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مقّدمة:

       ُشِغَل الفكر اإلنساني من أقدم العصور إلى يومنا هذا، بالتأمل والتساؤل في قصة هذه المكونات، ونشأتها 

وسر وجودها، كما شغل أكثر من ذلك بالتأمل في حقيقة أغرب كائن فيها، وهو اإلنسان: بنيانه الجسمي، وقواه 

العقلية، وأشواقه الوجدانية ونفسه التي تخفق بين جنبيه، وأصله، ومآله.

      ولم يكن هذا االنصراف لإلنسان،وقفًا على فئة من الناس دون أخرى، بل كان قاسمًا مشتركًا بينهم جميعًا، 

على اختالف مستوياتهم العلمية والثقافية، وعلى تفاوتهم في مضمار الحياة الحضارية، إذ كان يكفي للفت النظر 

إلى معضلة هذا الوجود والتساؤل عن سره، أدنى ما يتمتع به اإلنسان السوي من القدرات الفكرية والعقلية.

التفكيــر وظيفــة طبيعيــة لإلنســان، ونحــن ال نفكــر إال حيــن نبحــث عــن معنــى الحيــاة والعالم ، وحيــن نريد أن نحدد 

ألنفسنا موضعًا في صميم الكون، قاصدين من وراء هذا كله أن نعرف على أي وجه ينبغي لنا أن نحيا.

      والتفكيــر هــو حديــث النفــس، فأنــت حيــن تفكــر فــي أمــر مــا، تراجــع مــا فكــرت بــه  وتظــل تعيــده، وتقلبــه على 

أوجهــه حتــى يســتقر رأيــك.. وهنــا تظهــر نتيجــة تفكيــرك فــي صــورة معرفة انتهــت إلى أنها تلبي حاجاتك األساســية 

وتحل المشكلة التي تفكر فيها في سهولة ويسر.

      والنــاس فــي حياتهــم اليوميــة الجاريــة، يحكمــون علــى أفــكار معينــة بأنها صادقة وصحيحة كما يحكمون على 

أفكار أخرى بأنها باطلة أو غير صحيحة، وهم في أحكامهم هذه قد يتفقون جميعًا على رأي واحد، أو قد يختلفون 

بحيث يكون التفكير الصحيح عند فريق منهم باطاًل عند فريق أخر.

      فإذا كان الناس في حياتهم الواقعية يحكمون بالصدق والحق على أفكار، وبالباطل على أفكار أخرى، فال 

بد أن يكون ذلك راجعًا إلى اختالف أســاليب تفكيرهم، وتباين آرائهم وفلســفاتهم بشــأن الموضوعات التي يفكرون 

حولها. فكيف نفهم طبيعة هذه االختالفات؟ وما التفكير، وما الطرائق التي يقيس بها الناس صور التفكير، ليميزوا 

الفكر الصحيح من الباطل؟ ومتى يمكن أن نقول إننا نفكر؟ وما أساليب التفكير المختلفة التي نمارسها في حياتنا؟

       بهــذا جعلنــا محــور  كتابنــا الجديــد المطــور لمــادة »الفلســفة والعلــوم اإلنســانية« والمخصــص لطــالب الصف 

األول الثانــوي العــام الفــرع األدبــي يتضمــن ثــالث وحــدات فــي )الفلســفة وعلــم االجتمــاع وعلم النفــس(، حرصنا في 

بنائهــا علــى تلبيــة متطلبــات المنهــاج وتحقيــق الغايــات المرجــوة منــه، وتبنــي المعاييــر الوطنيــة التــي حرصت وزارة 

التربية فيها على أساسيات المعرفة، واالبتعاد عن الحشو والتكرار، وأن يكون الطلبة مشاركين نشيطين في عملية 

التعلم. إذ هم محور العملية التعليمية التعلمية.

     تناولت وحدة الفلســفة مجموعة من الدروس هي: »نشــأة الفلســفة ومعناها – الفلســفة ظاهرة إنســانية – دوافع 

التفلســف  – مهارات التفلســف – وظيفة الفلســفة – الفكر الفلســفي في الشــرق )الهند والصين( – الفكر الفلســفي 
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في الحضارات القديمة )مصري - بابلي - سومري( – الحقيقة الفلسفية )نص فلسفّي( - أنواع التفكير – التفكير 

المنطقي – مصادر المعرفة – أنماط فاسدة للمعرفة – األنا واألخر – الفضيلة – أنواع الفضائل - القيمة – القيم 

بين الثبات والتغيير. 

     فيما اختصت الوحدة الثانية بعدد من دروس علم االجتماع هي: الجماعات البشرية – مبادئ علم االجتماع – 

أوائل المنظرين بعلم االجتماع -  ضرورة االجتماع البشري عند ابن خلدون )تحليل نص( – فروع علم االجتماع 

)1( – فروع علم االجتماع )2( – المجتمع ومكوناته – تطور المجتمعات – التغير االجتماعي – التواصل بين 

الجماعات اإلنسانية. 

     وأخيــرًا وحــدة علــم النفــس تناولــت مجموعــة مــن الــدروس هــي: نشــأة علــم النفس - مــدارس علم النفس – فروع 

علم النفس النظرية – فروع علم النفس التطبيقية – النمو وقوانينه – الطفولة – اللعب – المراهقة – مرحلة الرشد 

– اعرف مهنتك بنفسك - اآلثار المادية والنفسية للحروب.

      وقــد بنــي الكتــاب علــى األنشــطة المتنوعــة الفرديــة والجماعيــة، التــي تبعــث فــي دارســه دافعيــة البحــث والتتبع 

النظري والميداني الستخالص األجوبة التي تشكل في النهاية تقويمًا الستيعاب مضامينها، كما تعمل على تدريب 

الطالب على التفكير في المشــكالت الفلســفية والظواهر االجتماعية والقضايا النفســية، والبحث في تفســيراتها في 

الفلســفة والمنطــق واألخــالق وعلــم االجتمــاع وعلــم النفــس، فبــدأ كل درس بقضيــة مناقشــة، أعقبتهــا أســئلة تتطلــب 

التفكيــر والبحــث فــي الصــف، كمــا تنتهــي بتطبيقــات لمــا وصــل إليــه النقاش في الحياة، فتســهم في ترســيخ معارف 

المتعلــم وتمكنــه مــن توظيفهــا فــي الحيــاة. كمــا تضمــن الكتــاب نصــان لتعزيــز مهــارة القــراءة والتفســير واالســتنتاج، 

وتعزيــز مهــارات البحــث وتحليــل النصــوص، كمــا شــمل تقويم الــدروس بعض المواضيع الفلســفية التي تنمي مهارة 

التفكير الناقد.

       إننــا إذ نضــع هــذا الكتــاب بيــن أيــدي أبنائنــا الطلبــة ليحدونــا األمــل أن يبذلــوا جهــدًا طيبــًا، لإلفادة من محتواه 

المعرفــي، والمهــارات التــي يهــدف إلــى إكســابها، مــع تأكيــد أن الكتــاب المدرســي هــو أحــد مصــادر المعرفة، وعلى 

الطلبــة الرجــوع إلــى مصــادر التعلــم الموجــودة فــي مكتبــة المدرســة أو الشــابكة، كمــا نأمــل مــن زمالئنــا الموجهيــن 

االختصاصين والمدرســين الكرام تزويدنا بمالحظاتهم الميدانية التي ســتكون موضع اهتمامنا وتقديرنا في المركز 

الوطني لتطوير المناهج التربوية لتسهم في تطوير هذا الكتاب باستمرار.

المؤلفون
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الفلسفة والعلوم اإلنسانّية                                                                   الصف األّول الثانوّي األدبّي

1- معنى الفلسفة ونشأتها.

2- الفلسفة ظاهرة إنسانّية.
3- دوافع التفلسف.

4- مهارات التفلسف.
5- وظيفة الفلسفة.

6- الفكر الفلسفّي في الشرق )الهند والصين(.
7- الفكر الفلسفي في الحضارات القديمة )مصرّي - بابلّي - سومرّي(. 

8- الحقيقة الفلسفّية )نص فلسفّي(.
9- أنواع التفكير.

10- التفكير المنطقّي.

11- مصادر المعرفة.
12- أنماط فاسدة للمعرفة.

13- اآلنا واألخر.
14- الفضيلة. 

15- أنواع الفضائل.
16- القيمة.

17- القيم بين الثبات والتغيير.

الفلسفة
الوحدة
 األولى

دروس الوحدة:
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معنى الفلسفة ونشأتها

   »تأمــل فــي اهتمامــات األفــراد مــن حولــك، زمالئــك وجيرانــك وأســرتك، 
ســتجدهم يعيشــون فــي مجتمــع واحــد، لكــن اهتماماتهــم ليســت واحــدة. أحدهــم 
ومواعيــد  وترتيبهــا  العالميــة  األنديــة  أخبــار  ويتابــع  القــدم  كــرة  يحــب  قــد 
مبارياتهــا، وآخــر يهتــم بالقــراءة وشــراء الروايــات والكتــب األدبيــة، أمــا الثالــث 
فيهتــم بتربيــة الحيوانــات األليفــة. وفتــاة تتابــع آخــر األفــالم الحديثــة وتســارع 
إلــى اقتنائهــا، بينمــا تهتــم أخــرى بالتصويــر الفوتوغرافــي وتخطــط لشــراء آلــة 

تصويــر جديــدة أحــدث مــن تلــك التــي تملكهــا«.

   تختلــف اهتمامــات األفــراد بنــاًء علــى عوامــل كثيــرة، منهــا اختــالف طبيعــة كل فــرد عــن اآلخــر، 
أو اختــالف العمــر أو التربيــة أو النــوع االجتماعــي، كمــا أن االهتمــام ببعــض الموضوعــات يكــون 
طارئــًا ويزيــد نتيجــة الحاجــة إليهــا، أو الفائــدة المرجــوة منهــا. فقــد نهتــم ببعــض الموضوعــات فــي فتــرة 

معينــة، ثــم يــزول هــذا االهتمــام فــي فتــرة أخــرى، لتحــل محلــه اهتمامــات جديــدة 

الّدرس 
األّول

1- ما األسباب التي تجعل اهتمامات الناس مختلفة؟
2- كيف تفسر اهتمام الجائع بالطعام واهتمام المريض بالصحة؟
3- هل يوجد أشياء أو موضوعات يكاد يتفق عليها جميع األفراد؟

4- اتفق مع زمالئك على موضوعين يمكن أن يثيرا اهتمام الجميع.

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

أواًل – ما الفلسفة؟ 
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 فاللعــب مثــاًل مهــم لجميــع األطفــال، أمــا البالغــون فيتحــول اهتمامهــم نحــو العمــل. كمــا نالحــظ أن 
اهتمــام الطــالب بالدراســة يزيــد أيــام االمتحانــات، بينمــا يقضــون ســاعات أطــول فــي ممارســة هواياتهــم 

فــي الصيــف وأيــام العطــل.
     ورغــم اختــالف األفــراد باالهتمــام بالموضوعــات الســابقة، ثمــة موضوعــات عامــة وقضايــا كبــرى 
يهتــم بهــا الجميــع دون اســتثناء، مثــل معرفــة اإلنســان لنفســه، وتأمــل العالــم مــن حولــه، والتفكيــر فــي 

الحيــاة والمــوت، والمصيــر بعــد المــوت، وتســاؤله عــن معنــى وجــوده، وكيــف ينبغــي أن يعيــش.
تمثــل هــذه األســئلة والقضايــا الكبــرى الموضــوع األساســي للتفكيــر الفلســفي، ورغــم قلــة هــذه األســئلة، 
فإنهــا شــغلت التفكيــر اإلنســاني منــذ أقــدم العصــور، وعليــه كانــت اإلجابــات عنهــا كثيــرة ومتباينــة بيــن 

األفــراد والشــعوب واألزمنــة.

2- المعنى االصطالحّي:1- األصل اللغوّي:

   يرجــع أصــل كلمــة فلســفة إلــى 
اللغــة اليونانيــة القديمــة، وهــي مركبة 
 )Philo مــن مقطعيــن همــا: )فيلــو
حــب  أي   )Sophia و)صوفيــا 
الحكمــة. أمــا معنــى الحكمــة فهــي 
والقائمــة  العميقــة  العقليــة  المعرفــة 

الفكــر.  عمــال  واإ التأمــل  علــى 
    وتشــير كلمــة الحكمــة فــي اللغــة 
العربيــة إلــى الــرأي الصائــب الــذي 
ترافقــه القــدرة علــى إزالــة الغمــوض 
عن المشــكالت الملتبســة والتصرف 

األمثــل فــي المواقــف المختلفــة.

لبلــوغ  الــذي يســعى  التفكيــر  الفلســفة علــى      تطلــق كلمــة 
مجــال  حــددوا  مــن  أول  اليونانيــون  وكان  والحقيقــة،  المعرفــة 
يهتــم  الــذي  هــو  اليونــان  فالفيلســوف عنــد  الفلســفة وعرفوهــا، 
فــي  ويبحــث  األساســية،  واإلنســانية  الكونيــة  األمــور  بمعرفــة 

وجودهــا. وأســباب  الموجــودات  طبيعــة 
 لذلــك فــإن الفلســفة هــي تصــور عــام لإلنســان والوجــود مــن 
والحقائــق  الموجــودات  وطبيعــة  المعرفــة  فــي  تبحــث  حولــه، 
الشــاملة والكليــة، كمــا تبحــث فــي موقــف اإلنســان مــن القيــم 
وعالقتهــا بالســلوك والمعرفــة، وخاصــة الخيــر والحــق والجمــال.

ثانيًا- معنى الفلسفة:

ثالثًا- نشأة الفلسفة:
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التقويم الدرس األول

1- ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة غلط أمام العبارة المغلوطة فيما يأتي:
تتضمن الحكمة رأيًا نظريًا وسلوكًا عمليًا صحيحين. أ - 

ب -  تبحث الفلسفة في الحقائق الجزئية.
ت -بدأ اإلنسان بطرح األسئلة الفلسفية الكبرى قبل والدة الفلسفة.

2- أجب عما يأتي:
     - فسر: يكون اهتمام المريض بالصحة متقدمًا على بقية االهتمامات.

     طــرح اإلنســان علــى نفســه األســئلة الفلســفية الكبــرى منــذ بدايــات الوعــي اإلنســاني، قبــل عشــرات 
آالف الســنين حيــن كان التفكيــر الخرافــي واألســطوري ســائدًا، لكــن الفلســفة لــم تولــد كحقــل معرفــي 
عقالنــي محــدد ومنظــم إال مــع المرحلــة اليونانيــة حوالــي 500 ق.م، عندمــا انحســر الفكــر األســطوري 

ليحــل محلــه الفكــر العقالنــي القائــم علــى قواعــد التفكيــر الصحيحــة.
ماذا أعرف عن الفلسفة اليونانية؟ أشارك زمالئي بعض أسماء الفالسفة اليونان.

ثالثًا- نشأة الفلسفة:
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الفلسفة ظاهرة إنسانّية

    

الّدرس
الثاني

1- متى يبدأ اإلنسان طرح األسئلة؟
2-  إذا كانت الفلسفة بدأت من خالل طرح األسئلة هل أدرك أهميتها؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    إن الذي يرفض الفلسفة يتحتم عليه أن يتفلسف.
                                              أرسطو

   عندما يسأل اإلنسان ما هي الفلسفة فإنه يبدأ بعملية التفلسف.

أواًل: التفلسف ضرورة إنسانية:

     يــرى اإلنســان ظواهــر الكــون علــى اختــالف أنواعهــا، ويفّكــر بهــا وبتأّملهــا ويكــون لــه فيهــا رأي، 
وعلــى ذلــك فإنــه ال يوجــد – فــي الغالــب – إنســان ال يتفلســف أو علــى األقــل فــإّن لــكّل مّنــا فــي 

حياتــه لحظــات يكــون فيهــا فيلســوفًا ينظــر ويتأّمــل ويحــاول الوصــول إلــى أعمــاق األمــور .

     الشعر والفلسفة يسهمان في تدفق الخيال المبدع.ينظم أحد الحكماء األبيات اآلتية:

استنتج معاني التفلسف كما وردت في األبيات السابقة؟ 

تنتفــع التــروي  تنســى  ال  أوصيــك   ..... واســتمع.... مهــاًل  الحكمــة  طالــب  يــا 

تبــع رغمــًا  لهــا  موجــود  وكل   ..... .... يــرى  أيضــا  ومــا  غيــب  أقســامها 

يرتفــع  حــق  جــالء  فهمهــا   ..... .... ســدى  شــيئًا  نقدهــا  تحســبن  ال 
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نمــا هــي ظاهــرة إنســانّية مالزمــة لوجــود      الفلســفة ليســت نبتــًا غيــر طبيعــّي فــي المجتمــع واإ
اإلنســان. وفــي هــذا المعنــى يقــول الفيلســوف المصــرّي زكريــا إبراهيــم: »مــا دامــت الفلســفة ضــرورة 

ــص منهــا« إنســانّية فهيهــات ألحــد أن يســتغني عنهــا أو أن يتخّل

      عرف سقراط الفلسفة بأنها البحث العقلي عن حقائق األشياء الذي يؤدي للخير األقصى. 
أمــا أفالطــون فيعــّرف الفلســفة بأنهــا البحــث عــن حقائــق الموجــودات ونظامهــا الجميــل لمعرفــة المبــدع 

األول.      
 ويعّرفهــا الكنــدي بأنهــا علــم األشــياء بحقائقهــا، وهــذه الحقائــق كليــة ولهــا شــرف علــى جميــع العلــوم 

اإلنســانية.
     ويعّرف ابن رشد الفلسفة بأنها النظر في الموجودات من جهة داللتها على الصانع.

أما توما االكويني  فيعرف الفلسفة بأنها الحكمة التي تعالج العلل األولى.
     أمــا فــي العصــر الحديــث فقــد قــدم ديــكارت تعريفــًا للفلســفة قــال فيــه: هــي العلــم العــام لجميــع العلــوم 

وهــي معرفــة العناصــر األساســية فــي كل علــم.
    أما الفيلسوف األلماني فيخته فيقول بأنها فن المعرفة.

فكر واستنتج:

          ُصغ تعريفك الخاص للفلسفة.

بعض تعريفات الفلسفة: 

     تتميــز النظــرة الفلســفية التــي تعبــر عــن موقــف يتخــذه الفيلســوف مــن المشــكالت الفلســفية المطروحــة 
بخصائــص ومميــزات ال تتوفــر فــي التفكيــر العــادي.

ثانيًا- خصائص النظرة الفلسفية: 
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وبإمكاننا أن نوجز هذه الخصائص باآلتي:

العمومّية 
والشمول: 

  تتوجــه نظــرة الفيلســوف إلــى الواقــع الــذي يشــمل الكــون واإلنســان مــن 
حيــث أصلهمــا ومصيرهمــا وغايتهمــا. ففــي حيــن أن كل علــم يتنــاول نوعــًا مــن 

الكائنــات أو جانبــًا مــن الكــون فــإن الفلســفة تحــاول معرفــة الوجــود بأكملــه.

االستقاللّية 
والتفرد: 

االهتمام 
باإلنسان: 

 كل فيلســوف ينطلــق مــن نظــرة وافتراضــات خاصــة بــه، يرتكــز إليهــا 
فــي بنــاء نظامــه الفلســفي الــذي ال يتفــق بالضــرورة مــع غيــره.       

  تســعى الفلســفة إلــى االهتمــام باإلنســان بالدرجــة األولــى، وتضــع علــى 
عاتقهــا تفســير كل مــا يتعلــق بالكــون الــذي يعيــش فيــه هــذا اإلنســان، بهــدف 

الوصــول للمعنــى الحقيقــي لحياتــه.

 تقدم الفلسفة إجابة عن األسئلة الكبرى التي تقلق اإلنسان وتساعدة 
على إيجاد إجابات شخصية عنها .

  يمتــاز التفكيــر الفلســفي بأنــه تفكيــر نقــدي، ألنــه ال يكتفــي باإلجابــات 
التــي يحصــل عليهــا بــل يقــوم بنقدهــا محــاواًل إيجــاد مواطــن القــوة والضعــف 

فيهــا، فالفلســفة تســعى لنقــد األفــكار الســائدة، للوصــول للحقيقــة.

ال غنى 
لإلنسان عن 

الفلسفة:

اتخاذ 
الموقف 
النقدّي:  
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أقرأ -أتأّول:

     يقول الفيلسوف برتدراند رسل:

الفلسفة قادرة على اقتراح إمكانات عديدة توسع آفاق فكرنا وتحرر أفكارنا من سلطان العادة الطاغي.

التقويم الدرس الثاني

1- اكتب كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة مغلوطة أمام العبارة المغلوطة:
أ- الفلسفة تحاول تكوين معرفة عن الوجود بأكمله.

ب- ال غنى لإلنسان عن الفلسفة.
2- يقــول الفيلســوف المصــري زكريــا إبراهيــم: »مــا دامــت الفلســفة ضــرورة إنســانية فهيهــات ألحــد 

أن يســتغني عنهــا أو أن يتخلــص منهــا«، أفســّر ذلــك.
3- أجب عما يأتي:

أ- تسعى الفلسفة إلى االهتمام باإلنسان بالدرجة األولى.
ب- التفكير الفلسفي تفكير نقدي أوضح ذلك.

4- أمأل  الجدول األتي:

أعط رأيك الفيلسوف التعريف

فيثاغورس
سقراط

أفالطون

الكندي
ديكارت

فيخته

5- الموضوع: قدم رؤية عن النظرة الفلسفية وخصائصها.
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دوافع التفلسف

    

الّدرس
الثالث

1- ما دور العلم والمعرفة في حياة اإلنسان؟
2- هل للفلسفة قيمة برأيك؟

3- أميز بين العلم والمعرفة؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

 يقول كانط:
)إننا ال نتعلم التفلسف إال إذا قمنا باستخدام عقلنا الخاص بأنفسنا(.

أواًل- واجب الفيلسوف:

   
 من أهم واجبات الفيلسوف مساعدة األفراد على الفهم الحقيقي للواقع. من خالل التفكير

العقالني الهادئ بعيدًا عن التشائم واليأس.

استنتج:

      استنتج واجبات أخرى للفيلسوف في حياتنا.
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     هناك جملة من الدوافع التي تحرك رغبة التفلسف لدى اإلنسان، ومن أهم هذه الدوافع:
1 – الدهشة:

      الدهشــة أصــل الفلســفة، فنحــن نــرى بأعيننــا النجــوم والشــمس وأجــرام الســماء، وهــذه المشــاهدة 
تدعونــا للدهشــة التــي تقودنــا إلــى دراســة العالــم كلــه فتنشــأ الفلســفة. أمــا أرســطو فيــرى أن التعجــب هــو 
الذي يدفع الناس إلى التفلســف، فهم يدهشــون من األشــياء الغريبة التي تصادفهم، األمر الذي يدفعهم 

إلــى المعرفــة.

فكر واستنتج:

         يقول الفيلسوف أرسطو: »حين أندهش فمعنى ذلك أنني أشعر بجهلي، فأنا أبحث عن 
المعرفة ولكن لكي أعرف فحسب ال لكي أرضي حاجة مألوفة«.

2 – الشك: 
     مــن دوافــع  التفلســف الشــك الــذي هــو حالــة التــردد بيــن نقيضيــن ال يســتطيع اإلنســان أن يرجــح 

أحدهمــا علــى األخــر بســبب تكافــؤ األدلــة.

موقف وتحليل:

تأمل الموقف الفلسفّي:

يقول ديكارت:
      إننــا لكــي نبحــث عــن الحقيقــة ينبغــي أن نشــك فــي كل مــا يصادفنــا مــن أشــياء ولــو مــرة 

واحدة.
إلى أي مدى أتفق أو أختلف مع الموقف السابق؟ أدعم رأيي باألمثلة.

ثانيًا- لماذا التفلسف؟



18

3 – وعي اإلنسان بالقضايا الكبرى التي تهم وجوده:
      عندمــا يبــدأ اإلنســان بالتفكيــر بمــا يحيــط بــه، يطــرح مجموعــة مــن التســؤالت محــاواًل إيجــاد األجوبــة 

لمــا هــو غامــض وحلــواًل للمشــكالت التــي تقلــق وجــوده. 
4– التواصل: 

      التواصــل مــن أهــم الدوافــع  األساســية للتفلســف ألن اإلنســان كائــن اجتماعــي ويعــّد الفيلســوف 
األلمانــي كارل ياســبرز أول مــن أضــاف التواصــل بوصفــه دافعــًا للتفلســف ويــرى أن دوافــع التفلســف 

تكتمــل ألنهــا تعتمــد علــى التواصــل والتفاهــم بيــن النــاس وتجاوبهــم فيمــا بينهــم.

فكر واستنتج:

ابحث في دوافع أخرى للتفلسف من وجهة نظرك.

التقويم الدرس الثالث

1- اكتب كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة مغلوطة أمام العبارة المغلوطة:
أ- الدهشة أصل التفلسف لدى أفالطون.

ب- الشــك هــو حالــة تــردد بيــن نقيضيــن ال يســتطيع اإلنســان أن يرجــح أحدهمــا علــى األخــر 
بســبب تكافــؤ األدلــة. 

2- يقول كارل ياسبرز: 
  »أصــل الفلســفة يقــوم يقينــًا فــي االندهــاش وفــي الشــك وفــي تجربــة المالبســات النهائيــة ولكــن هــذا 
كلــه ينطــوي فــي نهايــة األمــر فــي إرادة التواصــل الحقيقــي بيــن الناس«.افّســر ذلــك وأبيــن أهميــة 

التواصــل.
............................................................................................
...........................................................................................

3- الموضوع: لماذا التفلسف؟ وما هي الدوافع التي تدفعنا نحوه؟
............................................................................................
...........................................................................................
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مهارات التفلسف

    

الّدرس
الرابع

1- هل يحتاج التفلسف لمهارات؟ 
2- كّل مّنــا بداخلــه فيلســوف يســعى للتعبيــر عــن ذاتــه بطريقــة مــا، هــل ينجــح اإلنســان دائمــًا

    بالتعبير عن نفسه؟
3- هل هناك قدوة لك له فلسفة خاصة بالحياة؟ 

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

      فّكــر بنفســك وقــف علــى قدميــك، إّنــي ال أعّلمــك فلســفة الفالســفة 
ولكّنــي أعّلمــك كيــف تتفلســف؟ وكيــف تعيــش الحيــاة بعمــق؟           

أواًل- النقد:

1- النقد المحكم: التساؤل حول كّل األفكار والمعتقدات بدافع تحسينها.
2- النقد الضعيف: الدفاع عن معتقدات راهنة ما بغرض التبرير وليس بغرض الفهم. 

أتأمل - أنقد:

     »أحب أفالطون  وأحب الحق، ولكنني أؤثر الحق على أفالطون«.

                                                              أرسطو

    هــو التواصــل مــع اآلخــر بطريقــة إيجابيــة بهــدف الوصــول إلــى حقيقــة الموضــوع الــذي يتــم 
الحــوار عنــه، بغــرض تبــادل اآلراء ويمثّــل الحــوار الفلســفي شــكاًل مــن أشــكال الحــوار ويتمّيــز بعــدة 

خصائــص هــي:

ثانيًا- الحوار:
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خصائص الحوار

تقبل 
أطراف الحوار 
بعضهم بعضًا 
واحترام اآلراء 
ووجهات الّنظر 

المختلفة.

التواصل 
العقلي بين 
أطراف 
الحوار 

واالبتعاد عن 
التعصب و 

التشّدد.

قناعة
المتحاورين أن 

الحوار هو اإلطار 
الموضوعي 

الصحيح الذي 
يمارس اإلنسان  
حريته من خالله 

خالله. 

القبول 
بالحوار 
الفلسفي 
أّيًا كان 
موضوعه.

االستناد 
إلى األدّلة 
والبراهين 
العقلية.

آليات الحوار الفلسفي:

     يسير الحوار الفلسفي وفق آليات منّظمة وفقًا لآلتي:
1- تحديد موضوع الحوار. 

جاباتها كّل حسب وجهة نظره. 2- يتبادل أطراف الحوار األسئلة واإ
3- يقّدم كّل طرف حججه العقلية للبرهنة عّما يراه صحيحًا.

4- تقليص أوجه االختالف من خالل تقريب وجهات الّنظر في حال ترجيح كّفة التشابه.
5- يجــب أال يفســد االختــالف للــوّد قضّيــة: ألّن الحــوار الفلســفي هــو الــذي يكشــف الحجــج المتعارضــة  

والحجــج المتكافئــة.

      يعــّد مــن مقّومــات التفلســف فهــو عكــس التعّصــب الــذي ال يليــق باإلنســان العاقــل وتقّبلــه اآلخــر 
كشــريك، ومــن ســماته:

ثالثًا- االنفتاح على األخر:
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سمات االنفتاح على اآلخر

القدرة على تعديل 
األفكار وتغييرها إذا 
ثبت عدم صحتها.

االستفادة من آراء اآلخرين 
وأفكارهم أثناء نقد موضوع ما 
من أجل تدعيم مواطن القوة 
صالح مواطن الّضعف. واإ

قد أكون ضّد رأيك 
ولكنني أدافع عن حّقك في 

قول الّرأي )فولتير(. 

تقبل اآلخرتقبل النقدالمرونة الفكرية

أي هو هي

     ال يمكــن ألّي عقــل متأّمــل إال أن يقــوم بالتحليــل والتركيــب حيــث يعمــل علــى تجزئــة القضيــة أو المشــكلة 
إلــى عناصرهــا البســيطة التــي تكّونهــا ليســهل فهمهــا واإلحاطــة بهــا مــن جوانبهــا كافــة، ثــّم يقــوم العقــل بإعــادة 
دراك جديــد للعالقــات والّروابــط فيكــّون بذلــك كاًل جديــدًا بعناصــر  تركيــب مــا قــد حّللــه ليتوّصــل إلــى فهــم واإ

مختلفــة، ومفهومــة والتحليــل والتركيــب عمليتــان متكاملتــان ال تتــّم إحداهمــا مــن دون األخــرى.

أحّلل - أرّكب:

     اختر بعض المشكالت والقضايا التي تشغلك في حياتك اليومّية، واذكر مبّررات اختيارك، 
ثم طّبق عليها مهارَتي التحليل والتركيب.

