساِسها على

 .بالواجبّات فإّن أفرادها سيعانون في الغالِب مْن مشاكل في التواصِل مع اآلخرين، ويمليون إلى الوحدة والعُزلة االجتماعيّة

 تفاعل الفرد مع المجتمع

ة يُقلّد في بداية نشأتّه ومراحله العُمريّ  عالقةُ الفرد مع ُمجتمعِه ومع البيئِة التي نشأ بِها تكوُن عالقة تفاعليّة بحثّة، فالطفلُ 

ُكَل شيء، ويغلُب طبَع الُمجتمع والبيئةَ الُمحيّطة فيّه، فالطريقةُ التي يتفاعُل بها الفرد مع بقيِة أفراد ُمجتمعه ِهي الطبيعةُ 

وعات فيه هما ما يُشّكالن االجتماعيّة التي ُجبل عليّها منذُ صغّره، باإلضافة إلى المعادلة االجتماعية التي تحكم المجم

الفرق بين المجتمعات ويعطيانها طابعًا خاًصا يميزها عن باقي المجتمعات األخرى، وقْد نظم اإلسالم عالقة األفراَد مع 

العالقات بين األفراد وتبعدهم عن األضغان  بعضهُم البعض، فدعا إلى التحلّي باألخالِق الطيبّة الحميدة التي توطّد

دعا إلى التزاور والتراحم وصلة الرحم، فيما حدد عالقات المسلمين بغيرهم أيًضا وحّث على أن تحكمها والنزاعات، و

 .المعاملة بالحسنى مالم يحّركهم ِعداء، فوضَع بذلَك أُسس ُمجتمع قوي ُمعافى في عالقاتِه

 العزلة االجتماعية

الفرد ُمنطويًا على نفّسه، بعيًدا عْن أي تفاعل مع ُمجتمعه وبيئته،  العُزلةُ االجتماعيّة أو االستبعاد االجتماعّي وهَو أْن يكونَ 

 :وُمنعزالُ عن الحيّاة االجتماعيّة، وقْد تتعدُد أسباب العزلة االجتماعيّة، ومنّها ما يأتْي

 انعدام الثقة في اآلخرين، بسبب التعرض ألي موقف سابق. 

 فقدان شخص غالي أو عزيز. 

 التعرض للعنف المنزلي. 



 التعرض للتنمر. 

 فقدان الثقة بالنفس. 

 المشاكل العقليّة وقلة االدراك. 

 التشرد. 

 البطالة. 

 االكتئاب والُحزن. 

 الشيخوخة. 

 الزيف في المظاهر االجتماعية

االهتمام بالشكليّات والمظاهر االجتماعيّة الخداّعة غالبًا ما يكوُن على حساِب الجوهر، واألخالُق ِهي من السمات التي 

ُر في الُمجتمعات التي تُعاني من أزمة حضاريّة حقيقيّة، فيالحُظ اهتمام البعَض بشراء السلع الباهظة والماركاِت تنتش

العالميّة حتى لو أغرقوا أنفسهم في الديوِن والقُروِض البنكيّة، وذلَك مْن أجِل التفاخِر والتباِهي، وكما ويالحُظ بشّدة في مثِل 

باألغنياِء دوَن النظر إلى ثقافتِهم أو علمهم أو أخالقهم، وإجماالً فإّن المظاهُر االجتماعيّة الكاذبِة هذه الُمجتمعات االهتماَم 

 .والعاداُت السيئّة قد تُرهُق بعض الفئات في هذه المجتمعات وبشكل يتسبب للبعض المشاكل النفسية، والصحية، والعائلية

 أفضل المظاهر االجتماعية

لمظاهر االجتماعية ِهي تلَك التي تنطلُق من نقاِء القلِب وُسمو األخالق ورفعةُ الديِن، حيث تمثل هذه بالتأكيد فإّن أفضُل ا

المظاهر انعكاًسا حقيقيًا لرحمة أبناء المجتمع الواحد، وتكاتف أفراده، وتضاُمنَهم مع بعضهم، وتآلزِرهم، ووعيهم بالقضايا 

حكًرا على أمة من األمم، أو شعب من الشعوب، فهي منتشرة بين جميع اإلنسانيّة المختلفة، ومثل هذه المظاهر ليست 

 .الناس على اختالف أعراقهم، وأديانهم، ولغاتهم، وألوانهم

 أهمية الحياة االجتماعية

 :يأتي فيما الحيّاة االجتماعيّة ِهي الطريقةُ التي يتفاعَل فيّها الفرُد مع األٌسّرة والُمجتمع، وتكمُن أهميّة الحيّاة االجتماعيّة