رابعا- التحليل والتركيب:

التقويم الدرس الرابع

1- اكتب كلمة صحيحة أمام العبارة الّصحيحة وكلمة مغلوطة أمام العبارة المغلوطة.
أ – من خصال االنفتاح تقّبل اآلخر فقط إن كان موافقًا لك بالّرأي.

ب- التحليل والتركيب عمليتان ال تتّم إحداهما من دون األخرى.
2- مّيز بين النقد المحكم والنقد الّضعيف.

3- تكّلم عن االنفتاح على اآلخر كواحد من مهارات التفلسف.
4- الموضوع: يعد الحوار من أهم مهارات التفلسف، عالج هذا الموضوع مبينًا رأيك الشخصي. 
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وظيفة الفلسفة

    

الّدرس
الخامس

1- ما أهمية تحديد المصطلحات من أجل فهم أي نّص؟ 
2- هل يؤّدي تحديد المصطلحات إلى الّتقارب في وجهات الّنظر؟  

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    دار نقــاش بينــي وبيــن صديقــي حــول المغــزى مــن إحــدى الروايــات، 
وكان هنــاك بعــض الخــالف بالرغــم مــن اتفاقــي معــه فــي كثيــر مــن 
األمــور، كان ســبب هــذا الخــالف عــدم االتفــاق حــول معنــى مجموعــة 

مــن المصطلحــات والمفاهيــم.

نمــا حســن اســتخدام العقــل هــو      يمتلــك اإلنســان العقــل ولكــّن امتــالك العقــل ليــس شــرطًا كافيــًا، واإ
األهــم، والفلســفة هــي التــي تؤّســس لحســن اســتخدامنا لعقولنــا. 

    للفلسفة وظائف متنوعة أهمها:
1- وصــف الواقــع وتفســيره: تســعى الفلســفة قبــل كّل شــيء إلــى وصــف الواقــع وصفــًا دقيقــًا مــن 

أجــل فهمــه وتغييــره .

أفكر – أتأول:

      يرى هيجل أّن فلســفة التاريخ هي دراســة التاريخ من خالل الفكر، ألن التاريخ هو تاريخ 
اإلنسان، وجوهر اإلنسان الفكر، فمسار التاريخ هو مسار تطور العقل.

أواًل- أهم وظائف الفلسفة:



23

2- االختبار: يقع على عاتق الفيلســوف في ســعيه نحو المعرفة مهمة اختبار وســائلنا المعرفية حســية 
كانــت أم عقليــة، اختبــارًا مــن شــأنه أن يبّيــن مــا إذا كانــت قــادرة علــى الوصــول إلــى معــارف حقيقيــة أم 

ال، ومــدى حــدود المعرفــة اإلنســانية بصفــة عامــة.
3- إثــارة التســاؤالت أو طــرح المشــكالت: تتمّيــز الفلســفة بأّنهــا تضــع كّل شــيء موضــع التســاؤل فهــي 

فــّن الّســؤال، ويمكــن تقســيم التســاؤالت التــي تثيرهــا الفلســفة إلــى ثالثــة أنــواع علــى النحــو التالــي: 

أقسام التساؤالت:

البحث عن 
الحقيقة: 

يثير الفيلسوف منذ البداية تساؤاًل؟ 
   ويظهــر هــذا التســاؤل فــي كّل مجــاالت الفلســفة، ألّنهــا بحــث دائــم عــن 

الحقيقــة بحــّد ذاتهــا.

البحث عن 
ماهية األشياء: 

البحث عن 
المعنى: 

إّن الّســؤال عــن الحقيقــة يــؤّدي إلــى الّســؤال عــن الماهّيــة التــي تعنــي 
أصــل األشــياء جوهرهــا. 

وهنــا يســأل الفيلســوف عــن معنــى العالــم ومعنــى حياتنــا وعــن معنــى 
التاريــخ، وعّمــا إذا كان هنــاك معنــى مطلقــًا للعالــم مــن حولنــا. 

4- البحــث عــن إجابــات أو حلــول للمشــكالت: إذا كان كّل شــيء فــي الفلســفة يوضــع موضــع التســاؤل 
نمــا تبحــث عــن إجابــات لتلــك التســاؤالت  فــإّن الفلســفة ال تقــف عنــد هــذا الحــّد أو تقنــع بإثــارة الشــكوك، واإ

التــي تطرحهــا، وذلــك بالبحــث عــن الحقيقيــة واليقيــن.

أفّكر- أفّسر:

      إّن الّســؤال الفلســفي هو وســيلة لتجاوز ظاهر األشــياء والنفاذ إلى جوهرها ومبادئها، وكّل 
إجابة هي بمثابة سؤال جديد.
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5- محاولــة تغييــر الواقــع: عندمــا تفهــم الفلســفة الواقــع فأنهــا تتمّثلــه نقديــًا، بحثــًا عــن الحقيقــة  ولعــّل 
خيــر مثــال علــى ذلــك مــا قّدمــه أفالطــون فــي كتابــه )الجمهوريــة( كمحاولــة لتغييــر الواقــع الّسياســي فــي 

أثينــا، أو مســاهمة الفارابــي فــي كتابــه )آراء أهــل المدينــة الفاضلــة(.  

        هباتيــا الفيلســوفة المصريــة عاشــت بالعصــر الرومانــي، هــي أّول امــرأة يلمــع 
اســمها كفيلســوفة وعالمــة رياضيــات، دافعــت عــن الحقيقــة.

قصة 
فيلسوفة

التقويم الدرس الخامس

1- اكتب كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة مغلوطة أمام العبارة المغلوطة:
أ – يكفي أن نمتلك العقل لنكون قادرين على الوصول للمعرفة الحقة.

ب- من وظائف الفلسفة محاولة تغير الواقع.
2- يسعى الفيلسوف لتغيير الواقع بما يخدم سعادة اإلنسان، لماذا؟

...........................................................................................

...........................................................................................
3-  للفلسفة مجموعة من الوظائف، عالج هذا الموضوع مبينًا رأيك الشخصي.

...........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
 ...........................................................................................
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الفكر الفلسفي في الشرق 
)الهند والّصين( 

الّدرس
السادس

1- هل الفضول هو الداعي الوحيد للبحث عن أجوبة حول الوجود؟ 
2- لــو أن احتياجاتنــا العمليــة تمــت تلبيتهــا، وجــرى إشــباع مضمونهــا اإلنســاني،هل هنــاك مــا 

يثيــر تفكيــرك؟

شاط:
ن

أواًل- الفكر الهندي:

      طــرح الهنــود أســئلة ذات مضمــون فلســفي وعــن العالــم مــن حولهــم، وموضعهــم فيــه، مثــل، 
مــا الــذي يجعــل الّريــح تهــّب؟ ومــن الــذي وضــع الّشــمس فــي الّســماء؟ وكيــف تجلــب األرض الوافــرة 
صــور هــذه األشــكال التــي ال تعــّد وال تحصــى مــن الحيــاة؟ وتلــك أســئلة نموذجيــة نتجــت عــن 

ــة المعرفيــة. التأّمــالت األولــى فــي المرحل

 أفّسر: 

     األسئلة التي تدور حول )كيف( و)لماذا( هي بدايات التأّمل الفلسفي، وقد حاول المفكرون 
في البداية اإلجابة عن هذه األسئلة برّدها إلى قدرات أكبر من قدرات اإلنسان.

أتحاور مع زمالئي وأفسر القول السابق.

    

قضية
للمناقشة 

    قّصــة الفلســفة هــي قّصــة التأّمــل البشــري فــي الحيــاة، ومشــكالت 
الحيــاة هــي نبــع الفلســفة ومحــّك اختبارهــا.
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ثانيًا- الفكر الفلسفي الّصيني:

سمات الفلسفة الهندية: اّتسمت الفلسفة الهندّية
يجاد الحلول لها(. 1- بالطابع العلمي )أي حين بحثت عن أسباب المشكالت اإلنسانية واإ

2- الطابع التأّملي استطاع اإلنسان من خالل التأمل الذاتي فهم حياته الداخلية.
3- التجربــة التأّمليــة التــي توّحــد بيــن الــذات والحقيقــة الّنهائيــة ليصــل اإلنســان إلــى المنهــج الــذي يحــّرره 

مــن كّل المشــكالت. 

      تؤّكــد الفلســفة الّصينيــة أهميــة المحافظــة علــى الحيــاة اإلنســانية العظيمــة ورعايتهــا، وهــي مرتبطــة 
أوثــق االرتبــاط باألخــالق.

     ينطلق الفكر الّصيني من مبدأي الفكر والممارســة، إذ ال ينفصل أحدهما عن اآلخر، إذ تنعكس 
المشــكالت الجوهرية للفلســفة الّصينية في هذين الّســؤالين: )كيف يمكنني تحقيق الّتناغم مع اإلنســانية 

بأســرها؟( و)كيف يمكنني اإلنســجام مع الّطبيعة؟(.

إّن حالــة الّســالم والّتناغــم الّداخلــي بيــن الجســد والــّروح 
فــي اإلنســان هــو الّطريــق األمثــل للوصــول إلــى الخيــر 

األسمى.
نظريــة اليــن يــا نــغ: ظهــرت نظريــة اليــن يانــغ فــي 
جوهرها رّدًا على السؤال الخاص بأصل الكون، ووفقًا 
لهــذه النظريــة فــإّن الكــون قــد جــاء كنتيجــة للتفاعــالت 
المتعارضتيــن،  الكونيتيــن  واليانــغ  اليــن  قّوتــي  بيــن 
وينظــر إلــى وجــود الكــون باعتبــاره قائمــًا فــي التوتّــرات 
الناجمــة عــن قــوة العــدم الكونيــة أو اليــن، وقــوة الوجــود 

الكونيــة أو اليانــغ. 
لو تأّملنا في الوجود ككل، هل يمكن أن نستنتج أنه نتج عن تكامل المتناقضات؟ ناقش وبّين رأيك.
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التقويم الدرس السادس

أواًل – أجب عن األسئلة اآلتية:
1- حّدد معنى مصطلح: 

     )الين(: ..............................................................................

     )اليانغ(: .............................................................................
ثانيًا- أجب عن األسئلة اآلتية:

1-  قارن بين الّطابع التأّملي والطابع العلمي في الفلسفة الهندية. 
...........................................................................................
...........................................................................................

2- تؤّكد الفلسفة الهندية أهمية التأّمل الّذاتي، عّلل ذلك.
...........................................................................................
...........................................................................................

ثالثًا – ضع تصّورًا عن الخير األسمى في الفكر الّصيني.
...........................................................................................
...........................................................................................

رابعًا – أجب عن الّسؤال اآلتي: 
      نشــأت فــي الهنــد والصيــن تأّمــالت ترقــى لوصفهــا بالتفكيــر الفلســفي، قــدم رؤيــة حــول الفلســفة 

فــي الهنــد والصيــن.
...........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
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الفكر الفلسفي في الحضارات القديمة 
)مصرّي - بابلّي - سومرّي(

الّدرس
السابع

1- هل سمعت عن قصص لدى الّشعوب القديمة تتحّدث عن شيء يمكن أن نسّميه فلسفة. 
2- سؤال اإلنسان عن معنى وجودة؟

شاط:
ن

تأّمل وناقش:

مهدت األسطورة للفلسفة وأحتوت بعض األساطير على أسئلة وتفسيرات.أذكر أمثلة توضح ذلك

    

قضية
للمناقشة 

    وجــدت الفلســفة مــع وجــود العقــل البشــري وهنــاك مــن يــرى  أن 
الفلســفة نشــأت عندمــا فتــح اإلنســان عينــه علــى الوجــود. وبــدأ يطــرح 

والوجــود(.  والمــوت  عن)الحيــاة  األســئلة 

أواًل- الفكر المصري:

   لعبت الحضارة 
المصرية القديمة 

دورًا كبيرًا في التاريخ 
الروحي لإلنسان على 
مر العصور ومن أبرز 

مجاالت تأثيرها:
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1- فــي العلــوم الّرياضيــة والهندســة: أوجدتهــا ضــرورة إعــادة تخطيــط األراضــي بعــد كّل فيضــان للنيــل 
ووضــع تصميــم الهيــاكل واألهــرام. رغــم أّنهــم لــم يضعــوا نظريــات البنــاء الهندســي كمــا فعــل إقليــدس، 

لكنهــم اســتخلصوا نتائجهــا ومبادئهــا وحلوهــا.

حّلل وقّدم رأيك:

- أيهما أسبق في الوجود العلوم النظرية أم العلوم التي قامت على سد الحاجات؟

 قّدم أمثلة تؤكد إجابتك.

2- فــي الّطبيعيــات: قالــوا إّن العالــم مؤّلــف مــن أربعــة عناصــر أساســها المــاء. وقــد أخــذ اليونــان عــن 
المصرييــن هــذه المعلومــات كّلهــا كمــا أخــذوا غيرهــا، وجعلــوا منهــا انطــالق تفكيرهــم العلمــي والفلســفي. 

3- في الّروحانيات:
- اإلنســان مســؤول تمامــًا عــن أثــر أفعالــه، ألّن المصرييــن علــى الّرغــم مــن إيمانهــم بالقــدر فإنهــم لــم 

يخلصــوا إلــى أّن القــدر يمكــن أن يعرقــل اإلرادة الحــّرة لإلنســان. 

       من خالل اطالعك على إسهامات المصريين في الجوانب واألخالقية، ما هي في توّجههم 
األخالقية؟

فّكر – حّلل -  استنتج:
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ثانيًا- الحضارة السومرّية:

تمّثلت التصّورات 
الفلسفية عند 

الّسومريين عن 
نشأة الكون: 

بالقول بأّن الماء 
هو )جوهر( 

الكون، إجابة عن 
الّسؤال الجوهري 
ما هو أصل 

الكون؟

ثالثًا- وادي الرافدين:

كان لفلسفة 
الرافدين نصيب 

ملحوظ في تكوين 
الفكر العالمي. 
وقد دفعت حاجة 
اإلنسان الرافدي 

القديم إلى 
اكتشاف معارف 
هامة عن قوى
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الّطبيعة، وأســرارها لتســخيرها لمصلحه اإلنســان، وأهم هذه المعارف والعلوم: العلوم الّرياضية والفلكية 
والجغرافيــة والطبيعيــة والموســيقية والتــي أســتخدمت أســاليب البحــث والتصنيــف والتركيــب واالســتنتاج، 

بمعنــى أّن اإلنســان الرافــدي امتلــك المعرفــة النظريــة الكتشــاف القواعــد العامــة فــي هــذه العلــوم: 
1- في مجال الّرياضيات: 

      عــرف الرافــدي القديــم العــدد وخصائصــه، وابتكــروا عكــس العــدد الــذي انفــردت بــه الّرياضيــات 
البابليــة. 

2- في مجال علم الفلك: 
وصفوا حسابات الّسنة واألشهر واأليام والدورة السنوية.

3- أّما في مجال الروحانيات: 
      بحثوا في الكون والحياة، وأصل الوجود واألشياء، والخلق واإلنسان، وقصة الحضارة والمجتمع 

اإلنساني ومشكالته وسلوك الفرد وقيم المجتمع.

      مــن خــالل اطالعــك علــى إنجــازات الفكــر البابلــي الرافــدي، هــل برأيك قّدمت هذه الحضارة 
قيمًا فكرية للبشرية نجد أثرها في فكرنا المعاصر؟

حلل وقدم رأيك:
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التقويم الدرس السابع

أواًل– أجب عن األسئلة اآلتية:
    1- اختر الجواب الّصحيح فيما يأتي:

         أ – عكس العدد من ابتكار:
            المصريون     –    البابليون     –     السومريون    -     اليونانيون.

    2- أكمل الجملة اآلتية بحيث يستقيم المعنى:
         أ– فــي مجــال الّرياضيــات عــرف الرافــدي القديــم .......وخصائصــه،  ابتكــروا ........

العــدد الــذي انفــردت بــه الرياضيــات البابليــة.
ثانيًا- أجب عن األسئلة اآلتية:

      1- اإلنسان نفسه مسؤول تمامًا عن أثر أفعاله عند المصرين القدامى. عّلل ذلك.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

ثالثًا– ما هو أصل الكون لدى السومريين؟
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

رابعًا – أجب عن الّســؤال اآلتي:  كان لفلســفة الرافدين نصيب ملحوظ في تكوين الفكر العالمي،  
ناقش هذا القول في ضوء دراســتك لفلســفة وادي الرافدين.

...........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
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الحقيقة الفلسفية )نص فلسفي(
الّدرس
الثامن

    

النص 
الفلسفي 

      متى يحّق للفرد أن يطلق حكمه على أّنه صادق؟ ال شّك أّن الجواب المباشر على 
هــذا الســؤال هــو أّن الحكــم ال يكــون صادقــًا إال إذا قــام عليــه الّدليــل. فــكّل قضيــة تقــّر إذًا، 
وبصــرف الّنظــر عــن مضمونهــا، تعنــي أّنهــا مبرهنــة فــي نظــر صاحبهــا. ذلــك أّن البرهــان 
هــو الــذي يســمح لهــا أن توضــع وتســتقيم. إّنــه القــّوة التــي تســندها مــن الّداخــل، وتمنحهــا 

القــدرة علــى الوجــود.
     إّن إدراك حقيقــة مــن الحقائــق، هــو إدراكهــا فــي منابعهــا وأسســها المشــروعة، فالبرهــان 
بهــذا المعنــى، ونحــن ال نســتطيع أن نجــد لــه معنــى آخــر، ضــروري لــكّل قضيــة مقــّررة، إال 

إذا كانــت القضّيــة بديهيــة فــي ذاتهــا، أي تحمــل برهانهــا فــي نفســها.
     صحيــح أن أشــكال البرهــان كثيــرة، ونحــن نســتطيع أن نلــّح علــى الخصائــص النوعّيــة 
التــي تمّيــز البرهــان الّرياضــي مــن البرهــان الّطبيعــي، والتّاريخــي أو الفلســفي. ولكــن عصــب 
كّل برهــان، مهمــا يكــن شــكله، هــو مــا يحملــه فــي طّياتــه مــن قــوة اإلقنــاع واإلفحــام. إّن 
هــذه القــّوة هــي العنصــر المشــترك فــي البراهيــن جميعهــا، بــل هــي الخاصّيــة التــي تســمح لنــا 
أن نســّميها البراهيــن. وأول نتيجــة لذلــك، ال مجــال للّتمييــز بيــن البرهــان الكامــل فــي علــوم 

الّرياضيــات مثــاًل وبيــن البرهــان الناقــص فــي مجــال الحقائــق الفلســفية أو ... 
     فالفيلســوف ال يســتطيع أن يعــّد برهانــه أقــّل قــوة مــن برهــان العالــم، ألّنــه يعــرف أّن 
البرهــان إّمــا أن يكــون أو ال يكــون. وكّل مــا هنالــك أّنــه ال يشــترط فــي صّحــة البرهــان أن 
يفــرض نفســه علــى العقــول جميعــًا، بــل يكفــي أن يفــرض نفســه عليــه وحــده. ولكــن هــل يشــّذ 

الفيلســوف فــي الواقــع عــن غيــره مــن أصحــاب الحقائــق فــي هــذه المســألة بالــّذات؟
     إّن نظــرة نلقيهــا علــى تكــون البراهيــن فــي المياديــن المختلفــة للمعرفــة تبّيــن لنــا أّن 
البرهــان ال ينفصــل أيضــًا عــن صاحبــه. فمــن الواضــح أواًل: أّن حقائــق العلــم ال تقــّرر إال 

علــى أّنهــا مبرهنــة.
      ولكّننا أشرنا إلى أّن البرهان فيها ال يتعّلق بقدرته على إقناع العقول أي بطابعه الكلي،
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ّنمــا يتعلّــق بقدرتــه علــى هــدم كّل مقاومــة يحــاول أن يقاومــه بهــا فــرد مــن الّنــاس. فالحقيقــة  واإ
العلمّيــة تســتمد حقيقتهــا مــن برهانهــا الّذاتــي، ال مــن إيمــان الّنــاس بهــا. وال ننســى مــع ذلــك أّنــه 
يكفــي أن نتــرك نطــاق العلــوم الّرياضيــة والّطبيعيــة إلــى حــّد مــا حتّــى نصطــدم باختــالف الحقائــق 

فــي العلــوم اإلنســانية. 
     فالحقيقة التي يقّررها عالم من علماء الّنفس أو االجتماع أو التاريخ وينقضها عالم آخر، 
ليســت عنــد صاحبهــا ســوى حقيقــة مبرهنــة، وال يطعــن فــي برهانهــا عنــد هــذا العالــم أّنــه لــم ينجــح 
فــي أن يقنــع بهــا غيــره مــن العلمــاء. ومــا قلنــاه عــن الحقيقــة العلميــة نقولــه أيضــًا عــن الحقيقــة 
ال لمــا فهمنــا مطلقــًا لمــاذا يقــّرر فــرد  اإليمانيــة. فاإليمــان هنــا ال يعنــي انتفــاء البرهــان أصــاًل واإ

مــن النــاس هــذه الحقيقــة دون تلــك فــي مجــال المعتقــدات.
    يقــول القّديــس تومــا اإلكوينــي: »ال يؤمــن اإلنســان إال إذا رأى أّنــه يجــب عليــه أن يؤمــن«. 
ن تعــّذر برهانهــا مباشــرة.  »ومعنــى ذلــك أّن الحقيقــة اإليمانيــة تبرهــن بصــورة غيــر مباشــرة، واإ

وليــس البرهــان غيــر المباشــر أضعــف مــن البرهــان المباشــر، مــا دمنــا نعتــرف أنــه برهــان«.
      وال نريــد أن نحّلــل هنــا هــذا الّنمــط مــن البرهــان ومــا يســتند إليــه مــن مقّدمــات تعــّد بديهّيــة 

عنــد صاحبهــا، كالمعجــزة أو الكمــال الّذهبــي أو الثّقــة باآلخريــن. 
    والمهــم أن نالحــظ حضــوره بصــورة صريحــة أو ضمنّيــة فــي ذهــن صاحــب العقيــدة اإليمانيــة. 

إّنــه برهــان كامــل بالنســبة إليــه مــا دام يســمح لــه أن يقــّرر قضيتــه تقريــرًا جازمــًا. 
     أّمــا إذا قيــل هنــا أيضــًا: إّن الحقيقــة اإليمانيــة ال تؤّكــد علــى نحــو مــا تؤّكــده الحقيقــة العلمّيــة، 
عدنــا إلــى مــا كنــا أشــرنا إليــه مــن ارتبــاط معنــى القضيــة بصاحبهــا، واعتبــار القضيــة المجــّردة 

مــن كّل شــك أو تحفّــظ هــي التــي تعّبــر عــن موقــف صاحبهــا الفعلــي.

 النــّص مــن كتــاب »البرهــان فــي الفلســفة«، للفيلســوف بديــع الكســم إصــدار وزارة الثقافــة الّســورية.



35

التقويم الدرس الثامن

1- ماذا يقصد الفيلسوف بقوله: 
    »إّن الحقيقة العلمّية تستمد حقيقتها من برهانها الّذاتي«.

...........................................................................................
..........................................................................................

2- يــرى الفيلســوف بديــع الكســم أّن البرهــان لــه القــوة نفســها إن كان فلســفيًا أو علميــًا أو عاميــًا أو 
.... ، وّضــح ذلــك.

...........................................................................................
..........................................................................................

3- متى يحّق للفرد أن يطلق حكمه على أّنه صادق؟
...........................................................................................
..........................................................................................

4- الفيلسوف بديع الكسم ال يستطيع أن يعّد برهانه أقّل قّوة من برهان العالم. عّلل ذلك.
...........................................................................................
..........................................................................................

5- ما العنصر المشترك في أشكال البرهان؟
...........................................................................................
..........................................................................................

6- هل ينفصل البرهان عن صاحبه؟ ولماذا؟
...........................................................................................
..........................................................................................

7- كّل برهان يقّرر على أّنه حقيقة مطلقة. لماذا؟
..........................................................................................
..........................................................................................
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أنواع التفكير

    

الّدرس
التاسع

1- هل تتفق مع القائل بأن الفكر دليل على وجودك؟
2- هل التفكير خاص باإلنسان؟

3- هل هناك أنواع للتفكير؟
4- سم الفيلسوف الذي يرجع إلية القول أنا أفكر إذا أنا موجود؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    »أنا أفكر، إذن أنا موجود«.

أواًل- معنى التفكير:

     التفكير هو الخاصية األساســية للعقل البشــري، من خاللها يســتطيع اإلنســان حل المشــكالت 
التــي تواجهــه ويبنــي بالتالــي حضارتــه. 

   ويشكل التفكير أحد أهم مقومات الوعي البشري باإلضافة إلى الخيال....
ويعــد التفكيــر نشــاطًا عقليــًا تتــم اســتثارته مــن العالــم الخارجــي والعالــم الداخلــي )التأمــل، الحــدس..( 
ويســعى لتفســير تلــك المثيــرات ومحاولــة إيجــاد معنــى لهــا مــن خــالل مجموعــة مــن األنشــطة الذهنيــة.

فكر واستنتج:

- يفكر الطالب في حل مسألة رياضية أو كتابة موضوع أدبي أو فلسفي.

- تفكر أنت في الدراسة لتحقيق النجاح. 

- يستعمل المهندس المعماري خطة لبناء ما ومن ثم يقوم بتنفيذها مستعينًا بعمليات عقلية متنوعة

    1- اذكر أمثلة أخرى تحدث فيها حاالت التفكير لدى اإلشخاص في الحياة اليومية.

................................................................................ -2    
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أحلل:

    أمامك تعريفين للتفكير حللهما، ثم حدد أوجه االتفاق بينهما: 

- التفكير عملية عقليه كباقي العمليات المعرفية التصور والتذكر والتخيل والحكم والتأمل.

- التفكير سلســلة من النشــاطات العقلية غير المرئية التي يقوم بها الدماغ، عندما يتعرض لمثير 
يتم استقباله عن طريق واحد، أو أكثر من الحواس الخمس، بحثًا عن معنى في الموقف والخبرة.

...............  -1

.................  -2

    يقــوم اإلنســان فــي حياتــه اليوميــة باســتخدام أنمــاط متعــددة ومتنوعــة مــن التفكيــر فــي مواجهــة مــا 
يعترضــه مــن مشــكالت يمكــن لنــا أن نوجــز أهمهــا فيمــا يأتــي:

1- التفكيــر الخرافــي: فــي هــذا النمــط مــن التفكيــر يســتند اإلنســان إلــى أســباب وهميــة غيــر علميــة وغيــر 
صحيحــة فــي تفســيره للظواهــر والمشــكالت التــي تواجهــه فــي حياتــه اليوميــة.

موقف وتحليل:

تأمل المواقف:

 فــي بعــض المناطــق، تقــوم العــروس بلصــق قطعــة مــن العجيــن علــى مدخــل بيــت الزوجيــة، 
ال فهــو ســيئ. فــإن التصقــت كان فــأاًل حســنًا، واإ

أذكر أمثلة مشابهه وأبين رأيي.

ثانيًا- أنماط التفكير اإلنساني:
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ــر العلمــي: جــاء هــذا النمــط نتيجــة مراحــَل عديــدة مــن تطــّور التفكيــر اإلنســانّي العقالنــّي  2- التفكي
والمنّظــم، يظهــر فــي ســلوك الفــرد فــي تمكُّنــه مــن المعالجــة الصحيحــة لبعــض القضايــا والمشــكاّلت 
التــي تواجهــه فــي حياتــه اليومّيــة، بطريقــٍة تربــط بيــن األســباب والنتائــج، وصــواًل إلــى الحلــول المناســبة 

للمشــكاّلت التــي تواجهــه.
3- نمــط التفكيــر اإلبداعــي: أرقــى أنمــاط التفكيــر إذ يقــوم علــى النظــر إلــى الســائد بطريقــة جديــدة ، 
فيفصــح عــن نفســه فــي شــكل إنتــاج جديــد يمتــاز بالتنــوع واألصالــة والقــدرة علــى إيجــاد حلــول جديــدة 
للمشــكالت، وهــو مــا يمكــن تســميته بالتفكيــر »خــارج الصنــدوق« وهــو تفكيــر يتجنــب التقليــدي واألفــكار 
النمطيــة الُمعتــاد عليهــا، لكنــه ال يعدهــا خاطئــة يتعامــل معهــا كمــا يتعامــل مــع كل المســلمات األخــرى  

ويتجــاوز ذلــك إلــى التفكيــر الالنمطــي فهــو يتميــز بالمرونــة والقابليــة للتطبيــق. 
     وال يقتصر التفكير اإلبداعي على العلماء والفالسفة واألدباء بل نجده في أي نشاط إنساني.

مثال:

      قيام الطالب بإثبات أن مجموع زوايا المثلث مساوية 180 درجة بعدة طرائق وليس بطريقة 
واحدة.

4- التفكيــر الفلســفي: يســعى لفهــم الواقــع وتفســيره كليــًا بــدءًا مــن عناصــره الجزئيــة وصــواًل للحقائــق 
الكليــة، وهــو مرتبــط بالتجربــة الفلســفية المباشــرة أواًل ثــم بتجــارب اآلخريــن، إذ أن كل إنســان يلقــى فــي 
ذاتــه ينبــوع فلســفته ألنــه يحــاول اإلجابــة عــن األســئلة التــي يطرحهــا العقــل اإلنســاني بعــد تأمــل وتحليــل 

ونقــد وتفكــر.  
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أتأمل - أستنتج:

   شاب في مقتبل العمر، تعرض لحادث سير، أسعف إلى المشفى قرر األطباء بتر قدمه، وعندما 
عرض القرار على األهل كان موقفهم التالي:

- قرر بعض أفراد العائلة: إخراجه من المشفى والقيام ببعض الطقوس وقراءة بعض التعويذات عليه 
حتى يشفى.

- قرر الفريق الطبي من المشــفى: قطع قدمه بناء على معلومات طبية وتجارب ســابقة اعتمدوا بها 
في قرارهم.

- هناك طبيب اقترح: إجراء عملية )كانت األولى من نوعها( القيام بتطعيم القدم مستخدما أدوات قام 
بتصنيعها بنفسه ليتم ترميمها حتى الشفاء.

- وبعد ذلك االقتراح قام فريق طبي بالتعاون معه بدراسة تجريبية لهذا المقترح وذلك بجمع المعلومات 
ووضع الفرضيات ودراستها للوصول للقرار الصحيح.

1- أي من المواقف برأيك صحيح، ولماذا؟  

2- صنف المواقف ضمن الجدول التالي:

مثال تعريف الموقف نوع التفكير

إبداعي

علمي

خرافي

3- ضع حل آخر برأيك لهذه المشكلة، وتحت أي نوع من أنواع التفكير يمكن أن تصنفه؟

........................................................................................

........................................................................................
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أحلل – أتفلسف:

    يقول الفيلسوف عادل العوا:

حيثما يلمع نجم الفلســفة، وتبزغ شمســها، فإنها تتصل بحقيقة تمس صميم أعماق اإلنســان؛ وتبلغ 
قرارة وجوده؛ وهذا االتصال ال تناله المعرفة العلمية، وال تبتغيه

    هل تتفق مع هذا الرأي؟ دعم رأيك بالحجج واألمثلة.

أ- أهمية الفلسفة بالنسبة للفرد:
1- تقــوم الفلســفة بتنميــة جملــة مــن المهــارات والقــدرات كالتفكيــر فــي مســتوياته العليــا )التحليــل 
صــدار األحــكام واتخــاذ المواقــف واالســتقراء واالســتنتاج( وطــرح التســاؤل الفلســفي. والتركيــب والنقــد واإ

2- تعمل على تقوية وتعزيز السلوك العقالني المنظم.
3- زيادة وعي الفرد لذاته ولمحيطه.

ب- أهمية الفلسفة بالنسبة للمجتمع:
1- تقــوم بــدور التنشــئة االجتماعيــة ألفــراد المجتمــع مــن خــالل تربيــة وتثقيــف الفــرد باســتمرار فيـــعي 

وجوده الذاتـي واالجتماعي معـًا. 
2- تساعد المجتمع في وضع منظومته التربوية المناسبة.

3- تمكــن الفــرد مــن التكيــف والمســاهمة الفّعـــالة فــي تغييــر المجتمــع، ألن أي تغييــر فــي المجتمــع 
مبنــي علــى أســس فلســفية وذلــك بالمبــادرة إلــى النقــد والتجديــد والتطويــر.

أحلل -أتأّول:

    يقول ديكارت: 

    »إن الذيــن امتهنــوا الفلســفة كانــوا مــن أفضــل العقــالء، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فليس فيها أمر ال 
جدال فيه«.

ثالثًا- أهمية التفكير الفلسفي في حياتنا اليومية:
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التقويم الدرس التاسع

1- اكتب كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة مغلوطة أمام العبارة المغلوطة:
أ- يستند نمط التفكير الخرافي إلى أسباب علمية في تفسير الحوادث.

ب- التفكير نشاط عقلي تتم استثارته من العالم الخارجي.
2- علل ما يلي:

أ- التفكير الفلسفي تفكير فردي.
...........................................................................................
...........................................................................................

ب- تمكن الفلسفة الفرد من التكيف والمساهمة الفّعـالة في تغيير المجتمع.
...........................................................................................
...........................................................................................

3- ميز بين التفكير الفلسفي والتفكير اإلبداعي.
...........................................................................................
...........................................................................................

4- بّين أهمية الفلسفة بالنسبة للفرد.
...........................................................................................

 ...........................................................................................
5- الموضــوع:  للتفكيــر اإلنســاني أنواعــًا متعــددة، تختلــف أهميتهــا مــن نــوع آلخر....قــدم رؤيــة 

متكاملــة ألنــواع التفكيــر وأهميتهــا. 
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
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التفكير المنطقي

     كنــت تقــود ســيارتك فــي ليلــة عاصفــة .... وفــي طريقــك مــررت بموقــف 
للحافــالت، ورأيــت ثالثــة أشــخاص ينتظــرون الحافلــة:

1- امرأة عجوز توشك على الموت.
2- صديق قديم سبق أن أنقذ حياتك.
3- شخصية مشهورة تعتبرها قدوتك.

كان لديك متسع بسيارتك لراكب واحد فقط.. فأيهم ستقله معك؟

ناقش مع مدرسك دالالت هذه العبارات وطابقها مع صيغة القوانين: 

الّدرس 
العاشر

1- ما الطريقة التي استخدمتها للخروج من هذا المأزق؟
2- هل هناك حل آخر كان من الممكن أن تستخدمه لحل مشكالتك؟ ما هو؟

3- تحت أي نوع من أنواع التفكير يندرج الحل الذي أوجدته؟
4- هــل اعتمــدت علــى طريقــة منطقيــة فــي تفكيــرك واختيــارك للحــل؟ أم أنــك اســتخدمت عواطفــك 

أكثر؟
5- ما الفرق بين التفكير المنطقي والتفكير الساذج؟ 

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

أواًل – مرتكزات التفكير المنطقي: 
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العبارات

1- ال يوجد دخان بدون نار.

2- في الحروب: إما الشهادة أو النصر.

ما أن يرسب وال وجود الحتمال ثالث. 3- الطالب إما أن ينجح واإ

4- يزرع الفالح لكي يحصد.

5- عند انعدام الزوايا في المربع... فإن الشكل حتما سيكون دائرة.

6- يقول طفل: أحاول دائمًا أن أفكر بأنني شخص آخر، ولكنني أظل على الرغم من ذلك، أنا 
ذاتي دائمًا

صيغة القانون

1- أ ال يمكن أن تكون ب وال ب معًا.

ما أن تكون ال ب. 2- أ إما أن تكون ب واإ

3- أ هي أ.

تعاون مع زميلك في تفسير هذه المقوالت وامالء الجدول التالي بما يناسبه:

مثال صيغة القانون الرمزية إن وجدت التعريف القانون

الهوية

عدم التناقض

الثالث مرفوع

 السببية

الحتمية

الغائية
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اختبر تفكيرك المنطقي:

اختبار ال 10 أسئلة.. )لكل سؤال عليه 10 عالمات(:

1- تحطمت طائرة على الحدود بين الهند والباكستان، أين سيتم دفن الناجين؟
    أ- لن يتم دفنهم     ب- الهند    جـ- الباكستان   د- على الحدود     هـ- إجابة أخرى.

2- ما الفرق بين الكلمتين )توتخوختوت، توتخوختوت(:
    أ- الكلمتين مكتوبتان بشكل خاطئ              ب- إحدى الكلمتين هي عكس األخرى

    جـ- ال شيء  ..  مجرد كلمتين متشابهتين       د- إجابة أخرى
3- مــزارع لديــه ثالثــة عشــر بقــرة، صاعقــة بــرق قتلتهــا جميعــا إال خمســًا منهــا.. كــم عــدد األبقــار 

التــي علــى قيــد الحيــاة؟
     أ- 5             ب-  0           جـ-  8           د- إجابة أخرى

4- دخلــت إلــى غرفــة مظلمــة ولديــك عــود ثقــاب واحــد، وأنــت علــى وشــك أن تخمــد م البــرد وجائــع 
تقريبــا حتــى المــوت وهنــاك موقــد غــاز، وموقــد خشــب، وفانــوس.. مــاذا ستشــعل أواًل؟

     أ- موقد الغاز       ب- موقد الخشب     جـ-  الفانوس        د- إجابة أخرى
5- كم مرة يمكنك أن تأخذ 5 من 25؟

     أ- 1            ب- 2            جـ- 5          د- إجابة أخرى 
6- بعض األشهر فيها واحد وثالثون يومًا، وبعض األشهر األخرى فيها ثالثون يومًا.

    كم عدد األشهر التي فيها ثمانية وعشرين يومًا؟
     أ- 1           ب- 3         جـ- 12        د- إجابة أخرى

7- من يصنعه ال يستخدمه، ومن يشتريه ال يستخدمه، ومن يستخدمه ال يراه.. ما هو؟
     أ- هدية لشخص ما       ب- ثياب        جـ- كفن              د- إجابة أخرى

8- أنا طفل أبي، وطفل أمي، لكني لست ابن االثنين.. من أنا؟
     أ- الظل        ب- حيوانهم األليف      جـ- ابنتهم        د- إجابة أخرى
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9- رجــل علــى وشــك أن ينفــذ فيــه حكــم اإلعــدام، قــال القاضــي للرجــل بأنــه بإمكانــه اختيــار كيفيــة 
موتــه، لكــن الرجــل خــرج مــن الغرفــة دون أي أذى.. فمــاذا اختــار؟

    أ- الموت بطريقة كبار السن                    ب- الموت بالغرق كن ال يوجد نهر
   جـ- الموت بالحرق لكن ال يوجد هناك نار        د- إجابة أخرى

10- هل من القانوني لرجل في أي دولة عربية أن يتزوج من أخت أرملته؟
     أ- نعم طالما أنها على قيد الحياة            ب- نعم إذا كان الرجل عربيًا

    جـ- ال ألن الرجل قد مات                    د- ال يمكنك الزواج هكذا في دولة عربية
    ه- إجابة أخرى

قم بجمع عالمتك .. وقدر نفسك إن كنت تفكر بطريقة منطقية.

التقويم الدرس العاشر

1- اكتب كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة مغلوطة أمام العبارة المغلوطة:
أ- المنطق هو العلم الذي يدرس القواعد العامة للتفكير الصحيح.

ب- قانون السببية يعني أنَّ الحوادَث تقع بطريقة عشوائّيٍة. 
2- علل ما يلي:

أ- الشيء الواحد البد أن يتصف بالصفة أو بنقيضها.
.....................................................................................

ب- يسمح قانون الحتمية بالتنبؤ.
.....................................................................................

3- ميز بين السببية والحتمية والغائية.
...........................................................................................

4- الموضوع: 
كون تصور توضح من خالله القوانين التي يعمل العقل اإلنساني وفقا لها مبين رأيك.

..........................................................................................
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مصادر المعرفة

    

الّدرس
الحادي عشر

1- ما سر هذا التفاوت بالمهارات؟ 
2- هل تعتقد بوجود معلومات مشتركة بين األطفال في عمر ما؟ 

3- ما دور البيئة في هذا التفاوت؟ 
4- ما هي مصادر المعلومات لدى اإلنسان؟ 

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

ببحــث  ألقــوم  المدينــة  فــي  الموجــودة  الروضــات  إحــدى       زرت 
ــًا كبيــرًا بيــن  ــن فوجــدت هنــاك تباين عــن مهــارات األطفــال فــي ســّن معّي

األطفــال معرفيــًا بالّرغــم مــن أن أعمارهــم متقاربــة جــدًا.

أواًل- معنى المعرفة:

وللمعرفة معنيان: األول عام والثاني خاص.
 أ - المعرفة بالمعنى العام: هي الفعل العقلي الذي يتّم به حصول الّشيء في الّذهن. 

ب - المعرفة بالمعنى الخاص: هي الفعل العقلي الذي يتّم بواسطته الّنفاذ إلى جوهر الموضوع.
والمعرفة أوسع من العلم، والعلم أدّق من المعرفة وهو جزء منها.

فالمعرفــة تعتمــد علــى التصــّور والعلــم علــى الفهــم، وفــي حياتنــا العاديــة نســتخدم كلمــة علــم ومعرفــة 
كمرادفــات وفــي الحقيقــة: )كل علــم معرفــة ولكــن ليــس كل معرفــة علمــًا(.

ثانيًا- عناصر المعرفة:

     لكي تكتمل عملية المعرفة ال بد من توافر عنصرين أساسيين: األول هو وجود ذات عارفة، 
والثانــي هــو الموضــوع الــذي ُيعــرف الــذات مــن خــالل امتــالك اإلنســان العقــل والموضــوع مــن خــالل 

وجود أشــياء العالم الخارجي.
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للمعرفة ثالثة مصادر أساسية: العقل والتجربة والحدس.
ــل: هــو األداة الّرئيســة للمعرفــة عنــد أنصــار المذاهــب الفلســفية العقليــة، ويوجــد فــي العقــل   1 – العق
مبــادئ عقليــة وحقائــق كلّيــة نــدرك بواســطتها طبيعــة األشــياء، ويعــّد أفالطــون وديــكارت مــن أهــم أنصــار 

هــذا االتجــاه.

أفكر – أتأول:

     يقول ديكارت:

الحواس تخدع من آن آلن، ومن األفضل أن ال تثق تمامًا فيما خدعك ولو لمرة واحدة.

2- التجربــة: يذهــب أنصــار االتجــاه التجريبــي إلــى أّن المعــارف ليســت فطرّيــة، بــل يكتســبها اإلنســان 
عــن طريــق التجربــة مــن خــالل االتصــال بالعالــم الحّســي منــذ والدتــه، ثــّم تتطــّور مــع تطــّور تفكيــره مــن 

الحّســي إلــى المجــرد.
 ومن أبرز ممّثلي االتجاه التجريبي )جون لوك(.

أفّكر – أفّسر:

     يرى جون لوك:

ّن األفكار التي تحصل  إّن العقل في بداية الحياة يكون كالصفحة البيضاء لم ينقش عليه شيئًا، واإ
تأتيه من األفكار البسيطة أي من الحواس الظاهرة، أو من التأمل أي من إدراك العقل ألحواله 

الباطنية.

3– الحدس: هو نوع من المعرفة المباشرة التي ال تحتاج إلى دليل أو برهان، وله ثالثة أنواع:
     أ– الحدس التجريبي: ويقسم إلى: 

 - حــدس حســي: هــو أول درجــات معرفتنــا بالعالــم الخارجــي مــن أشــكال وروائــح ... عــن طريــق 
الحــواس.

- حدس نفسي: معرفتي لما يجري داخل نفسي من عواطف ومشاعر وأفكار.

ثالثًا- مصادر المعرفة:
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ب- الحــدس العقلــي:  يعنــي قــدرة الــذات علــى معرفــة الموضــوع معرفــة عقليــة مباشــرة نعــرف المقــوالت 
العقليــة )مثــل قانــون الهويــة والّســببية فــي المنطــق( والمفاهيــم الّرياضيــة )مثــل النقطــة والمســتقيم والعــدد(.

جـــ- الحــدس المبــدع: وهــو أعلــى درجــات الحــدس يعتمــد عليــه الفالســفة فــي وضــع مذاهبهــم وأفكارهــم 
ويعتمــد عليــه األدبــاء والّشــعراء فــي إبداعهــم.

أفّكر:

     عندما تحاول حّل مسألة رياضية وال تستطيع ذلك  فتتركها وتذهب لتقوم بعمل أو تمارس  
لعبة ما وفجأة يخطر على بالك حّل تلك المسألة فهذا ما نقول عنه حدس مبدع.

   اسرد لنا قصة حدثت معك تعّبر عن حدس ما. 

التقويم الدرس الحادي عشر

1- اكتب كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة مغلوطة أمام العبارة المغلوطة:
أ – يرى ديكارت أّن الحقائق ال توجد في العقل بشكل فطري.

ب- يذهب أنصار االتجاه التجريبي إلى أّن المعارف ليست فطرية.
2- وازن بين المعرفة والعلم.  

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
3- هناك العديد من المصادر للمعرفة عالج ذلك من خالل دراستك للتجربة والحدس كمصدرين 

للمعرفة.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
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أنماط فاسدة المعرفة

    

الّدرس
الثاني عشر

1- هل تؤمن بمثل هذه األفكار؟ 
2- ما هو مصدر هذه األفكار؟

3- هل يوجد في بيئتك أمثلة مشابهة اذكرها؟
4- كيف يمكن التخّلص من هذه األفكار؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    تنتشــر فــي مجتمعاتنــا مجموعــة مــن األفــكار يتداولهــا النــاس فيمــا 
بينهــم ال يوجــد لهــا أصــل علمــي مثــل: تــرك المقــّص مفتــوح يحــدث 

مشــكالت أو عنــد عــّد النجــوم تصــاب بندبــات جلديــة.

أواًل- المعرفة السائدة:

      ومثالنــا علــى المعرفــة الســائدة: موضوعــُة بطليمــوس، التــي كانــت تقــول: إّن األرَض 
مركــُز الكــون، وكلُّ الكواكــب والّنجــوم تــدور حولهــا، وقــد تبّناهــا اإلنســان مئــات الّســنين، فلمــا جــاء 
كوبرنيكــوس صــاغ نظريــة مركزيــة الّشــمس واألرض تــدور فــي فلكهــا، وأثنــى عليــه غاليلــو فثــاروا 
عليــه وشــكوه لبابــا الكنيســة التــي كانــت تتبنــى فكــرة مركزيــة األرض التــي تخــدم تطلعاتهــم حتــى 
يخالــف تفســيرهم لبعــض اآليــات فــي التــوراة، فحاكمتــه الكنيســة وحكــم عليــه باألعــدام بســبب مخالفتــه 
للمعرفــة التــي ســادت قرونــًا، وفــي عــام 1992م قــام البابــا يوحنــا بولــس الثانــي بتقديــم اعتــذاره وقــّدم 

براءتــه رســميًا وأقيــم لــه تمثــال.
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      تعــّد الشــائعات نوعــًا مــن أنــواع المعــارف الســائدة، )كنمــوذج متــداول لــدى البشــر( يؤولــون فيهــا 
ــة وهــذا الّنــوع مــن المعــارف ال يفّكــر بــه الفــرد بــل يكــّرره كالببغــاء مــا جــاءه مــن  ــة عقلّي موقفــًا بــال أدّل

اآلخريــن. 

فّكر وقّدم مثااًل:

      قّدم مثااًل من الواقع عن معرفة أخذت دون تدقيق وناقشها مع زمالئك ومدّرسك.  

     بعــض المعــارف يمــّر عليهــا الوقــت فتصبــح بُحكــم الُعــرف والتــداول ُمقّدســة، وهنــاك بعــض البشــر 
مارســوا تقديســًا علــى األشــخاص واألفــكار.

فّكر وقّدم رأيك:

      متى تصبح المعرفة مقّدسة؟ وما تأثيرها على حياتنا الفكرية واليومية والعلمية؟ 

      يميــل البشــر إلــى تعميــم أفكارهــم أو تجاربهــم. فــإذا مــّرت معهــم تجربــة مــا وحّصلــوا منهــا نتيجــة 
فإّنهــم يعّممــون النتيجــة علــى كّل مــا يماثــل التجربــة أو البشــر المحيطيــن بهــا. فمثــاًل قــد يتعــرف شــخص 

مــا علــى آخــر مــن منطقــة مختلفــة ويكــون عصبيــًا فيحكــم بــأّن أهالــي المنطقــة كلهــم عصبيــون.
     

ثانيًا- الشائعات:

ثالثًا- المعرفة التي يشاع أنها مقدسة:

رابعًا- التعميم في التجارب اإلنسانّية:
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      كثيــرًا مــا تكــون عالقتنــا باألشــياء والبشــر ُمفاجئــة، فيحكمهــا اختبارنــا األول بهــم. وهــذا يعطينــا 
انطباعــًا وهمّيــًا وغيــر صحيــح غالبــًا، كالحــّب أو الُكــره مــن أّول نظــرة، أو تقييــم فكــرة نتعامــل معهــا ألول 

مــّرة علــى أنهــا خاطئــة أو نصفهــا بأّنهــا مؤامــرٌة علــى معتقداتنــا.

     تشــيع بيــن الّنــاس أفــكاٌر يعتقــدون أّنهــا منتهيــة وكاملــة وال يمكــن مراجعتهــا أو تعديلهــا أو إلغاؤهــا. 
بعضهــم يحــاول أن ُيضفــي عليهــا ســمة أّنهــا حقائــق ُمنتهيــة مــن خــالل إلصــاق صفــة العلمّيــة بهــا، وهــذا 
نــوع آخــر مــن أنــواع القداســة الُمفتعلــة. فــكّل العلــوم هــي علــوم مرحلّيــة تتطــّور وُيضــاف إليهــا، فقوانيــن 
نيوتــن فــي الميكانيــكا أصبحــت جــزءًا بســيطًا مــن نظريــة أينشــتاين، ولــو اعتُبــرت أّنهــا حقائــق 
ُمنتهيــة لمــا تطــّورت، وكذلــك فــإّن )فيزيــاء الكوانتــم( قــد بــدأت ُتخالــف تصّوراتنــا عــن الحقائــق 

الفيزيائيــة الّســابقة.

فّسر وقّدم رأيك:

       هل تملك مثااًل عن معارف وحقائق بدت أنها منتهية، ثم جاءت معارف جديدة وبدلتها 
وغيرت في جوهرها؟ 

      ناقش وحاور مع مدّرسك وزمالئك.

ألّنهــا  جــدًا،  خطيــرة  معهــم  والتجــارب  البشــر  علــى  التعميمّيــة  المعــارف  مــن  النــوع  هــذا         
لهــا  إنســانّية  تجربــة  وكلُّ  بذاتــه،  عالــٌم  إنســاٍن  فــكّل  والتجــارب،  البشــر  فــي  الخصوصّيــة  تــرى  ال 

نتائجها.  
لى أّي مدى يمكن تعميم األفكار المتشابهة على البشر؟  هل طبيعة البشر واحدة؟ واإ

خامسًا- االختبار األول:

سادسًا- الحقائق الُمنتهية:
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ليــس  ولكّنــه  بعــض معارفنــا صحيــح       
حقيقّيــًا. فالّصحيــح هــو الــذي نــراه مــن وجهــة 
نظرنــا، أّمــا الحقيقــي فهــو الــذي نــراه مــن كّل 
عمــق  فــي  البحــث  إليــه  ونضيــف  وجوهــه، 
وجــوده، كمــا يتضــح لــك مــن الّشــكل الُمرافــق.

تأمل:

 أتأمل الّشكل المجاور 

وأعبر عنه

تصورنا للحقيقة يعتمد على الجهة التي ننظر منها

بوجهــة نظرنــا  نتمّســك  أن ال  يجــب       
كلِّ  مــع  تتكامــل  فالحقيقــة  حقيقــًة،  ونعّدهــا 
صحيــٍح لــدى اآلخــر. نحــن بحاجــة لآلخريــن 
كــي تكتمــل حقيقتنــا.... ولهــذا ال توجــد فكــرٌة 
تســتحق أن تبقــى لدينــا بــال مراجعــة واكتمــال 

مــع اآلخريــن.

 الّشكل )2(  

 الشكل )1(  
هذا صحيح

هذا صحيحهذا صحيح

هذه حقيقة

اختلفت زوايا الرؤية فاختلف الشكل!

كذلك هي وجهات النظر!!

سابعًا- الّصحيح الذي ُيخالف الحقيقي:
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التقويم الدرس الثاني عشر

1 – حّدد معنى المصطلح اآلتي: )المعرفة المقّدسة(.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

2- أجب عن األسئلة اآلتية:
أ-  مّيز بين الّصحيح والحقيقي.

...........................................................................................

...........................................................................................
ب- ال يجب أن نتمّسك بوجهة نظرنا ونعتبرها حقيقًة، لماذا؟

...........................................................................................

...........................................................................................
جـــ- تــأول القــول اآلتــي: كلُّ معرفــة تســوُد بيــن البشــر، تصبــح عقبــًة - مــع الوقــت-  فــي وجــِه 

مــن يريــد تطويرهــا، وفــي وجــه مــن يريــد تغييرهــا.
...........................................................................................
...........................................................................................

3– ابحــث فــي الشــائعات.
...........................................................................................
...........................................................................................

4- أجــب عــن الســؤال التالــي: هنــاك العديــد مــن األنمــاط الفاســدة للمعرفــة عالــج ذلــك مــن خــالل 
دراســتك لبعضهــا مبينــًا رأيــك. 

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
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األنا واآلخر

    

الّدرس
الثالث عشر

1- ما هي األنا؟
2- ما عالقة األنا باآلخر؟

3- هل هناك وجود لألنا من دون اآلخر؟  

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

هنــاك صديــق لنــا دائــم التكّلــم عــن نفســه أنــا فعلــت أنــا قمــت أنــا قــّررت 
وعندمــا يعارضــه أحدنــا فإنــه يثــور ويغضــب مــن ذلــك. 

    ســألت صديقــًا لوالــدي يعمــل طبيبــًا نفســيًا لمــاذا يتصــرف صديقنــا 
بهــذه الطريقــة؟  فأجــاب باختصــار إّن األنــا لديــه متضّخمــة.

أواًل- مفهوم األنا:

     األنــا مقولــة فلســفية تشــير إلــى معــاٍن عــدة، مــن أهمهــا الــذات اإلنســانية ، وبوصفهــا الــذات 
العاقلــة المفكــرة التــي تؤكــد أّن الوعــي عملّيــة عقلّيــة ذاتّيــة وتوجــد األنــا فــي عالقــة معقــدة مــع اآلخــر.

أناقش:

     أناقش مع مدّرسي تعريفات أخرى لألنا.
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     اآلخــر هــو المقولــة الفلســفية المقابلــة لألنــا، وهــي تشــير إلــى كّل مــا هــو خــارج عّنــا، ووجــود اآلخــر 
شــرط الزم وضــروري لوجــود الــذات، لذلــك فــإّن تعريــف اآلخــر ال يمكــن أن يكــون بمعــزل عــن الــّذات.

أقارن أستنتج:

تأمل الموقف الفلسفّي:

     يــرى موريــس ميرلوبونتــي أّن معرفــة األنــا )الــّذات( لآلخــر ممكنــة، فــكّل منهمــا يمتلــك 
جســدًا وكالهما يتقاســمان العالم ذاته، وهذا يفترض بالّضرورة اعتراف األنا باآلخر واعتراف 

اآلخــر باألنــا.
إلى أّي مدى تّتفق أو تختلف مع الموقف الّسابق، ادعم رأيك باألمثلة المختلفة؟

فكر واستنتج:

1- بعد أن تعّرفت إلى معنى الّذات ومعنى اآلخر في الفلسفة، إلى أّي االتجاهين تميل: 

     مركزية الّذات ونفي وجود اآلخر، أم االعتراف باآلخر بوصفه مقاباًل للّذات؟

2- ادعم رأيك بالحجج العقلية واألمثلة الحياتّية؟

    تتخــذ العالقــة بيــن الــّذات واآلخــر فــي حياتنــا اليوميــة أشــكااًل متعــّددة، بعضهــا يأخــذ طابعــًا إيجابيــًا 
واآلخــر ســلبيًا وفــق اآلتــي:

ثانيًا- مفهوم اآلخر:

ثالثًا- الذات واآلخر في الحياة اليومية:



56

أتخّيل – أستنتج:

     تصّور أّن أحد معارفك تعّرض لخسارة كبيرة في حياته، وأنت متعاطف مع ظرفه. 
كيف تظهر تعاطفك لهذا الشخص؟ 

طابع العالقة بين الذات واآلخر:

1- الصداقة:

شــكل مــن أشــكال عالقــة الــّذات باآلخــر، وهــي صــورة إيجابيــة، ألّنهــا 
تنطلــق مــن ضــرورة وجــود عالقــة تفاعــل بيــن الــّذات واآلخــر، مبنّيــة علــى 

جملــة مــن القيــم األخالقيــة كالّصــدق والمحّبــة واإليثــار والوفاء...الــخ. 

2- التعاطف: 

3- العداوة:

هــو شــكل آخــر مــن أشــكال العالقــة اإليجابيــة مــع اآلخــر، ألّنــه ينطلــق 
مــن فكــرة أن الــذات تتشــارك الحيــاة مــع اآلخــر وتتفاعــل معــه. والتعاطــف 
قيمــة إنســانية عليــا، تســهم فــي خلــق جــّو مــن الــوّد والمحبــة والتعاضــد بيــن 

الّنــاس.

مــن أشــد أشــكال العالقــة الســلبية بيــن الــّذات واآلخــر ســلبية، ألّنهــا 
اآلخــر  مــع  العالقــة  اإلنســانية، وتجعــل  الحيــاة  فــي  الســلبية  القيــم  تعــّزز 

تتحــّول إلــى حالــة صــراع وقــوام هــذه العالقــة الكراهيــة والحقــد.

4- الدونّية:

شــعور  مــن  اآلخريــن  مــع  فــي عالقتهــم  الّنــاس  مــن  الكثيــر  يعانــي 
الّدونيــة، والّدونيــة شــكل ســلبي مــن أشــكال العالقــة مــع اآلخــر، ألّنهــا تنطلــق 
مــن شــعور الــّذات بتدنــي مســتواها مقارنــة مــع اآلخــر، ويظهــر لســببين همــا: 

ســوء تعامــل اآلخــر معهــا، ونقــص الثقــة لــدى الــذات.
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     التعايــش المشــترك هــو الغايــة األساســية لتكــّون المجتمعــات، وال يمكــن لهــذه الغايــة أن تتحقّــق إال 
ــّذات واآلخــر ويســهم التعايــش المشــترك فــي تعزيــز  إذا بنيــت علــى أســس مــن الفهــم المشــترك بيــن ال

الّتعــاون بيــن الــّذوات المختلفــة.
     لذلــك نســتطيع القــول: إّن مــا يحّقــق جــدوى الحيــاة اإلنســانية هــو التعايــش المبنــي علــى الوعــي 
المشــترك بيــن الّنــاس، وأساســه المشــاركة ال الّصــراع، والقبــول باآلخــر واعتبــار أّن أحــدًا ال يمتلــك 

الحقيقــة وحــده.

رابعًا- التعايش المشترك بين الّذات واآلخر:

التقويم الدرس الثالث عشر

1- أجب عن األسئلة اآلتية:
     أ- اختر الجواب الّصحيح في ما يأتي:

        – إّن معرفة األنا )الذات( لآلخر ممكنة: 
           )ميرلوبونتي(     -     )ديكارت(    -     )جاكوبي(     -     )هوبز(.

     ب- أكمل الجمل اآلتية بحيث يستقيم المعنى:
         – وجود اآلخر شرط ............... لوجود الذات.

     جـــ- يســهم ........ فــي تعزيــز التعــاون بيــن الــذوات المختلفــة لتخّطــي العقبــات التــي تعتــرض 
حيــاة اإلنســان.

2– عّلل:
أ– تعّد العداوة شكاًل سلبيًا من أشكال العالقة بين الّذات واآلخر.

ب-  تعريف اآلخر ال يمكن أن يكون بمعزل عن الّذات.
3- الموضوع:     

دراكاتهــم الفرديــة تتآلــف      يقــول موريــس ميرلوبونتــي: »األنــا واآلخــر يشــكالن عالمــًا مشــتركًا، واإ
تحــت عنــوان مشــاركة العالــم«، ناقــش هــذا القــول فــي ضــوء دراســتك لعالقــة الــذات باآلخــر.
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الفضيلة

    

الّدرس
الرابع عشر

1- من منكم قام اليوم بأداء فعل مرض ومفرح ما هو؟
2- ما األفعال األخالقية التي تتمّنى القيام بها ؟ 

3- هل يختلف الحكم على األفعال من مجتمع آلخر، لماذا؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    اإلنســان التــام هــو الــذي لــم تفتــه فضيلــة، ولــم تشــنه رذيلــة. وهــذا 
الحــّد قّلمــا ينتهــي إليــه إنســان. 