 فاإلنساُن في بداية حيّاته يعتمُد على أُّمه، حيُث تُقدم له الحياةُ االجتماعيّة تُساعُد على استمراريِة الحيّاة ،

الرعاية واالهتمام، ومن هذا الُمنطلق فإّن استمراريِة الحيّاة وبقاء البشريّة على اتصال دائِم يعتمُد بشكل رئيسي 

 .وتكويِن الروابط القويّة مع اآلخرينْ على الحيّاة االجتماعيّة، 

 فالحياةُ االجتماعيّة تشجُع اإلنسان على التعاوِن الحياةُ االجتماعيّة تُساعد في تطوير قدرات اإلنسان ومهاراتِه ،

والُمشاركة، مما يُساعده على تطويِر مهاراتِه في االتصاِل والتحاور، كما يُساعّدهُ على إنجاِز أهدافهُ وتطويِرها، 

فضالً إلى أنّها تُقّدم العديد من األنشطة التي تُحفز العقل على اإلبداع وإنجاز المهام بطريقة فعّالة، مما يُساعد 

 .على تطوير مهارات الفرد

 فطبيعةُ اإلنساُن البشريّة تدفعهُ لالنخراط بشكل الإراّدي في الحفاظُ على صحِة اإلنسان العقليّة والجسديّة ،

طبيعةُ تُغذيّها التفاعالت االجتماعيّة، والتي لها األثُر الكبير في الحفاِظ على صّحة اإلنسان الُمجتمع، وهذِه ال

 .العقليّة والجسديّة، حيُث أّن العالقات االجتماعيّة تُساعد دوًما في حماية عقل اإلنسان وجّسدهُ 

 لغتي الخالدة 2222حل سؤال البحث عن الصور ومقاالت في الحياة االجتماعية 

جد في كتاب لغتي الخالدة للصف األول متوسط في الفصل الدراسي الثاني سؤاُل البحث عن الصور ومقاالت في الحياة يو

االجتماعية، وحُل هذا السؤال سهالً وُمبسًطا، بحيُث يعتمُد على البحث عن صور توضُح مظاهَر الحيّاة االجتماعيّة، 

 .عن الحيّاة االجتماعيّة ومدى أهميتّها وأفضُل المظاهُر االجتماعيّة أيًضاوالتحدُث في مقاِل قصيّر كالذي كتبناهُ آنفًا 

 صور عن الحياة االجتماعية

 الحياة االجتماعيّة ِهي جزأ ال يتجزأ مْن حياةِ كُُل إنساْن، حيُث أّن اإلنساَن بطبعِه يسعى إلى التفاعِل مع الموارِد البيئية ومعْ 

في حياةِ ُكِل فرد، بحيُث ال يمكُن تجاوزها أو تجنبها، ال يقتصر معنى وأهمية الحياة  من حولّه، وِهي الحيّاة األساسيّة

االجتماعية وتعزيز مفهومها في عقول أفراد المجتمع على المقاالت واألبحاث والخطب الرنانة فحسب، بل إن استخدام 



مظاهر وجوانب الحياة االجتماعية بعض الصور والبطاقات المعبرة عن ذلك، إنَّما يأتي ضمن مظاهر فهم وتوضيح 

 :بجميع ما تضمُّ من أفعال وأحداث، ومن صور عن الحياة االجتماعية

 

 



 

 

 خاتمة البحث عن الصور ومقاالت في الحياة االجتماعية

اإلنساُن بطبيعتّهُ مجبوٌل على حْب الحيّاة االجتماعيّة، فاإلنساُن الّسوْي هَو اإلنساُن الذي يميُل إلى ُمخالطِة أفراد ُمحيّطه، 

وتقريبًا يتطبُّع بغالبيّة طباِعهم الظاهّرة، كما ويختلُط بمختلِف شرائح ُمجتمعَه، واألهمُّ من ظاهريِة الحياةِ االجتماعيّة هَو 

بمبادىء األخالق، وأسس العقيدةِ اإلسالميّة الصحيحة، والتعامل الهيُّن الليّن مع اآلخرين، واإلنساُن الذي يميُل إلى  التحلّي

حِب العزلة االجتماعيّة يكوُن قد تعرَض لمواقف حياتيّة جعلتهُ ُمنطويًا على نفسِه بعيًدا عن جميِع األشخاص من فقدان 

 .هاشخص عزيز أو انعدام الثقّة وغيّر



  

 