يحيى بن عدي 

أواًل- مفهوم الفضيلة:

     الفضيلــة قيمــة إنســانية يطلــق عليهــا 
اســم القيمــة اإليجابيــة، والفضيلــة تتمثّــل 
تعــاون  يحقّــق  الــذي  الفعــل  اتجــاه  فــي 
إنســانيتهم.  تحقيــق  فــي  وتآزرهــم  البشــر 
معنــى  وهــو  قديــم  معنــى  وللفضيلــة 
الخاصــة أو القــدرة أو االســتطاعة، أي 
أن لــكل فعــل خاصتــه التــي تــدّل عليــه 
كأن نقــول مــن فضيلــة العقــل التفكيــر 

خاصتــه. أّي 



59

1- الفضيلــة: مفهــوم مــن مفاهيــم الوعــي األخالقــي يعّبــر عــن خصــال الفــرد )أو جماعــة مــن النــاس، 
طبقــة، مجتمــع( األخالقيــة اإليجابيــة الراســخة ويــدّل علــى قيمتهــا األخالقيــة. يصاحبهــا وشــعور برضــا 

أخالقــي عميــق.
2- الرذيلــة: بالمعنــى العــام، هــي الّنقــص والعيــب )كّل مــا يعــّده المجتمــع منافيــًا لقيمــه( وغالبــًا مــا 

يرافقهــا تأنيــب الّضميــر. 

أفكر:

هناك فرق  شاسع بين الفضيلة والّرذيلة.
  صنف مع زمالئك بعض األفعال التي تنتمي إلى الفضيلة وما يقابلها من رذيلة.

ثانيًا- الفضيلة والرذيلة:

1- الفضيلة 
عند سقراط:

يــرى ســقراط أّن الفضائــل تتلّخــص فــي الحكمــة ومعرفــة الخيــر، وقــال 
بضــرورة تعليــم الفضائــل بمعنــى توليــد الحقيقــة فــي الّنفــس، ألّن الفضيلــة 

علــم والّرذيلــة جهــل.

للّنفس عند أفالطون ثالثة أقسام لكّل منها فضيلة خاصة.
أ- الّشهوانية: فضيلتها العّفة أو االعتدال.

ب- الغضبيــة: وفضيلتهــا الّشــجاعة أي اســتخدام األهــواء الكريمــة لتحقيــق 
الفضيلــة.

جـــ- العاقلــة: وفضيلتهــا الحكمــة ووظيفتهــا التمييــز بيــن أنــواع الخيــر لتحقيــق 
أسماها.

   هــي ســبيل الّســعادة والخيــر. وهــي موقــف وســط متســاوي البعــد بيــن 
طرَفيــن كالهمــا رذيلــة. وهــذا الحــّد الوســط يحــّدده العقــل مثــل: الّشــجاعة 

فضيلــة بيــن التهــّور والجبــن.

1- الفضيلة 
عند أفالطون:

1- الفضيلة 
عند أرسطو:

ثالثًا- الفضيلة في الفلسفة اليونانية:
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حّلل وقّدم رأيك:

1- من مبدأ الفضيلة علم والّرذيلة جهل، كيف نتعّلم الفضائل؟ 

2- ما هي الفضائل التي تجد نفسك قد تعّلمتها من خالل الّتربية؟         

3- هل توافق أفالطون في تقسيمه للّنفس وعالقتها بالفضيلة؟ ولماذا؟

التقويم الدرس الرابع عشر

1- أجب عن األسئلة اآلتية:
     أ- اختر الجواب الّصحيح فيما يأتي:

        – الفيلسوف الذي انطلق من مبدأ الفضيلة علم والرذيلة جهل، هو:
             أ- سقراط         ب–  أفالطون         جـ– أرسطو        د– يحيى بن عدي

     ب- أكمل الجمل اآلتية بحيث يستقيم المعنى:
          - الّنفس العاقلة عند أفالطون فضيلتها .........

          - الّنفس الّشهوانية عند أفالطون فضيلتها ..............
2- قابل بين الفضيلة والّرذيلة.

3- قال سقراط ضرورة تعليم الفضائل بمعنى توليد الحقيقة في الّنفس. لماذا؟
4- وّضح معنى الفضيلة.

5- الموضوع: قارن بين مفهوم الفضيلة عند سقراط ومفهوم الفضيلة عند أرسطو. مبينًا رأيك.
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أنواع الفضائل

    

الّدرس
الخامس عشر

1- ما هي األعمال التي تقوم بها في حياتك اليومية وتراها فضائل؟
2- كيف توصلت إليها؟

3- يوجد العديد من الفضائل التي يمكن أن نتحدث عنها أهمها:

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

يقول ابن مسكويه:
     »إن غرضنا أن نحصل ألنفسنا خلقًا تصدر به عنا األفعال ّكلها 
جميلــة وتكــون مــع ذلــك ســهلة علينــا ال كلفــة فيهــا وال مّشــقة ويكــون ذلــك 

بصناعــة وعلــى ترتيب تعليمي...«.

أواًل- الّشجاعة:

أنواع الّشجاعة ثالث:
1- شــجاعة البــدن: نجدهــا عنــد المحاربيــن الذيــن 

يمتلكــون طاقــة جســمانّية.
2- شــجاعة الّنفــس: حيــن تكــون للّنفــس قــّوة توجــب 

خضــوع الّطــرف المقابــل أي البــدن.
والّنفــس  البــدن  بــذل  هــو  االعتقــاد:  شــجاعة   -3
والمــال مــن أجــل اعتقــاد مــا، مثــل االنتمــاء للوطــن.     

األمانةالصدق

الكرمالتواضع
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     هي فضيلة االعتدال وضبط الّنفس أي اعتدال الميل إلى الّلذائذ، وخضوعه لحكم العقل.

أحلل - استنتج:

    حّلل وزمالءك أنواع الّشجاعة الثالثة.
    بّين أنواع أخرى من الشجاعة يمكن أن تضّم إلى هذه األنواع.

ثانيًا- العّفة:

أتأّول وأفّسر:

    ناقش مع مدّرسك وزمالئك األفعال الحياتّية التي يجب أن تتسم بالعّفة.
    الّشــخص العفيــف يتخــذ الّطريــق المعتــدل وهــو ضبــط الّشــهوات مــن دون حرمانهــا أو الّدخــول 

فــي الملــّذات مــن غيــر المبالغــة فيهــا.

ثالثًا- االعتماد على الّنفس:

      من أهم الفضائل االعتماد على الّنفس، ويمكن اإلنسان أن يعَّودها من صغره، فلو أّن الوالدين 
أفهمــا أطفالهمــا وجــوب عنايتهــم بأنفســهم فــي نظافــة مالبســهم وانتظامهــم، وأنهــم هــم المســؤولون عــن 
ذلــك كان هــذا بــذرة االعتمــاد علــى النفــس، ويســتطيع الوالــدان أن ينميــا هــذه الفضيلــة باإلصغــاء إلــى مــا 

ظهارهمــا احتــرام آرائــه ومناقشــتها. يبديــه الّطفــل مــن األســئلة واإلجابــة عليهــا، واإ

أحاور وأناقش:

    ما األعمال التي تراها جديرة بأن تكّلف بها وتعتمد في تنفيذها على نفسك؟

رابعًا – الّصدق:

الّصــدق: هــو أن يخبــر اإلنســان بمــا يعتقــد أّنــه الحــق، وليــس اإلخبــار مقصــورًا علــى القــول، بــل قــد 
يكــون بالفعــل. والّصــدق فضيلــة ألّنــه أهــم األســس التــي تبنــى عليهــا المجتمعــات. 

أحاور وأناقش:

     بّين معنى الّصدق من وجهة نظرك. 
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خامسًا- الحلم:

    هو القدرة على ضبط النفس في حالة االنفعاالت العنيفة )الهيجان( والتصّرف بحكمة.
وأصناف الحلم ثالث:

1- العفو عند المقدرة والترّفع عن الّسباب.
2- االستحياء والتفّضل.   

3- ضبط النفس وقوة اإلرادة.

التقويم الدرس الخامس عشر

1- أجب عن األسئلة اآلتية:
أ- اختر الجواب الّصحيح فيما يأتي:

      الفضيلة التي تقع بين رذيلتي التهّور والجبن، هي:
          الّشجاعة    –     الّصدق    –     العّفة     –     الحلم.

ب- ّحدد معنى المصطلح اآلتي: )فضيلة العّفة(.
2- أجب عن األسئلة اآلتية:

أ- صّنف أنواع الحلم.
ب- مّيز أنواع الّشجاعة الّثالث.

جـ- الّصدق من أهم األسس التي تبنى عليها المجتمعات. عّلل ذلك؟
3- ضع تصّورًا عن فضيلة االعتماد على الّنفس.

4- الموضوع:  
قّدم رؤية عن أنواع الفضائل رابطًا إّياها بالواقع االجتماعي. 
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القيمة

    

الّدرس
السادس عشر

1- متى يكون الشيء ذو قيمة لديك؟ 
2- أيهما تفّضل القيم المادية أم الروحية. ولماذا؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

      القيــم تقبــع باألفــق أكثــر مــن مكوثهــا بيــن أيدينــا إن حيــاة اإلنســان 
انتقــال مــن قيمــة ألخــرى.

أواًل- علم القيم:

   يطلــق علــى البحــث الــذي يــدرس القيــم اســم 
 Axia اليونانيــة  مــن   Axiology األكســيولوجيا 
بمعنــى قيمــة، وLogos بمعنــى علــم أو مبحــث، 
فيصبــح معنــى الكلمــة نظريــة القيــم أو علــم القيــم، 
مشــكالت  يــدرس  مســتقل  فلســفي  مبحــث  وهــي 
القيــم بمختلــف أنواعهــا، مــن اقتصاديــة وأخالقيــة 

... الــخ.
    إذ يمكــن أن نطلــق لفــظ قيمــة علــى كّل مــا 
نرغــب فيــه، أو نســعى لبلوغــه، أو نحــرص علــى 
تحقيقــه فالّصحــة قيمــة، والثــروة قيمــة، والّنجــاح 
قيمــة...  وتعــّد القيمــة مبحثــًا مهمــًا مــن مباحــث 
الفكــر اإلنســاني، وهــي قديمــة قــدم اإلنســان ذاتــه، 
وتمتلــك أهميــة كبيــرة فــي حياتــه. الرتباطهــا بــكّل 

جوانــب الحيــاة ولهــا اســتعماالت عديــدة. 
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أفّكر وأقارن:

   صغ مع مدرسك وزمالئك تعريفات للقيمة تشعر أّنها تالمس سلوكياتك.

      هــو مبحــث ال يهتــم بمــا هــو موجــود، أي بمــا هــو كائــن بــل يبحــث فيمــا ينبغــي أن يكــون عليــه 
الّســلوك، ويبحــث فــي طريقــة التمييــز بيــن الحــّق والباطــل، ويبحــث فــي مقاييــس الفصــل بيــن الجميــل 

والقبيــح.
    تأّمل القيم اآلتية:

قيمة الخير: 
الفــرد  ينبغــي علــى  التــي  بالقواعــد  يدرســها علــم األخــالق وتختــّص 

اتباعهــا لكــي تتوافــق أفعالــه وســلوكه مــع مبــادئ الخيــر واألخــالق الطيبــة. 

الفــرد  علــى  ينبغــي  التــي  بالقواعــد  وتختــّص  المنطــق  علــم  يدرســها 
صحيحــًا. تفكيــره  يكــون  لكــي  اتباعهــا 

ويدرســها علــم الجمــال ويبحــث فــي القواعــد التــي يجــب توافرهــا ألّي 
عمــل نطلــق عليــه صفــة الجمــال.

قيمة الحق:  

قيمة الجمال: 

من القيم:

أفّكر:

    بعــد أن تعّرفــت القيــم الثــالث، 
قيمــة منهــا. يــدلّ علــى كلّ  قــّدم مثــاالً 

ثانيًا- مبحث القيم:
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التقويم الدرس السادس عشر

1- أجب عن األسئلة اآلتية:
      أ- اختر الجواب الّصحيح فيما يأتي:

          - قيمة الخير يدرسها علم:
                األخالق      –      الجمال     –     المنطق     -      الفن

    ب- حّدد معنى المصطلح اآلتي: )األكسيولوجيا(.
.............................................................................            
..........................................................................................
..........................................................................................

2- أجب عن الّسؤال اآلتي:
     وزان بين قيمة الجمال وقيمة الحّق.

..........................................................................................

..........................................................................................
3- الموضوع: 

تتعلّــق القيــم بحياتنــا بــكّل ســلوٍك أو عمــٍل أو اعتقــاد يكــون لــه قيمــة وأثــر إيجابــي، ناقــش هــذا القــول 
فــي ضــوء دراســتك لمفهــوم القيمــة مبينــًا رأيــك.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
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القيم بين الثبات والتغيير

    

الّدرس
السابع عشر

1- هل توافق الرأي السابق؟
2- إذا لم تكن توافقهم ما هي القيم الثابتة برأيك؟

3- كيف يمكن أن نوجه أطفالنا نحو فهم حقيقي للقيم؟ 

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

     نتيجــة التحــوالت الســريعة التــي نعيشــها لــم يعــد هنــاك قيــم ثابتــة 
أصبــح كل شــي متغيــر.

    اختلــف الباحثــون حــول القيــم هــل هــي صفــات عينيــة لألشــياء بمعنــى أن لهــا وجــودًا مســتقاًل 
عــن العقــل الــذي يدركهــا؟ 

أم هي من وضع العقل واختراعه؟ 
    فهناك من يرى أن هذه القيم عينية أكثر منها معاني عقلية. 

   وقــال آخــرون أنهــا نســبية خالصــة مردهــا الفــرد، ومــن ثــم كان اختالفهــا باختــالف الزمــان 
واألحــوال. والظــروف  والمــكان 

أواًل- القيمة بين الذاتية والموضوعية:

ذاتيــة القيــم: مــن ممثلــي هــذا االتجــاه الفلســفة الوجوديــة، التــي تــرى أنــه ليــس ثمــة قيمــة تلــزم الفــرد 
بــل عليــه أن يخلــق مــا يلزمــه مــن قيمــة، وعلــى اإلنســان أن يخلــق قيمــة كل موقــف، فالقيمــة هــي 

إبــداع وخلــق فــردي.  هــل تؤيــد هــذا الــرأي ولمــاذا؟
موضوعيــة القيــم: ومــن أنصــار أفالطــون الــذي ذهــب إلــى أن القيــم ليســت تصــورات ذهنيــة 
موجــودة فــي الذهــن بــل هــي موجــودة حقيقــًة فــي عالــم المثــل المفــارق للوجــود المــادي الــذي مــا هــو 

إال ظــالل وأشــباح لــه.   هــل تؤيــد رأي أفالطــون ولمــاذا؟
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نســبية القيــم: يؤكــد أنصــار هــذا التجــاه أن القيــم نســبية ومتغيــرة ترتبــط بالزمــان والمــكان وبالظــروف 
الخاصــة بــكل فــرد، فمــا هــو صالــح لشــخص ليــس بالضــرورة صالحــاً لألخــر، مثــل التاجــر والمســتهلك.

قدم أمثلة تدل على قيم نسبية وعلل رأيك.
 إطالقيــة القيــم: يؤكــد هــذا االتجــاه أن القيــم مطلقــة وأنهــا ثابتــة ال تقبــل التغيــر، فليســت القيــم نفســها هــي 

التــي تتغيــر، بــل الــذي يتغيــر هــو معرفتنــا بهــذه القيــم، وبالتالــي فــإن هــذه المعرفــة هــي التــي تعــد نســبية.
هل تؤيد فكرة إطالقية القيم ولماذا؟

ثانيًا- القيمة بين النسبية واإلطالق:

أتأمل وأفكر وأتساءل:

     هل القيمة نسبية تخضع للتغير في الزمان والمكان؟ أم مطلقة ال تخضع للتغير؟

التقويم الدرس السابع عشر

1- اختر الجواب الّصحيح في ما يأتي:
     أ – يعتبر أفالطون من أنصار القيم:

              النسبية    –     الموضوعية   –    الذاتية   -    الوصفية.
2- الموضــوع: أكتــب موضوعــًا فلســفيًا تبيــن فيــه وجهــة نظــرك حــول اختــالف الباحثــون بصــدد القيــم 

مســتعينًا باالتجاهــات التــي درســتها.



1- الجماعات البشرّية.
2- مبادئ علم االجتماع.

3- أوائل المنظرين بعلم االجتماع.
4- ضرورة االجتماع البشري عند 

ابن خلدون.
5- فروع علم االجتماع )1(.
6- فروع علم االجتماع )2(.

7- المجتمع ومكّوناته.

8- تطور المجتمعات.
9- التغّير االجتماعي.

الجماعات  بين  التواصل   -10
اإلنسانّية.

علم االجتماع الوحدة
 الثانية

دروس الوحدة:
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الجماعات البشرية

    

الّدرس
األول

1- هل يستطيع الّطفل الحياة دون أسرة؟
2- تخّيل نفسك وحيدًا على هذه األرض، ما الذي ينقصك؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

إذا وجــدت منعــزاًل بســبب مــا علــى جزيــرة ال يوجــد معــك أحــد مــا هــي 
الفتــرة الزمنيــة التــي تســتطيع البقــاء بهــا هنــاك؟  ومــا هــو الشــيء الــذي 

تفتقــده ؟
ما هي الخاصية التي تمّيز اإلنسان؟ 

ــًا بالفطــرة، يحــّب العيــش فــي جماعــات مــع أقرانــه مــن البشــر، ال      يعــّد اإلنســان كائنــًا اجتماعي
يســتطيع أن يلّبــى جميــع رغباتــه واحتياجاتــه بنفســه، فهــو فــي حاجــة إلــى الّشــعور باألمــن والّطمأنينــة 
ثبــات ذاتــه وهــــذا ال يكــون إال فــي وســط جماعــة يتفاعــل أعضاؤهــا لكــي يحّقــق كّل منهــم رغباتــه  واإ

واحتياجاتــه.

     الجماعــة تضــّم مجموعــة مــن األفــراد يكــون لديهــم هــدف واحــد يحاولــون الوصــول إليــه مــن 
خــالل تفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض وهــذا التفاعــل يتــّم عــن طريــق ترابــط أدوارهــم معــّا، وأيــًا كان 
عــدد الجماعــة فيجــب أن يتــّم كّل ذلــك عــن طريــق التأثيــر فيمــا بينهــم ومــع اآلخريــن حتــى يتحّقــق 

الصالــح العــام مــن وراء تكويــن هــذه الجماعــة.

أتحاور:

أتحاور مع زمالئي ومدّرسي:
هل هناك تعريفات أخرى للجماعة؟  وما هي األفكار المشتركة بين هذه التعريفات؟

أواًل- تعريف الجماعة:
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     هناك بعض األسباب التي تجعل الفرد ينضّم للجماعة، تتمّثل فيما يلي:
1- مساعدة الفرد في أداء المهام: فإذا تّمت المهام واألعمال بشكل جماعي تصبح أكثر فاعلية. 

1- الحجم:
ضــرورة وجــود عــدد مــن األعضــاء ال يقــّل عــن اثنيــن، ويمكــن تصنيــف 

حجــم الجماعــة إلــى جماعــات كبيــرة وجماعــات صغيــرة .

2- التفاعل:

3- البناء:

ضــرورة وجــود تفاعــل واتصــال مســتمر بيــن أعضــاء الجماعــة، وأيًضــا 
اعتمــاد تأثيــر متبــادل فيمــا بينهــم، وهــذا يعنــي أّن مجــرد تجّمــع عــدد مــن 
األفــراد فــي مــكان واحــد ال يشــّكل بالّضــرورة جماعــة فيمــا بينهــم، بــل البــّد مــن 
وجــود تفاعــل، فأفــراد األســرة يكونــون جماعــة فــاألب واألم واألبنــاء تنشــأ فيمــا 
بينهــم عالقــات متصلــة، وتأثيــر متبــادل، واالرتبــاط المــادي والمعنــوي متوافــر 

فيمــا بينهــم.

يقصــد ببنــاء الجماعــة بناؤهــا العــام مــن حيــث كونهــا وحــدة عضويــة 
محــّددة تحكمهــا مجموعــة مــن الّضوابــط، وأكثــر هــذه الضوابــط اســتخدامًا 

ومنفعــة هــي الــّدور، ويقصــد بــاألدوار جملــة 
الذيــن  الّنــاس  مــن  المتوّقعــة  الّســلوكيات 
الجماعــة. فــي  بعينهــا  مناصــب  يشــغلون 

ال تقوم الجماعات إال بغية هدف، فالّناس اعتادوا اســتخدام الجماعات 4- األهداف:
إلنجاز وتحقيق أهداف محّددة ومنشــودة.

5- التماسك:

ويقصد بالتماسك قوة العالقات التي تربط بين األعضاء ومع الجماعة 
نفســها، وقــد وجــد علمــاء االجتمــاع أّن الجماعــات األكثــر 
رضــاًء ألعضائهــا  تماســكًا هــي جماعــات أكثــر إشــباعًا واإ

حيــث يتوفّــر التواصــل والمشــاركة علــى نحــو أفضــل.

ثانيًا- خصائص الجماعات البشرية:

ثالثًا- دواعي انتماء الفرد للجماعة:
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2- إشــباع حاجــات الفــرد: فمــن الّطبيعــي أن يكــون للفــرد حاجــات مختلفــة يرغــب فــي إشــباعها أّيــًا 
كان نوعهــا.

3- الجماعــة وســيلة للفــرد لتحقيــق أهــداف خاصــة: فمــن خــالل عضويــة الفــرد لجماعــة مــا تجعلــه 
يحقّــق مكانــه مــا فــي البيئــة المحيطــة بــه ويفتخــر بكونــه عضــوًا فــي هــذه الجماعــة مّمــا يحقّــق لــه أهدافــًا 

أخــرى يختــّص بهــا بعيــدًا عــن هــدف الجماعــة.
4- الّدفــاع عــن المصالــح: حيــث يرغــب األفــراد فــي االنضمــام للجماعــات حتــى يشــعروا باألمــن، 

فالجماعــة تســاعد علــى حمايــة أعضائهــا مــن أيــة ضغــوط يتعّرضــون لهــا.

1- جماعة األسرة:
للمجتمــع،  األساســية  الوحــدة  األســرة  تعــّد 
وهــي أّول شــكل طبيعــي ألصغــر مجتمــع 
إنســانّي، يجمع أفراد تربطه معهم عالقات 
مــن  وتتكــّون  ومنّظمــة  محــّددة  اجتماعيــة 

زوج وزوجــة وأبنــاء. 
2- جماعة األقارب:

نمــا هنــاك جماعــات أخــرى تؤثّــر فيــه مثــل جماعــة األقــارب،        إّن الفــرد ال يتأثّــر بأســرته فقــط واإ
حيــث أن العديــد مــن الدراســات والنظريــات تؤّكــد علــى الرغــم مــن التمــّدن الــذي يحــدث فــي المجتمعــات 
فــإن شــبكة العالقــات القرابيــة وأنمــاط المســاعدة بيــن األســر، تبقــى متواصلــة فيتبــادل الخدمــات والهيئــات 
والمســاعدات الماليــة واالشــتراك فــي أنشــطة ترفيهيــة باعتبــار أن زيــارة األقــارب هــي نشــاط رئيســي فــي 

معظــم األســر.
3- جماعة األصدقاء:

تنطــوي جماعــة األصدقــاء مــن وجهــة نظــر علمــاء االجتمــاع علــى عالقــات اجتماعيــة أكثــر تعقّــدًا 
مــن عالقــات القرابــة، وغيرهــا حيــث يقــوم هــذا النــوع مــن الجماعــات علــى االختيــار الحــّر مــن جانــب 
األفــراد دون أي تدخــل مــن أّي عامــل خارجــي، ويؤّكــد علمــاء االجتمــاع أن جماعــات األصدقــاء شــأنها

 شــأن الجماعــات األخــرى ليســت بأقــل مغــزى أو أهميــة تقــوم بــدور الّدعــم المــادي والعاطفــي المتبــادل 
لألفــراد.

رابهًا- أنواع الجماعات:
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إقليميــة صغيــرة تمثــل جــزءًا فرعيــًا مــن مجتمــع محلــّي 
أكبــر منها.

5- الجماعــة المهنيــة )جماعــة العمــل(:  تضــّم 
جماعــة العمــل مجموعــة مــن المهــن المتعــّددة والتــي 
محــّددة  مهنــة  فــي  فيهــا  فئــة  كّل  أفــراد  تخّصــص 
وتــؤدي دورًا واضحــًا يفيــد المجتمــع ويســاعد علــى 

وتطويــره. تقّدمــه 

أفكر:

هــل تنتمــي إلــى جماعــات أخــرى غيــر مــا ســبق؟..... مــاذا تقــّدم لــك؟.... وكيــف تتفاعــل 
مــع أفرادهــا؟

4- جماعــة الجيــرة: تعــد جماعــة الجيــرة جماعــة أوليــة غيــر رســمية توجــد داخــل منطقــة أو وحــدة 

التقويم الدرس األول

أجب عن األسئلة التالية:
1- عّلل ما يلي:

أ- ضرورة وجود اتصال وتفاعل بين أعضاء الجماعة.
رضاًء ألعضائها. ب- الجماعات األكثر تماسكًا هي األكثر إشباعًا واإ

ت- كلما زاد أعضاء الجماعة أصبحت أكثر تعقيدًا.
2- أجب عن األسئلة التالية:

أ- ما المقصود باألدوار في الجماعة؟
ب- قارن بين جماعة األصدقاء وجماعة األقارب؟

3- الموضوع:
اإلنســان كائــن مدنــي بالطبــع ال يســتطيع أن يعيــش منعزال....ناقــش هــذه الفكــرة بتوضيــح دواعــي 

انتمــاء الفــرد للجماعــة؟
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مبادئ علم االجتماع

    

الّدرس
الثاني

1- إلى ماذا ترجع هذه االختالفات؟
2- ما هو العلم الذي يبحث في مثل هذه الفروق؟
3- ناقش زمالئك كيف تكّونت العادات والتقاليد؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    مــن خــالل مشــاهدتي لمجتمعاتنــا والمجتمعــات األخــرى، وجــدت 
اختالفــًا واضحــًا فــي التفكيــر والعــادات والتقاليــد وطرائــق العيــش والتعامل 

مــع اآلخريــن. 

أواًل- التعريف بعلم االجتماع:

    علــم االجتمــاع: هــو الدراســة العلميــة 
للمجتمعــات اإلنســانية بمــا تنطــوي عليــه 
مــن بنــى اجتماعيــة أساســية، وتفاعــالت 
واســتقرارها،  تغيرهــا  ومظاهــر  بينهــا، 
الكامنــة  القوانيــن  عــن  الكشــف  بهــدف 

وراءهــا. 
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أتأمل وأتساءل:

 دعونا نتأمل فيما سبق ونتساءل: 

يولــي علــم االجتمــاع اهتمامــه بقضايــا التغيــر بشــكل أساســي، فكيــف وصــل العالــم المعاصــر 
إلــى مــا وصــل إليــه مــن حــال؟ 

ولماذا تتغّير أشكال الحياة وظروفها بين جيل وجيل؟ 
لى أية جهة تتجه المجتمعات اإلنسانية مستقباًل؟؟ واإ

ناقش:

              أناقش مع مدرسي تعريفات أخرى لعلم االجتماع.

      يتنــاول علــم االجتمــاع الحيــاة االجتماعيــة والجماعــات والمجتمعــات اإلنســانية، إنــه علــم شــديد 
التعقيــد ألن موضوعــه األساســي هــو ســلوك األفــراد بوصفهــم كائنــات اجتماعيــة، مــن هنــا فــإّن نطــاق 
الدراســة االجتماعيــة يّتســم باالتســاع ، ويتــراوح بيــن الّتحليــل، واســتقصاء العمليــات االجتماعيــة. ويمكــن 

تحديــد موضوعــات علــم االجتمــاع باآلتــي:
1- العالقــات االجتماعيــة المتبادلــة بيــن النــاس، مــن خــالل عمليــات التفاعــل االجتماعــي، مــن أجــل 

معرفــة مظاهــر التماثــل واالختــالف.
2- المجتمع وظواهره وبناؤه ووظيفته.

3- مكّونات األبنية االجتماعية المختلفة، مثل الجماعات العامة.
4- المقارنة بين الظواهر والحقائق االجتماعية المختلفة.

أقارن - أستنتج:

بعــد أن تعّرفــت علــم االجتمــاع وموضوعاتــه األساســية تُــرى، كيــف وصــل عالمنــا المعاصر إلى 
هذه الحال؟ ولماذا تغّيرت واختلفت ظروف حياتنا عّما كانت عليه في عهد آبائنا وأجدادنا؟ وما 

الوجهة التي سيتخذها التغّير في المستقبل؟

ثانيًا- الموضوعات األساسية لعلم االجتماع:
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1- بناء معرفة موضوعية حول المجتمع والتوّصل إلى مجموعة من القواعد التي تحكمه.
2- وصف المجتمع وتشخيصه فهمًا وتفسيرًا وتأوياًل بغية الحفاظ عليه أو إصالحه أو تغّيره. 

3- إدراك الفوارق بين الثقافات والمجتمعات لمعرفة أسلوب التعامل مع اآلخرين، وتفادي المشكالت. 
4- دراســة الوقائــع والحقائــق والعمليــات االجتماعيــة دراســة علميــة بغيــة االســتفادة منهــا علــى صعيــد 

وضــع السياســة العامــة للدولــة والمجتمــع.
5- تقويــم نتائــج المبــادرات السياســية المتبعــة فــي إصــالح المجتمــع وتغييــره أو الحفــاظ عليــه، باإلضافــة 

إلــى حــّل المشــكالت اإلنســانية التــي يعانــي منهــا األفــراد والجماعــات.
6- بنــاء اإلنســان داخــل المجتمــع 
بنــاء تكوينيــًا ســليمًا، والســمو بــه 
والّســعادة  الفضيلــة  مراتــب  فــي 

والكمــال. 

1- علم االجتماع
 يعتمد التجربة:  

الميدانيــة،  والتجربــة  الوصفيــة  المالحظــة  علــى  يقــوم  فهــو    
عمــال  واالســتعانة بآليــة المعايشــة بغيــة بنــاء الحقائــق االجتماعيــة واإ

الظواهــر االجتماعيــة. فــي  الفكــر 

بمعنــى أن النظريــات االجتماعيــة الجديــدة تســتند إلــى نظريــات 
أخــرى ســابقة عليهــا.

بمعنــى أن عالــم االجتمــاع ال يســأل عّمــا إذا كانــت األفعــال 
االجتماعيــة خيــرًا أم شــرًا، وال يصــدر أحكامــًا أخالقيــة، ولكــن يعمــل 

إلــى تفســيرها علميــًا ومعرفــة أســبابها. 

2- علم االجتماع 
علم تراكمي: 

3- علم االجتماع 
ليس علمًا أخالقيًا: 

ثالثًا- الخصائص األساسية لعلم االجتماع:

رابعًا- أهداف علم االجتماع:
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أتخيل وأستنتج:

مــاذا يحــدث إذا تحققــت األهــداف التــي يســعى إليهــا علــم االجتمــاع فــي المجتمــع، ادعــم رأيــك 
بالحجج؟

التقويم الدرس الثاني

1– أجب عن األسئلة اآلتية:
     أ- أكمل الجمل اآلتية بحيث يستقيم المعنى:

         - علم االجتماع علم تراكمي بمعنى.
         – علم االجتماع يعتمد التجربة.

2- عّلل:
أ– علم االجتماع من العلوم شديدة التعقيد.

.....................................................................................

.....................................................................................
ب– علم االجتماع علم تطبيقي.

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
....................................

3- الموضوع:
قدم رؤية متكاملة حول نشأة علم االجتماع واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
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أوائل المنّظرين في علم االجتماع

    

الّدرس
الثالث

1- من أول من قام بالبحث عن هذه القوانين والمبادئ؟
2- هل يقدر عالم واحد على اكتشاف جميع هذه القوانين؟

3- ما أهمية معرفة القوانين االجتماعية لتفسير الّظواهر برأيك؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    تختلــف تصرفــات وطريقــة عيــش الّشــعوب عــن بعضهــا بمجموعــة 
كبيــرة مــن الّســمات والمفاهيــم التــي تنّظمهــا.

أواًل- ابن خلدون )1332م- 1406م(:

     مــن المعــروف أّن كافــة العلــوم االجتماعيــة، قــد نشــأت فــي أحضــان الفلســفة، ومــن خــالل 
التطــّور الّطويــل الــذي أصــاب المجاَليــن المــادي والّروحــي شــرعت تفــك ارتباطهــا، بصــورة أو 
بأخــرى، بقــدر أو بآخــر، مــع الفلســفة لتشــّق لنفســها طريقــًا خاّصــًا بهــا، ســواء بالّتوافــق مــع الفلســفة، 
ــة بذلــك إلــى مجــال » العلــم« المســتقّل بحــّد ذاتــه، وقــد  أو بموازاتهــا، أو بالّتعــارض معهــا متحّول

ســاهم فــي تطــّور هــذه العلــوم واســتقاللها مجموعــة كبيــرة مــن المفّكريــن.

      يعــّد ابــن خلــدون أّول مــن حــّدد بوضــوح وطّبــق بعــض المبــادئ الّرئيســة التــي ينبغــي أن يقــوم 
عليهــا علــم االجتمــاع، ومنهــا أّن:
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1- الّظواهر االجتماعية: 
بالرغــم مــن عــدم  ثباتهــا كالّظواهــر الّطبيعيــة لكــن فيهــا 

مبــادئ  ثابتــة تمكــن مــن اكتشــاف قوانينهــا وأســبابها.

كبيــرة  بصــورة  تتأثّــر  وال  الجماعــات  فــي  فعلهــا  تفعــل 
المنعزلــة. واألحــداث  باألفــراد 

مــن  عــدد ضخــم  جمــع  بعــد  إال  يتحقّــق  أن  يمكــن  ال 
وقائــع. مــن  يليهــا  أو  بهــا  يقتــرن  مــا  ومالحظــة  الحقائــق، 

2- تلك القوانين:

3- اكتشاف تلك القوانين:

المبادئ التي يقوم عليها علم االجتماع:

أحــد مصدريــن أو مــن كليهمــا: مدّونــات الوقائــع الماضيــة 
ومالحظــة األحــداث الّراهنة.

الواحــدة تصــدق علــى المجتمعــات المتماثلــة، علــى الّرغــم 
مــن تباعــد هــذه المجتمعــات فــي المــكان والّزمــان.

ليست ساكنة بطبيعتها، بل عرضة للتغيير والتطّور. 

4- يمكن جمع هذه 
الحقائق من:

5- منظومة القوانين 
االجتماعية: 

6- المجتمعات: 

أتأّمل وأتساءل:

     دعونا نتأمل فيما سبق ونتساءل: يخضع المجتمع كما يؤّكد ابن خلدون لقوانين عامة.

1- فما هي هذه القوانين التي يرجع إليها ابن خلدون نشأة الحياة االجتماعية؟ 

2- وهل يتشابه في ذلك مع الظواهر الفردية؟

3- أناقش مع مدرسي صفات أخرى للقوانين االجتماعية كما يراها ابن خلدون.
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 أهم المفاهيم االجتماعية لدى ابن خلدون:

     ابــن خلــدون وضــع العديــد مــن الوســائل المنهجيــة للدراســة والعوامــل التــي يمكــن علمــاء االجتمــاع 
المعاصريــن اســتخدامه كأدوات للبحــث ومــن أهمهــا:

التقليــد والمحــاكاة: أشــار ابــن خلــدون فــي مقدمتــه إلــى أّن الّشــعوب المغلوبــة تميــل إلــى االقتــداء 
بالغالــب، مــن قبيــل االنصيــاع األعمــى أو للتدليــل علــى كراهيتهــا النفســية لالعتــراف بــأّن هزيمتهــا كانــت 
نتيجــة النخفــاض روحهــا المعنويــة، أو بســبب اعتقادهــا بــأّن ســّر نجــاح الفريــق الغالــب إّنمــا يكمــن فــي 

منظومــة معينــة مــن العــادات أو المؤّسســات الموجــودة لديــه.

أتأّمل وأتساءل:

لى أي مدى ينجح هذا التقليد؟ لماذا تقّلد الّشعوب بعضها بعضًا كما يرى ابن خلدون؟ واإ

العصبيــة: يمّثــل مفهــوم العصبيــة أو التضامــن االجتماعــي المحــور الرئيــس فــي علــم االجتمــاع العــام 
وعلم االجتماع السياسي لدى ابن خلدون، فهو يرى أّن االجتماع اإلنساني ضروري، ألّن قدرة الواحد 
مــن البشــر قاصــرة عــن تحصيــل حاجتــه مــن الغــذاء أو الّدفــاع عــن نفســه ضــّد الحيوانــات المفترســة، 
يتقّصــى ابــن خلــدون أصــول »العصبيــة« ويرجعهــا إلــى رابطــة الــّدم التــي تجمــع المجتمعــات الّصغيــرة، 
غيــر أنــه يحــرص علــى اإلشــارة إلــى أّن رابطــة الــّدم ال معنــى لهــا إذا لــم يرافقهــا القــرب الجغرافــي والحيــاة 
المشــتركة، وتبلــغ » العصبيــة« أعلــى درجاتهــا فــي المجتمعــات القبليــة بســبب نمــط حيــاة البــدو الرّحــل 
وحاجاتهــم المســتمرة للعــون المتبــادل، كمــا أّن نكــد العيــش وشــظف األحــوال فــي الّصحــراء التــي يعيشــون 

فيهــا تدفعهــم إلــى الحفــاظ علــى صلــة الّرحــم بينهــم.

أفكر:

     يقول ابن خلدون: » العصبّية نزعة طبيعّية في البشر مذ كانوا«.

ويقول أيضًا: »إّن الملك إذا ذهب عن بعض الّشعوب من أمة فالبّد من عوده إلى شعب آخر منها 
مادامت لهم العصبية«.

بعــد أن تعّرفــت إلــى آراء ابــن خلــدون فــي علــم االجتمــاع وموضوعاتــه األساســية تُــرى، كيــف تنشــأ 
المجتمعــات؟ ولمــاذا تغّيــرت واختلفــت المجتمعــات المعاصــرة عــن ســابقتها؟ ومــا دور العصبّيــة فــي نشــأة 

الــدول وانهيارهــا؟
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ثانيًا- أوغت كونت )1798 – 1857م(:

     ليس بوســع شــخص بمفرده بطبيعة الحال أن يؤّســس لمجال دراســّي. وقد أســهم عدد من الباحثين 
فــي بواكيــر الّتفكيــر االجتماعــي غيــر أّن األولويــة تعطــى فــي العــادة للكاتــب الفرنســي أوغســت كونــت فــي 

ابتــكار مصطلــح علــم االجتمــاع، وقــد أطلــق عليــه فــي البدايــة » الفيزيــاء االجتماعيــة«. 
ــل فــي أنشــطته لقوانيــن ثابتــة ال       وكان كونــت يــرى أّن المجتمــع، مثلــه مثــل العالــم الّطبيعــي، يمتّث

تتغّيــر.                  

  قانون المراحل الثالث عند كونت:

      وضــع كونــت قانــون األنمــاط الثــالث مــن المعرفــة البشــرية )الالهوتيــة، والميتافيزيقيــة، والوضعيــة(، 
هــذه األنمــاط تعكــس ثالثــة أشــكال مــن المجتمعــات البشــرية هــي البدائيــة، والحضاريــة القديمــة، والحديثــة.

ففــي المرحلــة الالهوتيــة: كان الفكــر اإلنســاني مســّيرًا باألفــكار الّدينيــة وباالعتقــاد بــأّن المجتمــع مــا هــو 
إال تعبيــر عــن إرادة اهلل. 

المرحلــة الميتافيزيقيــة: التــي تصــدرت الفكــر البشــري فــي فتــرة عصــر النهضــة األوروبيــة، بــدأ النــاس 
ينظــرون إلــى المجتمــع فــي إطــاره الّطبيعــي، ال باعتبــاره ناجمــًا عــن قــوى فــوق الّطبيعــة. 

المرحلــة الوضعّيــة: التــي دّشــنتها االكتشــافات واإلنجــازات التــي حّققهــا كوبرنيكــوس وغاليليــو ونيوتــن 
وتفســير الّظواهــر بأســبابها، فقــد طّبقــت األســاليب العلميــة لدراســة العالــم االجتماعــي
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التقويم الدرس الثالث

أواًل– أجب عن األسئلة اآلتية:
1- أكمل الجمل اآلتية بحيث يستقيم المعنى:

أ – اهتّمت المرحلة الوضعّية بتشجيع ................................................
ب- العامل الوحيد الذي يعّد سببًا للتغّير عند ابن خلدون ..............................

ثانيًا– عّلل ما يلي:
أ – المجتمعات ليست ساكنة بطبيعتها عند ابن خلدون.

.....................................................................................

.....................................................................................
ب – تبلغ العصبية أعلى درجاتها في المجتمعات القبلية.

.....................................................................................

.....................................................................................
رابعًا – الموضوع:

      قّدم رؤية عن قوانين األحوال الّثالث لدى أوغست كونت.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
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االجتماع البشري عند ابن خلدون
)تحليل نص(

الّدرس
الرابع

    

النص 
الفلسفي 

      »إّن االجتمــاَع اإلنســانّي ضــرورٌي. و يعّبــُر الحكمــاُء عــن هــذا بقولهــم: اإلنســاُن 
مدنــٌي بالّطبــع. أي ال بــّد لــه مــن االجتمــاع الــذي هــو المدينــُة فــي اصطالحهــم. وهــو معنــى 
العمــران. وبيانــُه أّن اهلل ســبحانُه خلــق اإلنســاَن ورّكبــُه علــى صــورٍة ال يصــٌح حياتهــا وبقاؤهــا 

إال بالغــذاء. وهــداُه إلــى التماســه بفطرتــه. وبمــا ُرّكــَب فيــه مــن القــدرة علــى تحصيلــه.
      إال أّن قُــدرَة الواحــد مــن البشــر قاصــرٌة عــن تحصيــل حاجتــه مــن ذلــك الغــذاء غيــر 
ُموفّيــٍة لــه بمــادة حياتــِه منــه ولــو فرضنــا منــه أقــل مــا يمكــن فرصــة وهــو قــوُت يــوم مــن 
الحنطــة مثــاًل فــال يحصــل إال بعــالج كثيــر مــن الطحــن والعجــن والطبــخ وكّل واحــد مــن 
هــذه األعمــال الثالثــة يحتــاج إلــى مواعيــَن وآالت ال تتــم إال بصناعــات متعــّددة مــن حــّداد 
ونّجــار وفاخــوري َوَهــْب أّنــه يأكلــه حبــًا مــن غيــر عــالج فهــو أيضــًا يحتــاج فــي تحصيلــه 
أيضــًا حبــًا إلــى أعمــال أخــرى أكثــر مــن هــذه مــن الّزراعــة والحصــاد والــدراس الــذي يخــرُج 
الحــب مــن غــالف الٌســنُبِل ويحتــاج كّل واحــد مــن هــذه آالت متعــّددة وصنائــع كثيــرة أكثــر 
مــن األولــى بكثيــر ويســتحيل أن تفــي بذلــك كلّــه أو ببعضــه قــدرُة الواحــد فــال بــّد مــن اجتمــاع 
القُــَدِر الكثيــرة مــن أبنــاء جنســه لَيْحُصــَل القــوُت لــه ولهــم فيحصــل بالّتعــاون قــدر الكفايــة مــن 

الحاجــة ألكثــر منهــم بأضعــاف.
    وكذلــك يحتــاج كّل واحــد منهــم أيضــًا فــي الّدفــاع عــن نفســه إلــى االســتعانة بأبنــاء جنســه 
ألّن اهلل ســبحانه لمــا ركــب الطبــاع فــي الحيوانــات كلهــا وقســم القــدر بينهــا جعــل ُحُظــوَظ 
كثيــر مــن الحيوانــات العجــم مــن القــدرة أكمــَل مــن حــظ اإلنســان فقــدرة الفــرس مثــاًل أعظــم 

بكثيــر مــن قــدرة اإلنســان ................... 
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   ولمــا كان العــدواُن طبيعيــًا فــي الحيــوان جعــل لــكل واحــد منهــا عضــوًا يختــص بُمدافعتــِه مــا 
يصــل إليــه مــن عاديــِة غيــره وجعــل لإلنســان عوضــًا مــن ذلــك كلــه الفكــر واليــد فاليــد مهيــأٌة 
لصنائع بخدمة الفكر والصنائع تحصل له اآلالت التي تنوب له عن الجوارِح المعدة في سائر 
الحيوانــات للدفــاع مثــل الرمــاح التــي تنــوب عــن القــرون الناطحــة والســيوف النائبــة عــن المخالــب 
الجارحــة والتــراس النائبــة عــن البشــراِت الجاســيِة إلــى غيــر ذلــك وغيــره مّمــا ذكــره جالينــوس فــي 
كتــاب منافــع األعضــاء فالواحــد مــن البشــر ال تقــاوم قدرتــه قــدرة واحــد مــن الحيوانــات العجــم 
ســيما المفترســة فهــو عاجــز عــن مدافعتهــا وحــده بالجملــة وال تفــي قدرتــه أيضــًا باســتعمال اآلالت 
المعــدة لهــا فــال بــد فــي ذلــك كلــه مــن التعــاون عليــه بأبنــاء جنســه ومــا لــم يكــن هــذا التعــاون فــال 
يحصــل لــه قــوت وال غــذاء وال تتــم حياتــه لمــا ركبــه اهلل تعالــى عليــه مــن الحاجــة إلــى الغــذاء فــي 
حياتــه وال يحصــل لــه أيضــًا دفــاع عــن نفســه لفقــدان الســالح فيكــون فريســة للحيوانــات و يعاجلــه 

الهــالك عــن مــدى حياتــه ويبطــل نــوع البشــر.
ذا كان التعــاون حصــل لــه القــوت للغــذاء والّســالح للمدافعــة وتمــت حكمــة اهلل فــي بقائــه       واإ
ال لــم يكمــل وجودهــم ومــا أراده اهلل  وحفــظ نوعــه فــإذن هــذا االجتمــاع ضــروري للنــوع اإلنســاني واإ
مــن اعتمــار العالــم بهــم واســتخالفه إياهــم وهــذا هــو معنــى العمــران الــذي جعلنــاه موضوعــًا لهــذا 
ن لــم يكــن  العلــم وفــي هــذا الــكالم نــوع إثبــات للموضــوع فــي فنــه الــذي هــو موضــوع لــه وهــذا واإ
واجبــًا علــى صاحــب الفــّن لمــا تقــّرر فــي الصناعــة المنطقيــة أنــه ليــس علــى صاحــب علــم إثبــات 
الموضــوع فــي ذلــك العلــم فليــس أيضــًا مــن المنوعــات عندهــم فيكــون إثباتــه مــن التبرعــات واهلل 

الموفــق بفضلــه«.
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الدرس الرابع

أجب عن األسئلة التالية:
1- من هو ابن خلدون؟ وما هي العوامل التي أّثرت في فكره؟

...........................................................................................

...........................................................................................
2- كيف وصل ابن خلدون إلى علم العمران البشري؟

...........................................................................................

...........................................................................................
3- يقول ابن خلدون: » اليد فاليد مهيأة  للصنائع بخدمة الفكر«... وّضح ذلك.

...........................................................................................

...........................................................................................
4- ما هي أهداف علم العمران عند ابن خلدون؟

...........................................................................................

...........................................................................................
5- عّلل ضرورة االجتماع البشري عند ابن خلدون.

...........................................................................................

...........................................................................................
6- قّدم معاٍن واضحة للمصطلحات التالية: علم العمران البشري – التعاون.

...........................................................................................

...........................................................................................
7- كيف ترى أهمية التعاون بين أفراد المجتمع الواحد؟

...........................................................................................

...........................................................................................

التقويم
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فروع علم االجتماع )1(

    

الّدرس
الخامس

- كيف نوّظف علم االجتماع في حياتنا اليومية؟
2- ما عالقة علم االجتماع بباقي فروع المعرفة األخرى؟

3- هل علم االجتماع موّظف بشكل صحيح في مجتمعاتنا؟ 

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

     ســألني والــدي عــن الــدروس التــي أخذناهــا فــي المدرســة اليــوم فقلــت 
لــه علــم االجتمــاع، قــال لــي والــدي: ال قيمــة ألي علــم إال مــن خــالل 

التطبيقــات العمليــة لــه فــي الواقــع.

أواًل- علم االجتماع البدوي:

     تطــّور علــم االجتمــاع فــي القــرن العشــرين تطــّورًا كبيــرًا، وتوّســعت آفاقــه وتّدخــل فــي كّل 
مجــاالت الحيــاة المعاصــرة، وتفّرعــت الّدراســة فيــه إلــى فــروع عديــدة متخّصصــة، ومــن أهــم هــذه 

الفــروع:

     يدرس هذا الفرع من فروع علم االجتماع النظم االجتماعية الّسائدة في المجتمعات البدوية 
أو المجتمعــات التــي تعيــش علــى الّرعــي واالنتقــال وراء الــكأل، باإلضافــة إلــى دراســة القبائــل 

البدويــة والعمــل علــى توطينهــا فــي حيــاة اجتماعيــة مســتقّرة. 
     ويعّد ابن خلدون أّول باحث في علم االجتماع البدوي إذ يتحّدث في مقدمته عن »العمران 
البــدوي« فيصــف حيــاة البــدو بمــا فيهــا مــن خشــونة العيــش، واالقتصــار علــى الّضروريــات فــي 

معيشتهم.
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أتأمل – أستنتج:

يقــول ابــن خلــدون: »إّن البــدو هــم المقتصــرون على الّضروري فــي أحوالهم، العاجزون عّما فوقه وأن 
ن كانوا مقبلين على الّدنيا إال أنه في المقدار الّضروري ال في الترف وال في شــيء من  أهل البدو واإ

أسباب الّشهوات واللّذات ودواعيها....«.

     استنتج من هذا القول صفات أخرى لحياة البدو. 

ثانيًا: علم االجتماع الّريفي:

     يبحــث فــي خصائــص المجتمعــات الّريفيــة مــن حيــث نمــط المعيشــة أو نظــام اإلنتــاج الّســائد بوصفــه 
أكثــر بدائيــة، ويــدرس الّربــاط العائلــي )ربــاط الــّدم أو الــّزواج الداخلــي(. 

     ومــرّد األهميــة التــي يحظــى بهــا علــم االجتمــاع الّريفــي فــي الوطــن العربــي، إال أن قســمًا كبيــرًا مــن 
ســكانه ريفّيــون.

ثالثًا- علم االجتماع الحضري: 

      وهو يهتم بدراسة حياة المدينة وطبيعة العالقات االجتماعية السائدة فيها ويدرس الحياة المدنية، 
كونها ظاهرة اجتماعية، سواء أكان من حيث تكّونها أم نموها أو تركيبها أو من حيث جملة الوظائف 

التي تؤّديها، ألن ثّمة عوامل كثيرة تســهم بها. 

أقارن أستنتج:

ما الفرق بين الحياة في الّريف والحياة في المدينة.

 وكيف ينعكس ذلك على العالقات االجتماعية؟

رابعًا- علم االجتماع العائلي: 

      يتنــاول علــم اجتمــاع العائلــة بالدراســة والتحليــل والتعليــل خصائــص األســرة، والوظائــف التــي تؤّديهــا 
والعوامــل التــي تتأثّــر بهــا وتؤثّــر فيهــا. ويبحــث فــي الّنظــم االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية التــي 

تســاعد علــى اســتمرار تركيــب العائلــة وتطّورهــا.
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     ويهتــم علــم اجتمــاع العائلــة اهتمامــًا كبيــرًا بالعــادات والتقاليــد والقوانيــن المتعّلقــة ببنيــان العائلــة 
وكيانهــا، وكذلــك بنظــم الــّزواج، فــي كّل مــن المدينــة والّريــف، وعالقاتهــا بالمعتقــدات الّدينيــة، وبالعوامــل 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيولوجيــة.

اختار – استنتج:

     اختــر إحــدى المشــكالت العائليــة مبينــًا أثرهــا فــي أفــراد األســرةـ ودور علــم االجتمــاع العائلــي فــي 
إيجاد الحلول المناسبة.

خامسًا - علم اجتماع البيئة: 

اجتمــاع  علــم  يــدرس        
البيئيــة  المتغّيــرات  أثــر  البيئــة 
)الطبيعيــة –االجتماعية( على 
والّســلوك  االجتماعيــة  الحيــاة 
االجتماعــي، ومشــكالت تلــّوث 
خطــرًا  تشــكل  والتــي  البيئــة 
البشــرية،  حيــاة  يهــّدد  جســيمًا 
وظهور هذا العلم الحيوي جاء 
لدراســة ظاهرة ارتفاع معّدالت 
)عالميــًا(،  البيئــي  التلــّوث 

أتأّمل - أحّلل:

 كيف نسهم في حماية بيئتنا من التلوث؟ 
وما دورنا في الحفاظ عليها؟

دراسة اجتماعية بيئّية، وتنمية الوعي البيئي في المجتمعات اإلنسانية وتحقيق األمن البيئي.
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الدرس الخامس

1- وّضح معنى المصطلحات اآلتية: 
    علم االجتماع البيئي: ...................................................................
...........................................................................................

     البــدو: ...............................................................................

...........................................................................................
2- عّلل ما يأتي:

     أ- يعّد ابن خلدون الباحث األول في علم االجتماع.
...........................................................................................
...........................................................................................

     ب- أهمية علم االجتماع الّريفي في الوطن العربي.
...........................................................................................
...........................................................................................

     جـ- ضرورة علم االجتماع البيئي.
...........................................................................................
...........................................................................................

3- الموضوع:
تؤثــر أســاليب العيــش فــي ســلوك األفــراد االجتماعــي.. ناقــش هــذا القــول فــي ضــوء دراســتك لفــروع 

علــم االجتمــاع.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

التقويم
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فروع علم االجتماع )2(

    

الّدرس
السادس

1- برأيــك مــا األســباب التــي تجعلــه يصــل إلــى هــذه المرحلــة مــن الثقافــة، ولــم يعــرف مــا هــي 
الســلطة الرابعــة؟

2- هل هناك دور لإلعالم في نشر التوعية؟
3- إلى أي مدى أخذ اإلعالم دوره في مجتمعاتنا؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

     ســألني صديقــي أنــه ســمع فــي التلفــاز عــن الســلطة الرابعــة لكنــه 
لــم يعــرف خــالل دراســته إال ثــالث ســلطات شــريعية وتنفيذيــة وقضائيــة

أرغــب  وأنــا  والــدي  عمــل  مجــال  هــي  الّســلطة  هــذه  مبتســمًا  فأجبتــه 
بذلــك. عالقــة  لــه  شــيئًا  أدرس  أن  بالمســتقبل 

سادسًا- علم االجتماع التربوي: 

     يهتــم هــذا الميــدان مــن علــم االجتمــاع ببحــث 
أفضــل  نمــّو  إلــى  تــؤّدي  التــي  التربويــة  الوســائل 
هــو  الميــدان  هــذا  فــي  األســاس  ألّن  للّشــخصية، 
أّن التربيــة عملّيــة تنشــئة اجتماعيــة. لــذا فــإّن علــم 
االجتمــاع التربــوي يبحــث فــي وســائل تطبيــع األفــراد 
فــي  وتأثيرهــا  التربيــة  لعالقــة  مجتمعهــم.  بحضــارة 

االجتماعــي. التفاعــل  عمليــات  خــالل  مــن  األخــرى  االجتماعيــة  الّظواهــر 
ويحتــّل علــم االجتمــاع التربــوي مكانــة خاّصــة فــي الّلحظــات التــي يعيــش بهــا المجتمــع قفــزات 

تطّوريــة.
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سابعًا- علم االجتماع اإلعالمي: 

 يدرس العالقة الموجودة بين وسائل االتصال الجماهيرية 
والمجتمع.  

     يعــّد مــن أحــدث مجــاالت علــم االجتمــاع ويتعــاون 
مــع عــّدة فــروع ليصــل لتحقيــق أهدافــه. ومــن أهــم المفاهيــم 

العلميــة فــي علــم اجتمــاع اإلعــالم:
     1- مفهوم اإلعالم: يشير إلى منهج وعملية تهدف 
التــي الّصادقــة  بالمعلومــات  واإلحاطــة  التثقيــف،  إلــى 

تنســاب إلــى عقــول األفــراد ووجدانهــم فترفــع مــن مســتواهم الفكــري, وتدفعهــم إلــى العمــل مــن أجــل 
ُيمّكــن األفــراد مــن االنســجام والتكّيــف.  العامــة، وتخلــق مناخــًا صحّيــًا  المصلحــة 

     2- مفهــوم االتصــال: يشــير إلــى عمليــة انتقــال المعلومــات واألفــكار، واالتجاهــات، والعواطــف 
مــن شــخص أو جماعــة إلــى شــخص أو جماعــة أخــرى مــن خــالل الّرمــوز. واالتصــال الفعــال هــو الــذي 

يصــل مــن خاللــه المعنــى المــراد. وتمثّــل الّلغــة المحــور األساســي لالتصــال.
      3- الدعايــة: هــي مجموعــة مــن األســاليب الفنيــة والطــرق المســتخدمة فــي التأثيــر علــى اتجاهــات 

وآراء وأفــكار األفــراد. 
      4- اإلعــالن: يهــدف إلــى التأثيــر فــي الجماهيــر واجتذابهــا نحــو ســلعة أو خدمــة معينــة بهــدف 

الترويــج. 
      5- الــرأي العــام: يمكــن تعريــف الــّرأي العــام بأّنــه مجمــوع اآلراء الســائدة فــي المجتمــع، وتكــون 

صــادرة عــن اتفــاق متبــادل بيــن غالبيــة أفــراد المجتمــع.

ثامنًا- علم االجتماع الجنائي: 

      يبحث في أســباب الجريمة واالنحراف، كما يدرس نســبة تواتر الجريمة وتعّدد أســاليبها وأشــكالها، 
ويأتــي اهتمــام علــم االجتمــاع الجنائــي بالجريمــة مــن كونهــا ظاهــرة اجتماعيــة الزمــت المجتمعــات منــذ 

حدوثهــا، وارتبطــت بالّنظــم االجتماعيــة المختلفــة، وتركــت أبعــادًا فــي عمــق المجتمــع. 
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أستنتج – أتأول:

      يقــول ألبيــر كامــو: »لســنا ننشــد عالمــًا ال يقتــل فيــه أحــد، بــل عالمــًا ال يمكــن فيــه 
تبريــر القتــل«.

الدرس السادس

1- وّضح معنى المصطلحات اآلتية: 
الّدعايــة: ..............................................................................    
..........................................................................................
    الّرأي العام: ...............................................................................

...........................................................................................
2- عّلل ما يأتي:

     أ- يحتل علم االجتماع التربوي مكانة خاصة في البلدان التي تعيش نقلة حضارية.
     ...........................................................................................

ب- اهتمــام علــم االجتمــاع الجنائــي بالجريمــة .
...........................................................................................

3- قــارن بيــن اإلعــالن والّدعايــة.
...........................................................................................
...........................................................................................

4- الموضوع:
قــّدم وجهــة نظــر متكاملــة للعالقــة بيــن وســائل اإلعــالم والمجتمــع كمــا يســعى إليهــا علــم االجتمــاع 

اإلعالمــي.
...........................................................................................
...........................................................................................

التقويم
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المجتمع ومكوناته

    

الّدرس
السابع

1- ما هو تصّورك عن المجتمع؟
2- ما هي أسس بنائه برأيك؟ 

3- إلى أي مدى تساهم المعرفة والتنمية المستدامة بتقّدم مجتمعك؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    هنــاك مــن يــرى بأنــه ال يشــكل العيــش فــي قطعــة أرض واحــدة لفتــرة 
طويلــة مــن الّزمــن األســاس فــي بنــاء المجتمــع.

أواًل- تعريف المجتمع:

    المجتمــع هــو: مجموعــات كبيــرة مــن األفــراد تتواصــل مــع بعضهــا وفــق بنــى اجتماعيــة مســتقرة 
نســبيًا تنظــم آليــات التفاعــل بينهــا، وفــق معاييــر اجتماعيــة وأخالقيــة توّجــه أنمــاط الّســلوك الفــردي 

والجماعــي نحــو وحدتهــا.

يتفق معظم الباحثين االجتماعيين على تنّوع العناصر التي يتكّون منها المجتمع ومن أهمها: 
ّن الســعي لتلبيــة حاجاتهــم يشــّكل  1- األفــراد: هــم المــادة األساســية فــي كّل تشــّكل اجتماعــي، واإ

الهــدف األساســي لتنظيمهــم االجتماعــي.
2- المعاييــر والقيــم االجتماعيــة: هــي الموّجهــة للســلوك الفــردي والجماعــي، وتســهم فــي تحقيــق 
وحــدة المجتمــع، وغالبــّا مــا يــؤّدي تناقضهــا إلــى انقســام المجتمــع وبعثــرة مكّوناتــه، وانتفائــه بوصفــه 

مجتمعــًا.

ثانيًا- مكونات المجتمع:
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أفكر - أستنتج:

      يقول الفونتين: »ســاعدوا بعضكم بعضًا، فواحد كم ليس وحيدًا في الطريق، بل هو جزء 
من قافلة تمشي نحو الهدف«.

ما الرسالة التي أراد الفونتين إيصالها لألفراد؟

3- الســلطة االجتماعيــة: وتشــكل القــوة التــي تســتقطب األفــراد، وتدفعهــم إلــى التكّيــف معهــا، وتمثّــل 
بالنســبة إليهــم مصــدر وحدتهــم.

4- البيئة الحاضنة للمجتمع: وهي الوسط التي يتفاعل المجتمع من خالله مع المجتمعات األخرى.

أستنتج:

استنتج بالتعاون مع مدرسك مكّونات أخرى للمجتمع.  

1- التكّيف: 
يــراد بــه قــدرة المجتمــع علــى التوافــق مــع البيئــة الحاضنــة لــه علــى 

المســتويين الداخلــي والخارجــي مــن خــالل التغّلــب علــى التحديــات التــي 
تواجهــه.

ويعنــي أّن المجتمــع يعيــد إنتــاج نفســه بنفســه علــى مــدار حقبــة زمنيــة 
طويلــة، فالفــرد داخــل المجتمــع يعيــد تكويــن ذاتــه ومجتمعــه مــع تغّيــر 

الّظــروف بشــكل مســتمر.

المجتمــع عــن  تمّيــز  التــي  الذاتيــة  بالهويــة  الّشــعور  تنطــوي علــى 
غيــره مــن المجتمعــات، بمــا تحملــه مــن خصوصيــات ثقافيــة واجتماعيــة 

وتاريخيــة تشــّكل مصــدر اعتــزاز األفــراد بانتمائهــم إليهــا.

2- التجّدد 
الذاتي:  

3- االستقاللية: 

علــى 4- التعايش: المختلفــة  المجتمــع  ومكونــات  والجماعــات  األفــراد  يســاعد 
واالختالفــات. الفــروق  مــن  بالّرغــم  بعضهــا،  مــع  اإليجابــي  التفاعــل 

خصائص المجتمع:

 للمجتمع اإلنساني مجموعة من الخصائص التي تمّيزه عن التجمعات غير اإلنسانية، ومنها:

ثالثًا- خصائص المجتمع:
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التقويمالدرس السابع

أجب عن األسئلة التالية:
1- عّرف ما يلي: 

      المجتمع:...........................................................................  
      التكّيف: ...........................................................................

      المعاييــر والقيــم االجتماعيــة: ..........................................................
...........................................................................................

2- عّلل ما يأتي: 
أ- أهمية الّسلطة في المجتمع؟

      ..........................................................................................
ب- األفــراد هــم األســاس الــذي يبنــى عليــه المجتمــع.

      ..........................................................................................
جـــ- ضــرورة التعايــش فــي المجتمــع؟

..........................................................................................
3- فّســر القــول اآلتــي: 

      »إّن الحياة في غابة أفضل من الحياة في مجتمع دون قانون«.
..........................................................................................

4- الموضــوع: كيــف تنعكــس مكونــات كل مجتمــع واختالفهــا علــى خصائصــه التــي تميــزه عــن 
غيــره مــن المجتمعــات

..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
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تطّور المجتمعات

    

الّدرس
الثامن

1- هل لديك تصّور توّضح من خالله مراحل تطّور البشرية؟ 
2- ناقش مع زمالئك التغّيرات الحياتّية بين المجتمعات القديمة والحديثة. 

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

     هنــاك اختالفــات واضحــة وجلّيــة فــي شــكل الحيــاة التــي نعيشــها 
اليــوم والحيــاة التــي عاشــها أجدادنــا علــى مــّر األزمنــة. 

أواًل – مجتمعات الّصيد وااللتقاط:

    تعيش مجتمعات الّصيد وااللتقاط على صيد الحيوانات 
وجمــع الفواكــه والخضــروات. وتعيــش ضمــن وحــدات قريبــة 

مترابطة. 
    واقتصــاد هــذه المجتمعــات اقتصــاد معيشــي ليــس لديــه 

الوفــرة فــي الغــذاء، وليــس لديهــم منــازل ثابتــة.

ثانيًا- مجتمعات الّرعي:

    مّرت المجتمعات اإلنسانية في أثناء تطّورها في عدة مراحل: 

      أّدت الّظــروف البيئّيــة القاســية ونــدرة الميــاه وقلــة العشــب والمرعــى إلــى ظهــور نمــط للحيــاة 
قائــم علــى التنقّــل والترحــال وراء المــاء والــكأل، وهــو الّنمــط البــدوّي، وكان الّرعــي هــو المهنــة الرئيســة 

للّســكان، ظهــرت فــي مجتمعــات الّرعــي الملكيــة الجماعيــة لــألرض والحيــوان.
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ثالثًا- مجتمعات الزراعة: 

أتأّمل – أفّكر:

   هل صحيح ما يقال: إّن حياة البدو حياة قاسية؟ 
   وما هي األسباب التي تجعل األشخاص أكثر قربًا من بعضهم البعض؟ 

   أم أّن ذلك مجرد افتراضات غير مدعمة؟

     شــّجع وجــود الفائــض أعــدادًا كبيــرة مــن 
الّنــاس علــى االســتقرار، حيــث تكثــر الّزراعــة 
وتــرك حيــاة الّرعــي القاســية، ومــن هنــا ظهــر 
األنهــار  ضفــاف  حــول  المــدن  مــن  العديــد 
واجتذبــت إليهــا الكثيــر مــن البــدو وأصحــاب 
البســاتين. وزيــادة دخــل الفــالح مــن الّزراعــة 
وجعــل وقــت فــراغ أكبــر فأخــذ يســتغّله فــي 
تطويــر األدوات التكنولوجيــة المســتخدمة فــي 

الّزراعــة.

أتأّمل – أفّكر:

   مــا الفــرق بيــن حيــاة البــدو وحيــاة الزراعــة؟ وكيــف ينعكــس ذلــك علــى العالقــات االجتماعيــة 
بيــن األفــراد؟

رابعًا- المجتمعات الّصناعية: 

    تتمّيــز هــذه المجتمعــات باســتخدام الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة فــي جميــع جوانــب حيــاة اإلنســان، 
فــي المنــزل والعمــل، وفــي أثنــاء الراحــة، وفــي االتصــال باآلخريــن، وجــزء كبيــر مــن الّدخــل الوطنــي 
يوّجــه فــي هــذه المجتمعــات للبحــث العلمــي واالختــراع، وتميــل هــذه المجتمعــات للتغّيــر والتجديــد، 
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أّن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر 
الحديثــة  التكنولوجيــة  الوســائل 
التواصــل  تدعيــم  شــّجعت علــى 
نقــل  وســّهلت  الّشــعوب،  بيــن 
البضائــع مــن مجتمــع إلــى آخــر.

1-التخّصص وتقسيم 
العمل: 

ظهــر التخّصــص الّدقيــق فــي العمــل فلــم يعــد العامــل فــي 
المصنــع يقــوم بــكّل األعمــال.

أصبــح اإلنســان وهــو فــي مكانــه يتصــل بجميــع أنحــاء 
العالــم. وهــذا مــا أّدى إلــى ظهــور العولمــة االقتصاديــة. 

رأس  انتقــال  حرّيــة  المجتمعــات  هــذه  خصائــص  مــن 
المــال. فلــم يعــد أصحــاب رؤوس األمــوال يحتفظــون بأموالهــم 

فــي مــكان واحــد أو مجــال محــّدد. 

2- سرعة نقل البضائع 
والمعلومات:

3-حرية تنّقل رأس المال 
بين الدول:

أهم خصائص المجتمعات الّصناعية:

تغّيــر نوعيــة العمــل مــن قطــاع الصناعــات إلــى قطــاع 
العمــل  يعــد  لــم  الهائــل،  التكنولوجــي  التقــدم  مــع  الخدمــات: 
بــل  الّنــاس،  إليــه  يّتجــه  الــذي  األّول  العمــل  هــو  الّصناعــي 
أصبــح العمــل فــي مجــال الخدمــات يســتحوذ علــى أكبــر عــدد 

ممكــن مــن الّنــاس.

4- تغّير نوعية العمل :

أفكر - أستنتج:

      اختــر إحــدى الّصناعــات القريبــة منــك مبّينــًا الوســائل التكنولوجيــة المســتخدمة فيهــا ودورهــا 
في التنمية االقتصادية.
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خامسًا- مجتمعات المعرفة:  

    تعتمــد المجتمعــات مــا بعــد الّصناعيــة علــى المعرفــة كمصــدر أساســي للّدخــل، ظهــرت هــذه المرحلــة 
فــي منتصــف الثمانينــات مــن القــرن العشــرين. حيــث ظهــر نــوع مــن المجتمعــات يعمــل جــزء كبيــر مــن 
أفرادهــا فــي مجــاالت تخّصــص المعرفــة. فهــم يعتمــدون علــى معرفتهــم كمصــدر أساســي للّدخــل مــن 
مثــل: المعلميــن، والمحامييــن وأســاتذة الجامعــة، والخبــراء، والمحاســبين، واألطبــاء والمستشــارين وغيرهــم 

مــن األفــراد الــذي يعتمــدون علــى معارفهــم كمصــدر أساســّي للّدخــل.

التقويمالدرس الثامن

1- أجب بكلمة صح أو خطأ:
أ- تعيش مجتمعات الّصيد وااللتقاط على زراعة الحبوب والُخَضر.

ب- ظهرت في مجتمعات الّرعي الملكية الجماعية لألرض والحيوان.
جـ- تعتمد المجتمعات ما بعد الصناعية على المعرفة كمصدر أساسي للّدخل.

2- قارن بين مجتمع الّزراعة والّصناعة.
..........................................................................................
.........................................................................................

3- عّدد أنواع المجتمعات واشرح اثَنين منها.
..........................................................................................
.........................................................................................

4- الموضوع:
تمّيــزت المجتمعــات الّصناعيــة عــن بقيــة مراحــل تطــور المجتمعــات بعــدة خصائــص. ناقــش هــذا 

القــول مــن خــالل دراســتك للمجتمعــات الصناعيــة وخصائصهــا؟
..........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
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التغّير االجتماعي

    

الّدرس
التاسع

1- ما رأيك بالموضوع السابق؟
2- هل انتفى التعاون بين الناس؟

3- إلى أي شيء نستطيع إرجاع االختالف الحاصل  بين مرحلتين زمنيتين؟ 

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    نســمع باســتمرار مــن آبائنــا وأجدادنــا أّن الحيــاة كانــت أفضــل، وكان 
هنــاك تعــاون أكثــر بيــن النــاس علــى جميــع األصعــدة  ......... 

أواًل – معنى التغّير االجتماعي:

    يشــير إلــى أنــواع التطــّور التــي تحــدث تأثيــرًا فــي النظــام االجتماعــي، أي التــي تؤثّــر فــي بنــاء 
المجتمــع ووظائفــه، والتغّيــر ضــرورة حياتيــة للمجتمعــات البشــرية ألّنــه وســيلة بقائهــا ونمّوهــا. ويعــّد 

التغّيــر االجتماعــي جــزءًا مــن التغّيــر الحضــاري الّشــامل فــي المجتمعــات البشــرية كافــة.

ثانيًا- عوامل التغّير االجتماعي:

الديموغرافي )السكاني(

األيدولوجّي )الفِكرّي(

الثقافّيالتكنولوجّي )التقنّي(

السياسّي

االقتصادّي

اإليكولوجّي )البيئّي(

العوامُل المؤثرُة في
 التغّير االجتماعّي
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1- العامل البيئي: ويمكن إجمال العوامل البيئية التي تؤثر في التغّير االجتماعي باآلتي:
أ- المناخ: مثل )الرطوبة والرياح والحرارة واألمطار(. 

ب- الموقع الجغرافي: مثل )القرى والمدن من البحر أو الّصحراء أو خط االستواء(.
جـــ- المصــادر الطبيعيــة: مثــل )البتــرول والمعــادن والغــازات والميــاه(، الكــوارث ومــا يصاحبهــا مــن 

أمــراض وتغّيــرات طبيعيــة.
2- العامــل البيولوجــي: أي جميــع االســتعدادات التــي تعيــن المــرء علــى الحيــاة ويعمــل تحــت تأثيــر 

الظــروف البيئيــة واالجتماعيــة والثقافيــة ســواء أكانــت عــادات أم معتقــدات ولغــة وأســاليب العمــل.

بيــن  االرتبــاط  بــه  ويقصــد  الّســكاني:  العامــل   -3
عــدد الّســكان ومســتوى المعيشــة مّمــا يولّــد انعكاســات 
النواحــي االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية،  علــى 
والبطالــة  والعمالــة  الســكان  حجــم  بيــن  واالرتبــاط 

والمعيشــة. األجــور  ومســتوى 
4- العامل التكنولوجي: تعّد االختراعات واالبتكارات 
االتصــال وســائل  فــي  والتقــّدم  العلميــة  واالكتشــافات 

والنقل كّلها ذات أثر في التغّير االجتماعي.  
5- العامــل األيديولوجــي )الفكــري(: إّن تعــّدد المذاهــب الفكريــة فــي المجتمــع يؤثــر فــي أســاليب حيــاة 

أفــراده وفــي عمليــة التغّيــر االجتماعــي فيــه.
6- العامــل االقتصــادي: ويقصــد بــه جميــع النواحــي الماديــة التــي تحيــط بالمجتمــع والــّدور الــذي يلعبــه 

فــي التنظيــم السياســي والقانونــي والفلســفي واألخالقــي.
7- العامــل الثقافــي: كّلمــا حــدث تغّيــر ثقافــّي فــي داخــل المجتمــع ســواء أكان هــذا التغّيــر ماديــًا أم معنويــًا 

أدى إلى إحداث تغيرات اجتماعية في العادات والتقاليد واألعراف.

     إّن عمليــة التغّيــر ضروريــة ألّي مجتمــع قائــم، وتختلــف المجتمعــات فــي أشــكال تغّيرهــا، ويمكــن أن 
نقســم التغّيــر أو التطــّور إلــى أشــكال هــي:

ثالثًا- أشكال التغّير االجتماعي:  
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3- السّريع: 

1- التكّيف: 
الــذي يحــدث بشــكل بطــيء جــدًا كمــا هــو الحــال فــي المجتمعــات 

البدائيــة. إذ ال يوجــد مجتمــع ثابــت ثباتــًا مطلقــًا.

هــي تغّيــر المرحلــة نتيجــة تراكمــات جزئّيــة ويكــون تغّيــرًا كمّيــًا ال يؤثــر 
في الكيفية التي يعيشــها المجتمع .

مــن  نالحظــه  أن  يمكــن  والــذي  كبيــرة  بســرعة  يحــدث  الــذي  هــو 
دون جهــد، وهــذا التغّيــر يختــزل بعــض مراحــل التغّيــر مثلمــا يحــدث فــي 

المجتمعــات. 

أشكال التغّير االجتماعي:

2- المتدرج: 

أفكر:

         هل هناك أشكااًل أخرى للتغّير االجتماعي؟

التقويمالدرس التاسع

1- حّدد معنى مصطلح: التغّير االجتماعي   -   العامل االقتصادي.
2- عّلل ما يأتي: 

أ- التقّدم في وسائل االتصال له أثر كبير في التغّير االجتماعي.
    ب- التغّير ضرورة حياتّية للمجتمعات البشرية.

    جـ- إن تعّدد المذاهب الفكرية في المجتمع يؤّثر في أساليب حياة أفراده.
3- أجب بكلمة صح أو خطأ:

أ- يقصد بالعامل السكاني االرتباط بين عدد السكان ومستوى المعيشة.
ب- تلعب الهجرة دورًا في إحداث التغير االجتماعي.

جـ- يقصد بالعامل االقتصادي جميع النواحي المادية التي تحيط بالمجتمع.
4- الموضوع: 

يعــد التغيــر االجتماعــي جــزءًا مــن التغيــر الحضــاري الشــامل فــي المجتمعــات البشــرية كافــة. ناقــش 
ذلــك مبينــًا عوامــل التغيــر االجتماعــي.
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الّتواصل بين الجماعات اإلنسانية

    

الّدرس
العاشر

1- ما رأيك بالقول الّسابق؟
2- ما هو التواصل؟

3- ما أهمية التواصل بين الناس؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    كانــت الفكــرة الســائدة ســابقًا أن اللغــة هــي الوســيلة الوحيــدة للتواصــل 
بيــن األفــراد لكــن اليــوم لــم تعــد هــي الوســيلة الوحيــدة.

أواًل – تعريف التواصل:

     عمليــٌة إنســانيٌة يتــّم علــى أساســها وصــول كيانيــن أو 
نظاميــن إلــى حالــٍة مــن الّتفاهــم مــع بعضهمــا البعــض مــن 
األفــكار  أو  والبيانــات،  المعلومــات،  تبــادل  خــالل عمليــة 
والمشــاعر، والقناعــات، بحيــث يكــون أحــد األطــراف هــو 
المرســل، والطــرف اآلخــر هــو المســتقبل، وتكــون عمليــة 
ــا مــن خــالل النطــق والحديــث، أو الكتابــة، أو  التواصــل إّم

الرســم، أو الحــركات واإليمــاءات وغيرهــا.

أفكر أستنتج:

ساهمت عملية التطّور التقاني في توسيع دائرة التواصل وتطوير أدواته.......

هل يمكن القول بأّن التطّور في عمليات التواصل أصبح خارجًا عن السيطرة ؟
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     تختلــف وظائــف التواصــل بيــن مجتمــٍع وآخــر 
الوضــع  مثــل:  العوامــل،  مــن  العديــد  علــى  بنــاًء 
االقتصــادّي، والمســتوى الفكــرّي والثقافــي، واألحــوال 
السياســّية واالجتماعيــة وغيرهــا، وقــد قّســم المختصــون 

وظائــف التواصــل وفــق اآلتــي: 

وظائف التواصل

تهدف عملية التواصل 
في هذه الحالة إلى إشراك 
أفراد المجتمع كاّفة في 
عملية صناعة األحداث 

والتفاعل معها سواء أكانوا 
كبارًا أم صغارًا.

يقتصر هذا النوع من 
التواصل على شريحٍة معينٍة 
من المجتمع يظهر التواصل 
التعبيرّي بشكٍل كبير عند 
الفنانين، مثل: الرسامين، 
والمسرحيين، والنحاتين 

وغيرهم.

يهدف إلى تقديم 
األدلة والبراهين المكتوبة، 
والمسموعة، أو المرئية 
من الطرف المرسل إلى 
مجموعٍة من األطراف 

المستقبلة.

اإلعالن واإلعالم

حيث

اإلقناعالتعبير

بهدف

حيثحيث

1- االستعداد لتطوير الذات وقبول اآلخر باستمرار. 
2- المرونة في التعامل مع اآلخرين بشكل ديناميكي يساعد على استيعاب التغيّرات.  

3- التعّود على قبول النقد الذي يساعد اإلنسان على تحسين نفسه باستمرار. 

ثانيًا- وظائف التواصل:

ثالثا- وظائف التواصل:
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4- عدم إظهار الالمباالة تجاه اآلخرين في أثناء الحوار.
5- التثقيــف الذاتــي المســتمر يســاعد اإلنســان علــى فهــم اآلخريــن بوضــوح أكثــر،  ويكســب الفــرد القــدرة 

علــى التعبيــر عــن نفســه. 

1- مجتمعات 
البدو:

 تنّوعت أدوات التواصل ووسائله، 
مجالــس  فــي  تتــّم  التــي  كالمــداوالت 
العشــائر، حيــث يتــّم تــداول القضايــا 
التــي تهــّم أفــراد العشــيرة ومشــكالتها، 
أو أي مــن المشــكالت التــي تؤثــر فــي 
مجــرى الحيــاة االجتماعيــة ألبنائهــا.

تشــّكل الزيــارات األســرية مجــااًل واســعًا لعمليــة التواصــل، وتبــادل 
األخبــار والمعلومــات، وكذلــك جماعــات األقــران التــي ترافــق الفــرد فــي كّل 
مراحــل حياتــه، وتؤثّــر فــي المعلومــات التــي يتلقاهــا، واالتجاهــات التــي 

يكتســبها.

يأخــذ أشــكااًل مختلفــة نســبيًا، حيــث  يتبــادل جميــع  أبنــاء المدينــة  
بحســب  والصناعــات  والحــرف  التجــارة  مجــاالت  فــي  والعمــل  المنافــع، 

مســتوى تطــّور المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه.

2- في مجتمع 
الّريف:   

3- في مجتمع 
المدينة: 

4- في 
المجتمعات 

الحديثة:

يالحــظ أّن الــّدور الــذي تؤّديــه نظــم التواصــل أشــّد وأقــوى مّمــا كان 
عليــه فــي الماضــي، ويعــود ذلــك إلــى اعتبــارات كثيــرة، مــن أهمهــا، التطــّور 
المتطــّورة  التقنيــات  واســتخدام  نفســها  التواصــل  وســائل  فــي  الملحــوظ 
وشــمولها واتســاع نطاقهــا إلــى الّدرجــة التــي باتــت فيهــا وســائل التواصــل 

الجماهيــري تعــّم كّل أفــراد المجتمــع تقريبــًا.

رابعًا- التواصل االجتماعي تاريخيًا:
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أتأّمل - أحّلل:

    يقــول نيكــوال تســال: »إّن مــا نريــد ونحتــاج لــه اآلن هــو التواصــل األقــرب الفهــم األفضــل بيــن 
نقاص األنا والتفاخر واالستكبار الذي يميل دومًا إلى  األفراد والجماعات في األرض بكاملها، واإ

دفع العالم إلى الهمجية البدائية والحروب«.

1- هل تتفق معه في رأيه هذا؟ 

2- هل ساهم العلم و)التكنولوجيا( في تطّور التواصل بين األفراد في رأيك؟

التقويمالدرس العاشر

1- عّلل ما يلي:
     أ- تشّكل الّزيارات األسرية مجااًل واسعًا لعملية االتصال في المجتمعات الريفية.

     ب- مــا الــدور الــذي تؤّديــه نظــم التواصــل فــي المجتمعــات الحديثــة، وهــل هــو أشــّد وأقــوى مّمــا 
كان عليــه فــي الماضــي.

      جـ- تختلف وظائف التواصل بين مجتمٍع وآخر.
2- كيــف يمكــن أن تــؤّدي نظــم االتصــال فــي المجتمعــات الحديثــة دورًا إيجابيــًا وســلبيًا فــي الوقــت 

نفسه؟
3- قارن بين أشكال التواصل االجتماعي في مجتمعات البدو ومجتمعات المدن.

4- الموضوع:
تســاهم وســائل االتصــال بشــكل فعــال فــي تنظيــم المجتمــع وتحســين قدراتــه وتنظيــم مــوارده وتمكينــه 

مــن عمليــات التطــور مــن جديــد. ناقــش ذلــك فــي ضــوء تطــور وســائل االتصــال تاريخيــًا.
مشروع بحث وحدة علم االجتماع:   

  تنــاول مشــكلة تعاطــي الشــباب للمنبهــات العقليــة التــي تنتشــر بيــن الكثيــر مــن الشــباب الســوري 
فــي ضــوء دراســتك لعلــم االجتمــاع الجنائــي، وحــاول اكتشــاف العوامــل المؤديــة إليهــا.



1- نشأة علم النفس.
2- مدارس علم النفس.

3- فروع علم النفس )النظرية(.

4- فروع علم نفس )التطبيقية(.
5- النمو وقوانينه.

6- الطفولة.
7- اللعب.

8- المراهقة.
9 مرحلة الرشد.

10- اعرف مهنتك بنفسك.
11- اآلثار النفسية للحروب.

علم النفس  الوحدة
 الثالثة

دروس الوحدة:
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نشأة علم النفس

    

الّدرس
األّول

1- هل يأتي عليك وقت تشعر أنك ال تحّب أن تفعل شيئًا؟
2- هل بحثت عن سبب ذلك؟

3- هل باستطاعتك فعل ذلك بنفسك، ولماذا؟ 

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    منــذ القــدم شــغل اإلنســان بالحــاالت الداخليــة التــي يمــّر بهــا مــن فــرح 
وحــزن وألــم وغضــب.

    فبحــث عــن مصــدر هــذه الحــاالت هــل هــي داخليــة أم خارجيــة؟ وهــل 
كانت هذه هي البدايات األولى للبحوث النفســية؟

أواًل- نشأة علم النفس: 

     علم النفس هو أحد العلوم الحديثة نسبيًا، حيث لم يظهر كعلم محّدد المواضيع واالهتمامات 
إال في القرن التاسع عشر حيث تّمت البداية الحقيقية للدراسة العلمية للّسلوكيات اإلنسانية.

أفكر - أستنتج:

    برأيك: لماذا تأّخر علم الّنفس في الظهور كعلم حقيقي؟ 

    هل هناك علوم أخرى تأّخرت أيضًا؟
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      لــم يظهــر علــم النفــس بمظهــره العلمــي الحديــث بصــورة مفاجئــة، بــل إن تاريخــه قديــم، ويمكــن 
النظــر إلــى تاريــخ علــم النفــس عبــر مرحلتيــن أساســيتين:

ــى: وهــي المرحلــة التــي كان فيهــا علــم النفــس جــزءًا مــن الفلســفة وخاصــة الفلســفة  ــة األول 1- المرحل
اليونانيــة، وتعــّد عبــارة ســقراط: )اعــرف نفســك بنفســك( محــورًا للعديــد مــن الدراســات النفســية الحديثــة، 

ومصــدرًا أساســيًا لمنهــج االســتبطان فــي علــم الّنفــس.
     أمــا أفالطــون فقــد فصــل بيــن الجســد والّنفــس، مقّســمًا قــوى النفــس إلــى ثــالث هــي: العاقلــة 

والغضبيــة. والّشــهوانية 
      وبالمقابــل خالــف أرســطو معّلمــه أفالطــون فــي الفصــل بيــن الجســد والّنفــس، وأّكــد أّن الــّروح 

)النفــس( هــي مجموعــة الوظائــف الحيويــة: )اإلحســاس - اإلدراك - التغذيــة(.
ــراط إلــى اعتبــار أّن االضطرابــات النفســية ســببها خلــل فــي ســوائل       ويذهــب الطبيــب اليونانــي أبق

الجســم، ووّزع األفــراد علــى أربعــة أنمــاط نفســية وفقــًا لغلبــة الّســائل لديهــم.
ــو حامــد الغزالــي بيــن ثالثــة أنــواع ســلوكية وهــي الّســلوك الكلــي       ولــدى العــرب المســلمين مّيــز أب
والّســلوك الجزئــي والّســلوك الــالإرادي. وتعــّد نظريــة ابــن ســينا فــي الّنفــس مــن أهــم النظريــات فــي هــذا 

المجــال.

أفكر:

علم النفس:

     كغيره من فروع العلم األخرى كان منضويًا تحت عباءة الفلســفة وشــاهدنا مقاربات فلســفية 
عديدة قام بها الفالسفة لمواضيع علم النفس.

تحاور مع زمالئك وقّدم أمثلة أخرى على ذلك؟

2- المرحلــة الثانيــة: بــدأت هــذه المرحلــة عندمــا أخــذ علــم النفــس يســتقل تدريجيــًا عــن الفلســفة ويرتبــط 
بعلــم وظائــف األعضــاء )الفيزيولوجيــا( محــاواًل توظيــف المنهــج التجريبــي فــي الدراســات النفســية مــع 
عالــم النفــس فونــت الــذي أّســس أّول مخبــر لعلــم الّنفــس التجريبــي فــي ليبــزج بألمانيــا عــام 1879م، 

بهــدف إجــراء التجــارب النفســية الفيزيولوجيــة لدراســة الّســلوك البشــري. 
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وتركزت بحوث فونت التجريبية على محاور ثالثة:
• عمليات اإلدراك الحسي.

• دراسة العالقة بين المثيرات الحسية واالستجابات.
• الفاصل الّزمني بين ظهور المثير وحدوث االستجابة.

ــّدور الكبيــر لوليــم جيمــس فــي اســتقالل علــم النفــس عــن       وفــي نهايــة القــرن التاســع عشــر بــرز ال
الفيزيولوجيــا مــن خــالل دراســته للعالقــة بيــن الخبــرة والّســلوك، ودورهــا فــي بنــاء آليــة التكّيــف لــدى 
اإلنســان، ومــع اســتقالل علــم النفــس عــن باقــي العلــوم أصبــح موضوعــه الّســلوك الّظاهــري ومنهجــه 

والتجربــة. المالحظــة 

     تعــّددت تعريفــات علــم النفــس وتنّوعــت ومــن أشــهر هــذه التعريفــات: أّن علــم النفــس هــو الدراســة 
العلميــة للســلوك اإلنســاني ومــا وراءه مــن دوافــع وعمليــات عقلّيــة للوصــول إلــى القوانيــن الناظمــة لهــذا 

الّســلوك، مــن خــالل تفســيره والتنبــؤ بأشــكاله وتوجيهــه والتخطيــط لــه. 
     ويتفق معظم الباحثين على تعريف علم النفس بأّنه: 

     هــو الدراســة العلمّيــة المنّظمــة للّســلوك بشــكل عــام والّســلوك اإلنســاني بشــكل خــاص والعمليــات 
العقليــة، ولــه ثالثــة أهــداف رئيســة هــي: الفهــم والتنبــؤ والضبــط.

      ويمكن استخالص أهداف علم النفس من التعريف الّسابق وفق ما يأتي:
1- فهم السلوك اإلنساني من خالل اإلحاطة بجوانبه كافة، وتفسيره من ربطه بأسباب حدوثه.

2- التنبــؤ بمــا ســيكون عليــه الّســلوك وهــو توّقــع مســبق بــأن فــردًا مــا يســلك بطريقــة محــّددة ســلوكًا مــا 
فــي ظــّل توافــر ظــروف معينــة.

3- ضبــط الّســلوك وتوجيهــه ويعنــي تحديــد الّظــروف التــي تحــدث ظاهــرة معينــة، والتحّكــم فيهــا بشــكل 
يحّقــق الوصــول لهــدف معيــن مّمــا يســهم فــي تقليــل هــدر الّطاقــة البشــرية، وتحســين عمليــة التعّلــم لبنــاء 

جيــل متمتــع بصحــة نفســّية.

ثانيًا- تعريف علم النفس وأهدافه: 
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أفكر:

الّســلوك: هو كّل أوجه النشــاط التي يقوم بها الكائن الحي... وّضح معنى الّســلوك بشــكل عام، 
والّسلوك اإلنساني بشكل خاص؟

التقويمالدرس األول

أجب عن األسئلة اآلتية:
1- اختر اإلجابة الّصحيحة مما يلي: 

أ - أّسس أّول مخبر لعلم النفس التجريبي في ليبزج بألمانيا:
        جيمس   –    واطسون    –    فونت     –    الغزالي.
ب- اعتبر أّن االضطرابات النفسية سببها خلل في سوائل الجسم:
         واطسون    –    سقراط     –   الغزالي    –   أبقراط.

جـــ- أّكــد أّن الــّروح )النفــس( هــي مجموعــة الوظائــف الحيويــة: )اإلحســاس -  اإلدراك - 
التغذيــة(:

         أرسطو    –    سقراط     –    الغزالي     –     جيمس.
2- فّسر قول سقراط: »اعرف نفسك بنفسك«.

...........................................................................................
3- مــن خــالل دراســتك اســتخلص أهــم أهــداف علــم النفــس.

...........................................................................................
4- الموضــوع: 

كيــف نشــأ علــم النفــس قديمــًا فــي أحضــان الفلســفة؟ وكيــف أصبــح فــي القــرن التاســع عشــر علمــًا 
حقيقيــًا؟

...........................................................................................
..........................................................................................
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مدارس علم النفس

    

الّدرس
الثاني

1- هل أتبع كل العلماء نفس الطريقة واألسلوب في دراساتهم للنفس البشرية؟
2- من خالل وجودك بالمجتمع ما هي أراء الناس حول من يذهب للطبيب النفسي؟

3- لو تعرضت ألزمة نفسية هل تفعل شيء مختلف عن أبناء مجتمعك؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

     بعد أن تعرفت على أهمية علم النفس في حياة اإلنسان.  

     بــدأت الدراســات النفســية تأخــذ منحــى مختلفــًا بــدءًا مــن القــرن التاســع عشــر، عندمــا بــدأت 
الدراســات المنتظمــة لعمليــات اإلحســاس واإلدراك، وكانــت نتائــج هــذه الدراســات مدخــاًل إلمكانيــة 

دراســة العمليــات العقليــة عمومــًا.

أفكر أستنتج:

     هل ساهمت التغيرات واالنجازات العلمية التي كانت في القرن التاسع عشر في نشأة علم 
النفس وتطوره إلى علم تجريبي؟

     أســس فونت في القرن التاســع عشــر المدرســة البنيوية، التي جعلت وصف التجارب اإلنســانية 
موضوعــًا لعلــم النفــس مــن خــالل تجزئــة التجربــة إلــى العناصــر المكونــة لبنياتهــا، فــي حيــن يــرى 
بعــض الباحثيــن أن التطــور العلمــي لعلــم النفــس بــدأ مــع العالــم األلمانــي فيخنــر فــي كتابــه علــم 

الفيزيــاء النفســية.
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       المدرســة البنيويــة: أكــدت علــى أن العقــل يتكــون مــن عناصــر ثــالث رئيســة هــي األحاســيس 
والمشــاعر والصــور.

إضاءة 

      أما وليم جيمس فقد ساهم بشكل كبير في تطوير علم النفس من خالل دراساته المعمقة للعالقة 
بيــن الخبــرة والســلوك، وأســس مدرســة نفســية هــي الوظيفيــة، التــي حاولــت اإلجابــة علــى الســؤال: كيــف 

يســاعد الســلوك والعمليــات العقليــة النــاس فــي التكيــف مــع متطلبــات حياتهــم؟

البنيوية

مدارس علم النفس

اإلنسانيةالمعرفيةالسماتالسلوكيةالتحليليةالوظيفية

أواًل- مدارس علم النفس: 

     هناك مدارس عديدة منها: 
المدرســة التحليليــة: ومؤســس هــذه النظريــة فرويــد وأكــدت هــذه المدرســة علــى دور الغرائــز فــي الحيــاة 
وأهميــة الخبــرات المبكــرة فــي تشــكيل شــخصية الفــرد والســيما فــي الســنوات الخمــس األولــى وعلــى أهميــة 

الالشــعور.

      االختبــارات اإلســقاطية: اختبــارات تقــدم مثيــرات غامضــة مبهمــة يســقط عليهــا المجيــب دوافعــه 
الالشــعورية أثنــاء اإلجابــة.

إضاءة 

المدرســة الســلوكية: ركــزت علــى دراســة الســلوك القابــل للمالحظــة، وعرفــت علــم النفــس بأنــه الدراســة 
العلميــة للســلوك. وأســس هــذه المدرســة واطســون، ومــن أبــرز أعالمهــا بافلــوف وســكنر وثورندايــك. 

وركــزت علــى عمليــة االشــراط بيــن المثيــر واالســتجابة والتعزيــز الــالزم لتقويــة االشــراط.
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أتحاور  أستنتج:

   تحاور مع زمالئك وقدم أمثلة من واقع حياتك عن اإلشراط بين المثير واالستجابة.

      التعزيــز: حــادث أو شــيء لــه أثــر فــي زيــادة احتماليــة االســتجابة أو زيــادة قوتهــا وهــو نوعــان 
ايجابــي وســلبي ... هــل يســتخدم معلمــك المعــززات فــي الصــف؟ اذكــر بعضهــا؟

إضاءة 

المدرســة المعرفيــة: وأبــرز ممثليهــا جــان بياجيــه، جــاء هــذا االتجــاه ردا علــى المدرســة الســلوكية التــي 
أهملــت الجوانــب المعرفيــة فــي الســلوك وقــررت بــأن الســلوك أعقــد مــن تفســيره بمجــرد المثيــر واالســتجابة، 

وتؤكــد هــذه المدرســة علــى دراســة العمليــات الذهنيــة الداخليــة، وكيــف يفكــر اإلنســان.
مدرســة علــم النفــس اإلنســاني: وركــز هــذا االتجــاه علــى تحقيــق الــذات لــدى األفــراد، وأن اإلنســان خيــر 
بطبيعتــه وحــر فــي اختيــار مصيــره وقدرتــه علــى مواجهــة الضغــوط التــي يواجههــا، وقدرتــه علــى فهــم ذاتــه 
وفهــم اآلخريــن، ومــن أهــم نظرياتهــا نظريــة الــذات )روجــرز( والحاجــات )ماســلو(، حيــث أكــد ماســلو علــى 

أهميــة الحاجــات فــي حيــاة اإلنســان ووضــع هرمــًا للحاجــات اإلنســانية.

تحقيق
الذات

حاجات التقدير
االحترام وتقدير الذات

الحاجات االجتماعية
الحب والتفاعل مع اآلخرين

حاجات األمان
المادية والمعنوية والصحية

الحاجات الفيسلوجية
الطعام والشراب واللبس والراحة

أفكر أستنتج:

هــرم  المجــاورة  الصــورة  فــي 
الحاجات عند ماسلو.

الــذات؟  تقديــر  معنــى  وضــح 
ولماذا يوجد في أعلى الهرم؟
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التقويمالدرس الثاني

1- أجب عن األسئلة التالية:
     أ- عرف ما يلي: 

      علم النفس: .........................................................................

...........................................................................................
      السلوك: ............................................................................
...........................................................................................

      ب- قارن بين المدرسة  السلوكية والمدرسة واإلنسانية في علم النفس.
...........................................................................................
...........................................................................................

      جـ- قدم شرحًا مبسطًا لطرق التعرف على مكونات الالشعور عند فرويد.
...........................................................................................

.........................................................................................
2- الموضوع: 

أدى االختــالف حــول دراســة ســلوك اإلنســان إلــى تعــدد وجهــات النظــر وبالتالــي تعــدد مــدارس علــم 
النفــس..... ناقــش أبــرز وأهــم مــدارس علــم النفــس.

...........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
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فروع علم النفس )النظرية(

    

الّدرس
الثالث

1- ما دور الخبرات السابقة في حل مشكالتنا؟
2-  كيف تعرف أن لديك مشكلة نفسية؟

3- هل فرع واحد لعلم النفس يتناول كل مشاكله؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

     إن إنسان كل عصر يفسر الكون والحياة في ضوء ما هو متراكم 
من المعلومات في عصره وما ورثه ممن سبقوه.

أواًل- الفروع النظرية لعلم النفس: 

    تطــور علــم النفــس فــي القــرن العشــرين تطــورًا كبيــرًا، حتــى ســمي أحيانــًا بالعصــر الســيكولوجي، 
ــاة المعاصــرة، وتفرعــت الدراســة فيــه إلــى فــروع  ولقــد توســعت أفاقــه وتّدخــل فــي كل مجــاالت الحي

عديــدة متخصصــة وقــد قســمت فــروع علــم النفــس وفقــًا لذلــك إلــى فــروع تطبيقيــة وأخــرى نظريــة:

فروع علم النفس

الفروع النظرية

تدرس الظواهر النفسية بهدف 
التوصل إلى القوانين العامة التي 

تتحكم بهذه الظواهر.

الفروع التطبيقية

تستفيد من القوانين في التحكم 
بالسلوك اإلنساني وتغييره 
وتوجيهه التوجيه السليم.
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     تركــز فــروع علــم النفــس النظريــة علــى تحقيــق هدفيــن أساســيين همــا: فهــم الســلوك اإلنســاني 
وتفســيره، والتنبــؤ بأشــكال هــذا الســلوك.

أستنتج:

       أســتنتج بعــد التشــاور مــع زمالئــك موضــوع كل فــرع مــن فــروع علــم النفــس  من خالل 
الصيغ الموجودة أمامك:

علم النفس العام

علم النفس الفارق

علم النفس الفيزيولوجي

علم النفس النمو

علم النفس االجتماعي

يدرس الصور المختلفة للتفاعل 
االجتماعي أي التأثير المتبادل بين 

األفراد والجماعات.

يدرس الحاالت والعمليات النفسية 
وخصائص شخصية اإلنسان عبر 

مراحله المتعاقبة.

يعد مدخاًل لجميع فروع علم النفس 
ألنه يهتم بدراسة سلوك اإلنسان في 

صورته السوية بوجه عام.

يهتم بدراسة الفروق النفسية بين األفراد 
أو بين الجماعات أو بين السالالت.

يدرس األسس الفيزيولوجية لسلوك 
اإلنسان، كما يركز على العالقة بين 
الجهاز العصبي والتغيرات الفيزيولوجية.

أعطي مثال لموضوع يهتم به كل فرع  من الفروع السابقة.

ثانيًا- أهداف فروع علم النفس النظرية: 
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أتأمل - أحلل:

هــذه اللوحــة تســمى ليلــة النجــوم للفنــان التشــكيلي فــان كــوخ، رســمها عــام 1889م بفتــرة عالجــه 
في مستشــفى نفســي.

كيف كانت حالة هذا الفنان أثناء رسمه هذه اللوحة من وجهة نظرك؟

التقويمالدرس الثالث

1- علل ما يلي: 
أ- يعد علم النفس العام مدخاًل لجميع فروع علم النفس.
ب- سمي القرن العشرين أحيانًا بالعصر السيكولوجي.

جـ- عدد واشرح بعض الفروع النظرية لعلم النفس. 
2- الموضوع: 

علــى الرغــم مــن التخصــص فــي علــم النفــس إال أن هنــاك تعــاون تــام بيــن جميــع الفــروع لبحــث 
المشــكالت النفســية... ناقش تعاون الفروع النظرية فيما بينها لحل المشــكالت.
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فروع علم النفس )التطبيقية(

    

الّدرس
الرابع

1- ما أهمية تطبيق مبادئ علم النفس في حياتنا اليومية؟ 
2- في مجال المشكالت المهنية والدراسية واالنحرافات السلوكية؟

3- كيف توظف علم النفس؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    جديــة أي علــم تقــاس مــن خــالل القــدرة علــى االســتفادة مــن أفــكاره  
وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع والوصــول إلــى مخرجــات أفضــل.

أواًل- طرق البحث في علم النفس: 

    ال بــد أن تكــون هنــاك طــرق علميــة وأســاليب للدراســة، إذ ال علــم بــال منهــج، ومــن أهــم الطــرق 
التــي يســتخدمها علــم النفــس:

1- المالحظــة: وســيلة أساســية لجمــع المعلومــات، ففــي بعــض األحيــان يجــب دراســة الســلوك فــي 
الطبيعــة لذلــك نتجــه إلــى المالحظــة فــي الواقــع دون أي محاولــة لتغييــر أو ضبــط لمحيــط الدراســة.

2- دراســة الحالــة: تعــد دراســة الحالــة مصــدرا هامــا للمعلومــات حــول الفــرد وســلوكه خــالل مراحــل 
حياتــه وتغطــي أســئلتها كل جوانــب حيــاة الفــرد النفســية واالجتماعيــة والصحيــة والدراســية، وتســتخدم 

بشــكل كبيــر فــي الجانــب العيــادي لعلــم النفــس.

أتأمل - أبحث:

    اذكر بعض المجاالت التي يمكن استخدام المالحظة فيها؟
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ثانيًا- فروع علم النفس التطبيقية: 

 أوجد الصلة بين ميدان علم النفس وما يناسبه من موضوعات في القسم الثاني من الجدول

يهتــم بدراســة الظواهــر الســلوكية واالجتماعيــة والحضاريــة وفــق 
منهــج التحليــل النفســي ونظريتــه واللذيــن أقامهمــا فرويــد ممــا يزيــد 

علــى مائــة عــام.
1- علم النفس التربوّي

يركــز علــى دراســة مــدى تأثيــر مختلــف الظــروف الطبيعيــة والبيئيــة 
التي تحيط باإلنســان على صحته النفســية.

2- علم النفس الجنائي

يهتــم بدراســة األســباب الســيكولوجية وراء جرائــم الكبــار وانحــراف 
الجنائــي  الفعــل  فــي  العقوبــة وعدالتهــا  جــدوى  ومــدى  األحــداث 
المرتكــب ســواء أكانــت الجريمــة مــن الراشــدين أم مــن األطفــال.

3- التحليل النفسي

بتطبيــق مبــادئ علــم النفــس ونظرياتــه ومناهــج البحــث الخاصــة 
بــه فــي مجــال التربيــة والتدريــس والتعليــم والتدريــب ومــا يظهــر فيــه 
مــن مشــكالت وظواهــر فــي حاجــه إلــى دراســة أو عــالج أو حلــول.

4- علم النفس البيئي

أتأمل - أفكر:

    عد إلى بعض المصادر والمراجع وتعرف على بعض استمارات دراسة الحالة.

3- الدراســات التجريبيــة: إن أراد الباحــث معرفــة أثــر طريقــة التدريــس علــى التحصيــل، فالطريقــة 
األفضــل لإلجابــة هــو المنهــج التجريبــي، وتســعى الدراســات التجريبيــة لتأكيــد عالقــة الســبب والنتيجــة 

عــن طريــق التعديــل فــي المتغيــر المســتقل لمعرفــة النتائــج علــى المتغيــر التابــع.
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التقويمالدرس الرابع

أجب عن األسئلة التالية:
1- علل ما يلي: 

أ- ضرورة المناهج والطرق العلمية علم النفس. 
.....................................................................................

ب - أهمية دراسة الحالة في البحوث النفسية.
.....................................................................................
2- ما المقصود بالدراسات التجريبية؟ وهل يمكن أن نخضع اإلنسان للتجريب في علم النفس؟

3- وازن بين فروع علم النفس النظرية والتطبيقية من خالل دراستك للدرسين السابقين.
4- الموضوع: 

     تتنــوع فــروع علــم النفــس التطبيقيــة وتتعــاون مــع بعضهــا لبحــث المشــكالت النفســية .... قــدم 
وجهــة نظــر متكاملــة حــول فــروع علــم النفــس التطبيقيــة وتكاملهــا.

أختار - أستنتج:

       اختر مشكلة نفسية أثرت على مجتمعك مبينًا دور فروع علم النفس التطبيقية في دراستها 
يجاد حلول لها.  واإ

أتأمل - أبحث:

    اذكر بعض المجاالت التي يمكن استخدام المالحظة فيها؟

وهناك أيضًا فروع تطبيقية متعددة في علم النفس منها علم النفس الصيدلي واإلكلينيكي والسياسي
والعسكري والمعرفي والصناعي وغيرها..........

ابحث في واحدة منها في مكتبتك المدرسية.
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النمو وقوانينه

    

الّدرس
الخامس

1- عن ماذا تعبر هذه الصورة برأيك؟
2- ما هي العوامل التي تساعد على النمو؟

3- هل هناك مدة محددة يتوقف عندها النمو؟ 

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

أواًل-  تعريف النمو: 

     هــو كافــة التغييــرات المتتابعــة المتداخلــة المنظمــة مــن النواحــي الجســمية والعقليــة واالجتماعيــة 
فــي  المســتمرة  التغيــرات  هــو  آخــر  تعريــف  الفــرد، وفــي  تطــرأ علــى  التــي  واالنفعاليــة والســلوكية 

الوظائــف التكيفيــة المرتبطــة بالزمــن. 
    ونظــرًا ألهميــة النمــو وتعــدد تأثيراتــه أفــرد علــم النفــس فرعــا خاصــا بــه هــو علــم نفــس النمــو: 
الــذي يهتــم بدراســة التغيــرات التــي تطــرأ علــى ســلوك الفــرد منــذ تشــكله فــي رحــم أمــه وحتــى وفاتــه.

وتنبــع أهميــة علــم نفــس النمــو مــن أن دراســة النمــو اإلنســاني تســاعدنا علــى تحديــد مــاذا نتوقــع مــن 
الفــرد ومتــى نتوقعــه.
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ثانيًا- قوانين النمو: 

أختار - أستنتج:

      ما هي أهمية علم نفس النمو؟ وما هي أهدافه؟ 

لى أي مدى يمكن االستفادة من أبحاثه ودراساته؟       واإ

    يحــدث النمــو وفــق مبــادئ أساســية تحكمــه وتســاعد فــي معرفــة اتجاهاتــه وقــد أشــارت الدراســات إلــى 
وجــود عــدة قوانيــن ومبــادئ عامــة تلقــي الضــوء علــى بعضهــا:

ومن أهم هذه القوانين:
1- النمــو يعتمــد علــى نضــج األجهــزة العضويــة: حتــى يتمكــن الفــرد أثنــاء مرحلــة نمــوه مــن تعلــم 
المهــارات الالزمــة لحياتــه فالبــد مــن نضــج األجهــزة العضويــة لديــه والســيما الجهــاز العصبــي، فمثــاًل 

النطــق يعتمــد علــى نمــو الدمــاغ واألجهــزة العضويــة الخاصــة بالــكالم.

أفكر:

     قدم أمثلة أخرى حول هذا المبدأ.

2- النمــو عمليــة مســتمرة: فهــو عمليــة كليــة متصلــة دائمــة منــذ بــدء الحمــل وحتــى نهايــة الحيــاة ولــو 
طــرأ توقــف فــي بعــض جوانبــه فــي مرحلــة مــا )الطــول مثــاًل( ولكــن التطــور النوعــي يبقــى مســتمرًا طــوال 

حيــاة الفــرد.

أفكر:

       قارن بين النمو والتطور.

3- الفــروق الفرديــة: علــى الرغــم مــن أن تتابــع النمــو فــي مظاهــره المتعــددة واحــد لــدى كل األفــراد إال 
أنهــم يختلفــون فيمــا بينهــم بســرعة النمــو كيفــا وكمــا.

4- النمــو يســير فــي مراحــل: لــكل مرحلــة نمائيــة خصائصهــا وســماتها الواضحــة علمــا بــأن المراحــل 
النمائيــة تتداخــل فيمــا بينهــا.

5- ســرعة النمــو متفاوتــة فــي المراحــل النمائيــة: تتفــاوت ســرعة النمــو بيــن المراحــل النمائية المتتابعة، 
فمثــال تعــد مرحلــة الجنيــن مــن أســرع المراحــل، ثــم تبطــئ بعــد الــوالدة ولكــن تبقــى ســرعتها كبيــرة فــي 

مرحلتــي الرضاعــة والطفولــة المبكــرة ثــم تتباطــأ وتيرتهــا فــي المراحــل الالحقــة.
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      النمــو عبــارة عــن تغيــر دائــم ويشــمل مجــاالت عديــدة ويحكــم مجموعــة مــن المبــادئ التــي تفســر 
تطــوره، وهنــاك فتــرات حرجــة فــي النمــو يجــب اســتثمارها بالشــكل األفضــل واألمثــل، وهنــاك مطالــب 

نمائيــة لــكل مرحلــة.

إضاءة 

العمرالمرحلةالعمرالمرحلة

12-9 سنة أو البلوغالطفولة المتأخرةبداية الحمل- الوالدةالجنين

البلوغ18- سنةالمراهقةالوالدة - سنتينالرضاعة

18-65الرشدسنتين 6- سنوات الطفولة المبكرة

65 - الوفاةالشيخوخة6-9 سنواتالطفولة المتوسطة

التقويمالدرس الخامس

1- أجب عن األسئلة التالية
    أ- عرف ما يلي: النمو – البيئة - الوراثة – علم نفس النمو.

2- علل ما يلي: 
أ-  السنوات المبكرة من حياة الطفل تعتبر فترة حرجة لنمو اللغة.

ب-  النمو محصلة لعاملي الوراثة والبيئة.
جـ-  النمو عملية مستمرة.

3- وضح أهمية علم نفس النمو ودراساته.
4- الموضــوع: النمــو تغيــر دائــم يشــمل مجــاالت عــدة فــي حيــاة الفــرد وتحكمــه قوانيــن مختلفــة....

ناقــش قوانيــن النمــو.

أثري معلوماتك:
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الطفولة

    

الّدرس
السادس

1- من يعّدد لنا المراحل التي يمّر بها اإلنسان عبر حياته؟
2- أّي المراحل تكون الزيادات بالحجم والوزن أكبرها؟

3- ما الجانب التي تنّميه المدرسة؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    فــي هــذا الــدرس ســوف نقــّص روايــة ممتعــة تتألــف مــن عــدة مراحــل 
نــروي مــن خاللهــا تفاصيــل رحلــة حياتنــا.

أواًل- تعريف الّطفولة: 

تعّد مرحلة الطفولة لدى اإلنسان من أطول المراحل بين الكائنات الحية ويمكن تقسيمها إلى:

نشاط العمر المرحلة الرقم

أعِط تسمية أخرى للمرحلة الميالد - سنتان الّرضاعة 1

أعِط تسمية أخرى للمرحلة 3-5 سنوات الّطفولة المبكرة 2

أعِط تسمية أخرى للمرحلة 6- 9 سنوات الّطفولة المتوسطة 3

أعِط تسمية أخرى للمرحلة 10- 12 سنة الّطفولة المتأخرة 4
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      وتعــرف الطفولــة بأّنهــا المرحلــة النمائيــة التــي تبــدأ بــوالدة اإلنســان وتنهــي بالبلــوغ  أو عمــر 12 
ســنة، أّمــا الّطفــل فهــو كّل إنســان لــم يتجــاوز الـــ 12 ســنة، أو لــم يصــل إلــى البلــوغ..

1- النمــو المعرفــي: تعــّد نظريــة بياجيــه فــي النمــو المعرفــي مــن أكثــر النظريــات قبــواًل لــدى الباحثيــن 
لعــدة أســباب:

  - استطاعت إزالة الغموض عن تفكير الّطفل وطريقة تصّوره للعالم الذي يعيش فيه.
  -  تأكيده اختالف أنماط التفكير لدى الفرد وفق المراحل النمائية.

  -  تأكيده وصول الفرد إلى التفكير المجّرد في المراهقة.
      ويمّر الّطفل خالل رحلته النمائية بثالث مراحل نمائية معرفية وفقًا لبياجيه هي:

المرحلة الحسّية الحركّية: من الميالد حتى السنتين. 
مرحلة ما قبل العمليات: من آخر السنتين إلى ست السنوات. 

مرحلــة العمليــات العينيــة: تمتــد مــن نهايــة ســت الســنوات إلــى نهايــة الحاديــة عشــرة أو األربــع عشــرة 
ســنة.

2- النمــو االنفعالــي: يعــّد دارون مــن أوائــل العلمــاء الذيــن درســوا التعبيــر االنفعالــي عنــد األطفــال 
واعتقــد بــأّن االنفعــال لديهــم خاصيــة أوليــة، أمــا واطســون ومورغــان فأشــارا إلــى وجــود ثالثــة انفعــاالت 

أساســية لــدى الّطفــل هــي الخــوف والغضــب والحــب وتشــتّق منهــم الحقــًا بقيــة االنفعــاالت.
3- النمــو االجتماعــي: تعــّد نظريــة إريكســون مــن أفضــل النظريــات التــي شــرحت النمــو النفــس- 
اجتماعــي، إذ يــرى بــأن اإلنســان يمــّر خــالل حياتــه بثمانــي مراحــل نمائيــة، تبــدأ بوالدتــه وتنتهــي بوفاتــه 
ــل  ــر الطف ــة يم ــة الطفول ــة تحتــوي علــى أزمــة نفســية اجتماعيــة خاصــة بهــا، وخــالل مرحل وكّل مرحل

بأربعــة مراحــل:
المرحلــة األولــى تســّمى الثقــة مقابــل عــدم الثقــة )الميــالد- نهايــة الســنة األولــى(،  فعندمــا يقــوم 
األشــخاص المهّميــن فــي حيــاة الّطفــل والســيما األم بتلبيــة حاجاتــه األساســّية، فســوف يطــّور الّرضيــع 

الشــعور بالثقــة.
أّمــا المرحلــة الثانيــة وتســمى االســتقالل مقابــل الخجــل والشــك ) 2-3 ( والطفــل بهــذه المرحلــة يتعلّــم 

ثانيًا- جوانب النمو في الطفولة: 
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المشــي وتنمــو لديــه المهــارات الحركيــة، ويبــدأ التدريــب علــى ضبــط الخــراج، فــإن اســتطاع تحقيــق تحقيــق 
ذلك فســوف يطّور شــعورًا باالســتقالل.

والمرحلــة الثالثــة تســّمى المبــادأة مقابــل الّشــعور بالّذنــب )3-5(، ويتعّلــم الّطفــل فيهــا الّلعــب ويوّســع 
مــن مهاراتــه، وفيهــا يتوّجــب علــى الّطفــل تعّلــم ضبــط مشــاعر التنافــس عنــده بصــورة مناســبة و ينّمــي 

لديــه الّشــعور بالمســؤولية األخالقيــة.
والمرحلــة الرابعــة وهــي المرحلــة األخيــرة فــي مرحلــة الطفولــة وتســّمى االجتهــاد مقابل الّشــعور بالتقصير 
)6-12(، وهــي مرافقــة لدخــول الّطفــل المدرســة حيــث يبــدأ فيهــا األطفــال التعلــم والشــعور بالكفــاءة فــي 

العالقــات مــع اآلخريــن مــن زمالئهــم.

أفكر:

       علل لماذا تختلف كفاءة األطفال في مرحلة االجتهاد؟

4- النمو اللغوي: يكتمل بناء اللغة تقريبًا في مرحلة الطفولة، ويمّر نموها عبر المراحل اآلتية:
أ- صرخة: الميالد والبكاء.

ب- الســجع: ويظهر في الشــهر الثاني من عمر 
الرضيــع، وتعــّد مــن أشــكال التعبيــر قبــل اللغــوي، 

ويرتبــط بشــعور الّطفــل بالبهجــة.
جـ- المناغاة: وتظهر في بدايات الشهر الخامس 
مــن عمــر الّرضيــع، وهــي تكــرار لبعــض الحــروف، 
واألطفــال يصــدرون نفــس الحــروف بغــّض النظــر 

عــن اللغــة التــي يتكلّــم بهــا األهــل.
الســنة  بدايــة  فــي  وتكــون  الواحــدة:  الكلمــة  د- 

الجملــة. الكلمــة  وتســّمى  الفرديــة،  الفــروق  مراعــاة  مــع  األولــى 
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التقويمالدرس السادس

أجب عن األسئلة اآلتية:
1 - ضــع عبــارة صــح أمــام العبــارة الصحيحــة 

ومغلوطــة أمــام العبــارة المغلوطــة:
اللغــوي  النمــو  مراحــل  مــن  الّســجع  أ- 
عنــد الطفــل، ويظهــر فــي بدايــات الشــهر 

الخامــس.
ب- أشــار واطســون ومورغــان إال وجــود 
الخــوف  هــي  أساســية  انفعــاالت  ثالثــة 

والحــّب.  والغضــب 
2- عّرف ما يلي: 

    الطفولة: ..............................................................................
    المناغاة: .............................................................................

    مرحلة المبادأة: .......................................................................  
3- عّلل لماذا تعّد نظرية بياجيه في النمو المعرفي من أكثر النظريات قبواًل لدى الباحثين؟

.......................................................................................... 
4- قارن بين نمو الّطفل في مرحلة الثّقة ومرحلة االستقالل.

.........................................................................................
5- الموضوع: قدم شرحًا وافيًا لمختلف جوانب النمو في مرحلة الطفولة.

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
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اللعب

    

الّدرس
السابع

1- هل ترى دور للعب في تنمية شخصية اإلنسان؟
2- برأيك  اللعب مرتبط بعمر معين؟

3- ما عالقة اللعب باكتساب الطفل المهارات؟
4- ما األشياء التي يفتقدها أطفالنا بسبب عدم توافر أماكن مخصصة للعب؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    أثنــاء تواجــدي فــي إحــدى الحدائــق العامــة أالعــب طفلــي البالــغ مــن 
العمــر تســع ســنوات ونحــن بقمــة المتعــة والســرور  ....    

ذ بأحــد المتواجديــن فــي الحديقــة يوجهنــي لعــدم اللعــب مــع الطفــل     واإ
ألنــه ال يتناســب مــع عمــري ووضعــي وال حاجــة لألطفــال للعــب.

أواًل- تعريف اللعب: 

      تعــددت تعريفــات اللعــب، فبعضهــم عرفــه بأنــه نشــاط حــر أو موجــه يقــوم بــه األطفــال مــن أجــل 
تحقيــق المتعــة والتســلية ويســتثمره الكبــار فــي تنميــة شــخصيات أطفالهــم بكافــة أبعادهــا، واختصــره 

آخــرون فــي المتعــة. وآخــرون أنــه أســلوب للعمــل أو االســتمتاع عنــد الكبــار.

أفكر:

تعريفــات  مدرســك  مــع  ناقــش 
تعريفــات  وقــدم  الســابقة  اللعــب 

للعــب. جديــدة 
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ثانيًا- نظريات اللعب: 

      لقــد شــغلت ظاهــرة اللعــب عنــد األطفــال 
العصــور وعلــى  فــي مختلــف  العلمــاء والباحثيــن 
مــر األزمنــة فتأملــوا هــذه الظاهــرة عنــد اإلنســان 
والحيــوان وحاولــوا أن يفســروها فوضعــوا لهــا عــدة 

نظريــات:

وظيفة اللعب تفريغ الطاقة الزائدة عن حاجة الجسم. الطاقة الزائدة:

إن اللعــب عنــد اإلنســان والحيوانــات هــو عبــارة عــن تدريــب علــى 
عــداده لــألدوار المســتقبلية. المهــارات الالزمــة للحيــاة، واإ

إن اإلنســان خــالل نمــوه يميــل إلــى المــرور بــاألدوار التــي مــر بهــا 
تطور الحضارة البشــرية منذ ظهور اإلنســان حتى اآلن، واأللعاب ليســت 

ســوى اســتعادة للمراحــل التطوريــة تلــك.

نظريات اللعب:

اإلعدادية:

التلخيصية:

اللعــب تجديــدا للنشــاط والراحــة، ويؤكــد علــى االســترخاء العــام للفــرد 
وممارســة أوجــه النشــاط القديمــة مثــل الســباحة والصيــد.

االستجمام:

 قدمهــا فرويــد ويــرى بــأن الطفــل يلعــب ليعبــر عــن ميولــه ورغباتــه 
المكبوتة فاأللعاب وســيلة تســاعد الطفل للتخفيف عن قلقه ووســيلة أيضًا 

لتحقيــق رغباتــه.

التحليلية: 

إن اللعب يمثل مجموعة من المتتاليات السلوكية لدى األطفال. المهارات
العقلية: 
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ثالثًا- أنواع اللعب عند األطفال: 

اللعب البدني:

وهــو أكثــر أنــواع اللعــب شــيوعًا عنــد 
األطفــال ويتطــور ويرتقــي مــع نمــو الطفل 
فــي  البســيطة  العشــوائية  الحــركات  مــن 
مرحلــة الرضاعــة إلــى األلعــاب الرياضيــة 

فــي مرحلــة الرشــد والتــي تتميــز بالحاجــة إلــى مهــارات متنوعــة وقــوة بدنيــة.

هــو الشــكل األولــي مــن أشــكال اللعــب، حيــث يلعــب الطفــل وحيــدًا 
حــرًا بصــورة تلقائيــة وعفويــة، حتــى لــو كان بجانبــه أطفــال آخريــن.

يتجلــى هــذا النــوع مــن اللعــب بتقليــد األدوار، حيــث يقــوم الطفــل 
بتقليــد شــخصيات الكبــار فــي مختلــف جوانــب ســلوكهم وأســلوب حياتهــم، 
ويتصــف هــذا النــوع مــن اللعــب باإليهــام أحيانــًا وبالواقــع أحيانــًا أخــرى.

اللعب التلقائي: 

اللعب اإليهامي:

ومنهــا الرســم والموســيقى والتمثيــل، وتتميــز بالنشــاط التعبيــري الفنــي 
الــذي يســهم فــي تربيــة اإلحســاس الفنــي والتــذوق الجمالــي.

األلعاب الفنية:

العــاب  وتشــمل  حاليــًا  وبــرزت 
الكمبيوتــر والهواتــف وغيرهــا وصممــت 
ويمكــن  األعمــار،  جميــع  لتناســب 

التعليــم. فــي  اســتخدامها 

بعــض  فــي  تنتشــر  التــي  وهــي 
غيرهــا. دون  البيئــات  األلعاب

 الشعبية:

األلعاب
 االلكترونية:
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فكر:

      كيــف يســاعد اللعــب علــى 
النمــو اللغــوي؟

الوظيفــة األخالقيــة: يســهم اللعــب فــي تكويــن النظــام األخالقــي للطفــل، فمــن خــالل اللعــب يتعلــم الطفــل 
مــن الكبــار معاييــر الســلوك الخلقيــة كالعــدل والصــدق واألمانــة. 

الوظيفــة العالجيــة: يمكــن اســتخدام اللعــب لعــالج بعــض االضطرابــات الســلوكية والتخفيــف مــن مشــاعر 
القلــق لــدى الطفــل نــم خــالل تفريــغ الطاقــة االنفعاليــة خــالل مواقــف اللعــب العالجــي.

فكر:

      ناقش موضوع التمايز في 
األلعاب بين الذكور واإلناث.

رابعًا- وظائف اللعب: 

     اللعــب ضــروري للطفــل كالطعــام والشــراب، بــل إن الطفــل قــد ينســى أحيانــًا طعامــه وشــرابه عندمــا 
يكــون مندمجــا ومســتغرقًا فــي اللعــب، وهنــا يمكــن أن نســأل مــا الوظائــف التــي يحققهــا اللعــب؟

الوظيفة التربوية: يساعد األطفال في تعلم وبناء وتنظيم مهارات القراءة والكتابة واللغة والرياضيات.
الوظيفة المعرفية: يساعد األطفال على التعلم والتخيل والتصنيف.
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التقويمالدرس السابع

أجب عن األسئلة التالية:
     1- اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:

         أ- النظرية التي تفسر اللعب على أنه تلبية للميول والرغبات هي: 
              التلخيصية   –    االستجمام   -    الطاقة الزائدة   –    التحليلية.

         ب- اللعب الذي يقلد به الطفل األدوار هو اللعب:
              اإليهامي   –    اإللكتروني    –    الفني    –      الشعبي.

         جـ- النظرية التي ترى باللعب تجديد للنشاط والراحة:
              التحليلية   -      االستجمام    -     التلخيصية    -     اإلعدادية. 

      2- علل ما يلي:
         أ- اللعب شكل من أشكال الفهم عند الطفل.

.......................................................................................... 
        ب- يسهم اللعب في تكوين النظام األخالقي للطفل.

.........................................................................................
        جـ- يمكن استخدام اللعب لعالج بعض االضطرابات السلوكية عند الطفل.

.........................................................................................
      3- قارن بين اللعب البدني واللعب اإليهامي.

...........................................................................................

...........................................................................................
    4- الموضوع: تستخدم بعض اتجاهات علم النفس اللعب لدراسة سلوك األطفال ومشكالتهم 

...... عالج هذا الموضوع من خالل دراستك لوظائف اللعب وخصائصه.
...........................................................................................
...........................................................................................
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المراهقة

    

الّدرس
الثامن

1- ما هي المراهقة؟
2- هل لكّل مرحلة عمرية تصّرفات تتناسب معها؟

3- أال يمّر كّل إنسان بهذه المرحلة؟ وما هي سماتها؟
4- لم ال يدّقق كثيرّا في التصّرفات بهذه المرحلة العمرية؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    يســألني صديقــي أحمــد مــا بــال األهــل يســتهجنون كل مــا نقــوم بــه 
مــن أفعــال فــي المدرســة أو فــي المجتمــع أال يعرفــون أّننــا فــي مرحلــة 

المراهقــة عليهــم أال يدّققــوا كثيــرًا فــي تصرفاتنــا.

أواًل- تعريف المراهقة: 

     ترجع أصول كلمة المراهقة إلى المصدر رهق.
ويستخدم علماء النفس مصطلح المراهقة ليشير إلى معان كثيرة:

1- الفتــرة التــي يكســر فيهــا المراهــق شــرنقة الطفولــة ليخــرج إلــى العالــم الخارجــي ويبــدأ فــي التفاعــل 
معــه واالندمــاج فيــه.

2- الذي يحدث فيه التحّول في الوضع البيولوجي للفرد.
3- فتــرة زمنيــة مــن حيــاة اإلنســان تمتــد مابيــن نهايــة الّطفولــة المتأخــرة وبدايــة ســن الرشــد، مترافقــة 

بمجموعــة تغّيــرات جســمّية وعقليــة وانفعاليــة واجتماعيــة.
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      Adolescence)المراهقــة( كلمــة التينيــة األصــل مشــتقة مــن الفعــل Adolescence تعنــي 
التــدّرج نحــو الّرشــد أو الّنضــج.

إضاءة 

      ومــن الّســهل تحديــد بدايــة المراهقــة ألّنهــا ترتبــط بالبلــوغ، ولكــن يصعــب تحديــد نهايتهــا الرتباطهــا 
بالنضــج بمظاهــره المختلفــة، وقّســمها بعــض العلمــاء إلــى مراحــل اختلفــوا فــي عددهــا، فالبعــض قّســمها 
إلــى مرحلتيــن مثــل: منظمــة الصحــة العالميــة التــي قّســمتها إلــى مراهقــة مبكــرة ومتأخــرة، والبعــض قّســمها 

إلــى ثــالث مراحــل: )مبكــرة - متوســطة - متأخــرة(.

فكر:

عد إلى كتب علم النفس وتعّرف إلى مراحل المراهقة وخصائص كّل مرحلة.

     واختلــف الباحثيــن حــول مرحلــة المراهقــة: هــل هــي مرحلــة عواصــف وتوتّــر؟ أم هــي مرحلــة كغيرهــا 
مــن المراحــل النمائيــة؟ وفــي اإلجابــة انقســم الباحثيــن إلــى قســَمين:

القسم األول: ينظر إلى المراهقة على أنها فترة تتصف بالتمرد والعصيان واالضطراب االنفعالي.
القســم الثانــي: أن المراهقــة مرحلــة نمائيــة عاديــة ال تختلــف عــن الفتــرات الســابقة والالحقــة عندمــا توفــر 

الثقافــة انتقــااًل هادئــًا وتدريجيــًا للفــرد مــن الطفولــة إلــى المراهقــة فالرشــد.

     مــن أبــرز تغّيــرات المراهقــة: النمــو الجســدي- النمــو النفــس االجتماعــي - النمــو األخالقــي -  النمــو 
االنفعالي.

ــز بالتســارع الكبيــر، حيــث يعــّد ثانــي أســرع فتــرة نمائيــة بعــد فتــرة مــا قبــل  1 - النمــو الجســدي: ويتمّي
الــوالدة، وتحــدث فــي المراهقــة طفــرة النمو.ويتجلــى النمــو الجســدي فــي هــذه المرحلــة زيــادة فــي الطــول 
تتــراوح فــي أثنــاء طفــرة النمــو مابيــن 12-15 ســم، وتزايــد فــي الــوزن، ويالحــظ وجــود فــروق بيــن الجنســين 
فــي مالمــح النمــو الجســدي تمهيــدًا ألدوارهــم المســتقبلية، ويتأثّــر النمــو الجســمي عنــد المراهقيــن باإلفــرازات 
الغدديــة والتغذيــة والحالــة الصحيــة والوراثــة، ومــن أهــم خصائــص النمــو الجســمي فــي هــذا الجانــب صــورة

ثانيًا- تغّيرات المراهقة: 
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الجسم التي تشغل بال المراهقين بسبب التغيرات الجسمية العديدة التي تحصل في هذه المرحلة.
     وصــورة الجســم تؤثــر أيضــًا علــى نمــو الشــخصية وتطّورهــا، فاتجاهــات المراهــق نحــو جســمه ســواء 

أكانــت ســلبية أم إيجابيــة تيّســر أو تعــوق تفاعــالت المراهــق مــع ذاتــه ومــع اآلخريــن.
     وتعــّد صــورة الجســم لــدى المراهقيــن مهمــة جــدًا فصــورة الجســم الســلبية يمكــن أن تــؤدي إلــى تقديــر 

ذات منخفــض للمراهــق وعزلتــه ألن الجســم مصــدر الهويــة ومفهــوم الــذات لكثيــر مــن المراهقيــن.

فكر:

      ناقــش مــع زمالئــك تأثيــر آراء وتعليقــات اآلخريــن فــي صــورة الجســم مســتفيدًا مــن تجربتــك 
الشخصية.

2- النمــو المعرفــي: يــرى بياجيــه أنــه مــن خــالل هــذه التغيــرات تتعــرض التراكيــب المعرفيــة الســابقة التــي 
اكتســبها الطفــل للتغيــرات النوعيــة، ويعــاد تنظيــم العمليــات العقليــة بحيــث تصبــح أرقــى مّمــا كانــت عليــه، 
ويظهــر فيهــا التفكيــر المجــّرد وتصبــح العمليــات أكثــر تجريــدًا وتعقيــدًا، وال يصــل كّل المراهقيــن والراشــدين 

إلــى هــذه المرحلــة.

فكر:

      هل توافق بياجيه على فكرة عدم وصول كل المراهقين والراشدين إلى المرحلة األخيرة 
مــن مراحــل النمــو المعرفــي فــي ضــوء ثــورة المعلومات الحالية؟

3- النمــو النفســي االجتماعــي: ويســّميها إريكســون مرحلــة الهويــة مقابــل اضطــراب الــدور وهــي تبــدأ مــع 
البلــوغ وتنتهــي عندمــا يحــّدد المراهــق موقفــًا واضحــًا مــن العالــم الــذي يعيــش فيــه، ويكــون هويتــه الواضحــة 

التــي تكــون نتــاج اإلجابــة عــن أســئلة محــّددة.
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فكر:

هل سألت نفسك 
هذه األسئلة وما 

إجابتك؟

من أنا؟

ما العمل الذي أحّب أن أمارسه؟

ما القيم التي أؤمن بها؟

ما نمط الحياة الذي أفّضله؟

ما صفات الجماعة التي أحّب االنتماء إليها؟

     وتعــّد قــدرة المراهــق علــى اإلجابــة عــن األســئلة الســابقة، وكذلــك قدرتــه علــى تحديــد أدواره فــي 
حساســه بالهويــة، الحــّل اإليجابــي ألزمــة الهويــة. المجتمــع مثــل تعلــم التفانــي واإلخــالص، واإ

     تعريــف الهويــة:  تنظيــم داخلــي معيــن للحاجــات والدوافــع والقــدرات والمعتقــدات باإلضافــة إلــى 
الوضــع االجتماعــي للفــرد.

    أزمــة الهويــة: حالــة مــن عــدم معرفــة المراهــق ذاتــه بوضــوح فــي الوقــت الحاضــر، ومــاذا ســيكون 
مســتقباًل؟

إضاءة 

1- النمــو االنفعالــي: تتصــف انفعــاالت المراهــق بأّنهــا انفعــاالت عنيفــة غيــر متناســقة مــع مثيراتهــا، 
فأنمــاط انفعــاالت المراهــق تشــبه إلــى حــّد كبيــر تلــك الموجــودة لــدى الّطفــل، وتختلــف فــي مســبباتها وصــور 
التعبيــر عنهــا، وتــزداد قــدرة المراهــق علــى التحّكــم بمشــاعره والتعبيــر عنهــا فــي نهايــة المراهقــة، وتصبــح 

مخاوفــه أكثــر واقعيــة.
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فكر:

من خالل تجربتك ناقش زمالءك في خصائص انفعاالت المراهقة.

2- ومن أهم خصائص النمو االنفعالي في مرحلة المراهقة:
أ- عــدم الثبــات االنفعالــي: والســيما فــي المراهقــة المبكــرة وتظهــر فــي شــدة تعبيــر المراهــق عــن انفعاالتــه 

وســرعة تقّلبــه مــن انفعــال إلــى آخــر معاكــس لــه.
ب- تطــّور عاطفــة الحــّب: يمثّــل الحــّب حجــر الزاويــة فــي الحيــاة االنفعاليــة للمراهــق، ويمكــن القــول إّن 
موضــوع الحــّب يتطــّور مــع نمــو الفــرد، ففــي مرحلــة الطفولــة يبــدأ مــع األم ثــّم تتســع عاطفــة الحــب لتشــمل 
األب فاإلخــوة فزمــالء الّلعــب فرفــاق الّدراســة مــع مراعــاة موضــوع التمركــز حــول الــذات، ثــم يبــدأ المراهــق 
باالهتمــام باألفــراد مــن الجنــس اآلخــر وهــذه العاطفــة نحــو الجنــس اآلخــر تتــّم بنــاء علــى مجموعــة مــن 

الخبــرات الســارة والممتعــة مــع الّشــخص اآلخــر والتــي تتــّوج بــأن يصبــح موضوعــًا للحــّب.

      الحــّب: هــو اإلحســاس بالّســعادة بوجــود شــخص آخــر والتأكيــد علــى قيمتــه بمقــدار مــا يرغبــه 
اإلنســان لذاتــه.

إضاءة 

3- أحــالم اليقظــة: عملية تفكيريــة غيــر موجهــه تــؤدي إلــى تحويــل انتباه الفــرد بعيــدًا عــن الواقــع إلــى 
عالم من الخياالت ســواء أكانت هذه الخياالت ذات محتوى إيجابي أو ســلبي، ويختلف مضمون أحالم 

اليقظــة باختــالف األعمــار.

فكر:

        هل هناك فوائد ألحالم اليقظة من وجهة نظرك؟

     فــي نهايــة المراهقــة تتجــه انفعــاالت المراهــق نحــو االســتقاللية والثبــات وزيــادة القــدرة علــى التحكــم 
فيهــا وتنظيــم المشــاعر وطرائــق التعبيــر عنهــا وصــواًل إلــى النضــج االنفعالــي.
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التقويمالدرس الثامن

أجب عن األسئلة التالية:
1- ضع إشارة صح أو خطأ أمام العبارات التالية:
أ - يعّد مفهومي المراهقة والبلوغ متطابقين.

ب- زمن نهاية المراهقة محّدد وواضح.
ذات  المراهــق  عنــد  اليقظــة  أحــالم  جـــ- 

إيجابــي. أو  ســلبي  محتــوى 
والراشــدين  المراهقيــن  يصــل جميــع  د-   

الشــكلية. العمليــات  مرحلــة  إلــى 
2- اختر اإلجابة الّصحيحة مّما يأتي:

علــى  تســيطر  التــي  الموضوعــات  أ- 
بـــ:  ترتبــط  المراهــق  لــدى  اليقظــة  أحــالم 

       مفهوم الذات  -   صورة الجسم    -   الثروة     -  البطولة.
ب- العاطفة التي تمّثل حجر الزاوية في الحياة االنفعالية للمراهق هي: 

            الخوف    -    الحّب    -    الكره    –    اإليثار.
3- الموضوع: 

تتميــز المراهقــة بأنهــا مرحلــة انفعاليــة بامتياز...قــدم وجهــة نظــر متكاملــة حــول النمــو االنفعالــي 
فــي مرحلــة المراهقــة.

...........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
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مرحلة الرشد

    

الّدرس
التاسع

1-  تأول القول الّسابق.

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

»الشباب عهد تحصيل الحكمة، أما الكهولة فعهد ممارستها«.
روسو

أواًل- تعريف مرحلة الرشد: 

     تبــدأ مرحلــة الُرشــد بيــن عمــر الواحــد والعشــرين وحتــى الثالثيــن مــن عمــر اإلنســان، وُتســّمى 
ســّن الَنضــج، والراشــد هــو الّشــخص الــذي وصــل إلــى ســن الرشــد وحينهــا يكــون معتمــدًا علــى نفســه 
ومكتفيــًا ذاتيــًا عكــس القاصــر، ومرحلــة الّرشــد تكــون بتحديــد الجوانــب الفيزيولوجّيــة، أو النمــو النفســّي 

للبالغيــن مــن حيــث الطابــع الشــخصّي والحالــة االجتماعّيــة. 
    وعمومــًا فمرحلــة الّرشــد هــي مرحلــة مــن مراحــل النمــو يتداخــل فيهــا الّشــباب مــع الّرشــد، ولهــا 
خصائصهــا المتميــزة فــي جميــع جوانــب النمــو، تبــدأ مــع بدايــة العقــد الثالــث مــن العمــر وتنتهــي مــع 

نهايــة الســتينات منــه.

أفكر:

هناك عوامل كثيرة تؤثر في تأّخر بداية مرحلة الّرشد، أو نهايتها باكرًا.....وهذا ما يرّجح تداخلها 
مع المرحلة الّسابقة والالحقة.

قارن بين مرحلتي المراهقة ومرحلة الرشــد؟ مبينًا األســباب التي تجعل من مرحلة الرشــد مرحلة 
غير واضحة البداية.
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     تنقسم مرحلة الّرشد إلى فترتين هما:
مرحلــة الرشــد المبكــر: مــن ســن الحاديــة والعشــرين إلــى األربعيــن مــن العمــر، وأهــم مــا يمّيــز هــذه المرحلــة 
التــي تلــي مرحلــة المراهقــة هــو اهتمــام الفــرد بتكويــن المــودة مــع اآلخريــن فــي حالــة نجــاح عالقاتــه 

االجتماعيــة، أمــا فــي حالــة عــدم نجــاح هــذه العالقــات فإّنــه يقــع فريســة للعزلــة.
إّن األفــراد الذيــن عاشــوا تجــارب إيجابيــة خــالل مرحلــة تبلــور الهويــة يكونــون أكثــر اســتعدادًا للتفتــح 
وإلنشــاء عالقــات حســنة مــع اآلخريــن، وبالعكــس فــإّن األفــراد الذيــن ال يثقــون فــي أنفســهم وفــي هويتهــم 
يميلــون إلــى العزلــة والــى عــدم االهتمــام باآلخريــن أو العنايــة بهــم، يتحاشــون المواقــف الجديــدة وتحمــل 

االنفعــاالت التــي يتطّلبهــا التقــّرب مــن اآلخريــن.
مرحلــة الرشــد المتأخــر: تمتــد مــن ســن األربعيــن إلــى الســتين، وتســتمر الصراعــات ويكــون علــى الراشــد 
أن يختــار بيــن اإلنتاجيــة واالنشــغال بالــذات، ويعتقــد بعــض الباحثيــن أّن اهتمــام النــاس الّنشــط برفاهيتهــم 
ومحاولــة جعــل العالــم مكانــًا أفضــل مــن األمــور التــي تعّظــم أو تضّخــم الــّذات، أّمــا االنشــغال الكامــل 

بالــّذات فيــؤّدي إلــى الّركــود.

النمــو الجســمي  بيــن جميــع مظاهــر  تــام  تــوازن واتســاق  إلــى  الفــرد خــالل هــذه المرحلــة      يصــل 
والفيزيولوجــي، وتــوازن بيــن نمــو العضــالت ونمــو العظــام، والتــآزر بيــن  الّنمــو العصبــي والعضلــي مّمــا 

يؤّكــد الّدقــة فــي اإلدراك والحــركات، والتناســق فــي االســتجابات للمثيــرات المختلفــة.

ثانيًا- ترتيب مرحلة الرشد: 

ثالثًا- خصائص الّنمو الجسمي في مرحلة الرشد: 
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أفكر- أستنتج:

      تحــدث فــي مرحلــة الّرشــد تغّيــرات فيزيولوجيــة ونفســية، تجعــل الفــرد مســؤواًل عــن نفســه، 
وتصحب هذه الفترة مشكالت وأزمات تؤّثر في حياته الّشخصية االجتماعية....

1- كيف تنعكس التغّيرات الفيزيولوجية على نفسية الفرد وأدائه؟ 

2- هل هناك مشكالت تنتج عن عدم التوافق الفيزيولوجي النفسي؟ 

أفكر- أستنتج:

يقول أحد الباحثين: 

     »للوصول إلى حالِة الّشخص الّناضِج المتكامِل، َيِجب عليك َأْن ُتدرَك أنّه إذا تغّيَر سلوك 
لديك، فإّن كّل سلسلة الّسلوك ذات العالقة سوف تتغّير«.

1- ماذا يقصد الباحث هنا؟ 

2- هل التغيرات جزئية أم كلية أم متداخلة؟

      مرحلــة الّرشــد هــي مرحلــة التخصيــص العاطفــي بعــد التعميــم، فبينمــا تكثــر االهتمامــات العاطفيــة 
واألصدقــاء والعالقــات خــالل مرحلــة المراهقــة، تتمحــور العالقــات عنــد الكبــار فــي أشــخاص قالئــل 
وعــادة مــا يكونــوا محّدديــن فــي إطــار العائلــة، وبعــض الّصداقــات، وتّتصــف انفعــاالت الّراشــدين بالثبــات 

خامسًا- خصائص الّنمو االنفعالي في مرحلة الرشد: 
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االنفعالي بداًل من تقّلب المراهقـة وتسيـر نحـو االعتـدال المنطقـي بـداًل مـن التطـّرف حتى يصبح الّراشد 
أكثــر ســيطرة علــى انفعاالتــه وعواطفــه ويعّبــر عنهــا دون تهــّور واندفاعيــة.

       الراشــد لديــه القــدرة علــى االســتقرار وتحمــل مســؤولية اختياراتــه وحتــى إذا لجــأ إلــى مشــورة أو 
مســاعدة اآلخريــن فســيكون ذلــك عــن طريــق الّتعــاون أو للّضــرورات التــي تفرضهــا مســيرة الحيــاة.

      يتقّبــل الراشــدالواقع بحالوتــه ومــّره ويــدرك أّن مــرارة الحيــاة لــن تتغّيــر باألمانــي أو أحــالم اليقظــة 
ــر بالجهــد والعمــل. ولكــن تتغّي

أفكر- أستنتج:

ما الفرق بين المراهق والّراشد في النمو العاطفي وطريقة ضبط العواطف؟

الدرس التاسع

1- عّرف مرحلة الّرشد.
...........................................................................................

2- عّلل مايلي:
أ- يتحّمل الراشد مسؤولياته القانونية واالجتماعية كافة.

.....................................................................................
ب- تعّد مرحلة الّرشد من المراحل التي قد يصعب تحديدها وتعريفها.

.....................................................................................
3- بّين رأيك في التغّيرات االنفعالية التي تحدث في مرحلة الّرشد.

...........................................................................................
4- الموضوع: كون تصور توضح من خالله جوانب النمو المختلف لدى الراشد مبين رأيك 

...........................................................................................

...........................................................................................

التقويم
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اعرف مهنتك بنفسك

    

الّدرس
العاشر

1- ما المهنة التي تحّب أن تمارسها في المستقبل؟
2- ما الخّطة التي رسمتها لبلوغ ذلك الهدف؟

3- هل بإمكانك أن تصنع حّظك بيدك؟

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    اإلنســان كائن اجتماعي ال يســتطيع أن يحصل على كّل متطلباته 
بمفــرده، وال يســتطيع أن يعيــش دون عمــل منتــج يعّبــر بــه عــن ذاتــه، 
واختــالف المهــن يرجــع الختــالف القــدرات والّرغبــات التــي توّجــه األفــراد 

لمهــن مختلفــة.

أواًل- تعريف المهنة: 

      المهنة هي العمل الذي يســتقر الّشــخص بممارســته في الفترة األكبر من حياته، حيث يمكن 
أن ينتقــل بيــن العديــد مــن األعمــال المختلقــة إلــى أن يصــل إلــى العمــل الــذي يشــعر أّنــه األكثــر 

مناســبة لــه مــن ناحيــة القــدرات الّذهنيــة والبدنّيــة والعائــد المــادي ليســتقّر بــه.

      يقــع العديــد مــن الّشــباب فــي حيــرة اختيــار المهنــة المناســبة لهــم، وهــذه الحيــرة أمــر طبيعــي فــي 
حالــة عــدم الّرغبــة فــي االنتقــال مــن عمــل إلــى آخــر، خاّصــة بعــد انتهــاء فتــرة الّدراســة والبحــث عــن 
االســتقرار بشــكل أساســي، ولعــّل مــن أهــم أســباب عــدم  التوفيــق فــي الحصــول علــى فــرص دراســية، 
ومــن ثــّم وظيفــة مســتقبلّية هــو ســوء اختيــار التخّصــص الّدراســي أو الّتقصيــر والجهــل بحاجــات 

ســوق العمــل.

ثانيًا- كيفية اختيار المهنة: 
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     لهــذا إّن تحديــد مهنــة المســتقبل مــن األهميــة بمــكان حيــث ينبغــي أال تحــّدد علــى نحــو عشــوائي 
ّنمــا  أو علــى عجلــة أو تحــت تأثيــر ضغــط مــا، فليســت العبــرة بالتحــاق الفــرد بــأي تخّصــص أو مهنــة، واإ
العبــرة بمــدى مواءمــة هــذا المجــال لميولــه وقدراتــه واســتعداداته، وكــي يتحقّــق ذلــك البــّد مــن بعــض 

الخطــوات العمليــة التــي يسترشــد بهــا الفــرد لبنــاء مســتقبله المهنــي، فمــا هــي هــذه الخطــوات؟

أهمية التوجيه المهني:  
    تّتضــح أهميــة الّتوجيــه الّتربــوي والمهنــي إذا الحظنــا المجهــود الّضائــع الــذي يبذلــه بعــض األفــراد 
فــي متابعــة دراســة ال يصلحــون لهــا، أو مهنــة ال يميلــون إليهــا، وهــذا يفضــي أيضــًا إلــى خســارة كبيــرة 

فــي المجتمــع، لذلــك البــّد مــن االهتمــام بمــا يقّدمــه الموّجــه التربــوي والمهنــي فــي هــذا المجــال.
    ويســاعد التوجيــه المهنــي علــى حــّل العديــد مــن المشــكالت التــي تواجــه الفــرد فــي اختيــار العمــل 

وبعــد البــدء بممارســة المهنــة.

مشكالت 
الشباب عند 
دخول العمل

مشكلة سوء 
اإلعداد 
المهنّي

مشكلة 
البطالة

مشكلة  
التوافق 
مشكلة المهنّي

سوء 
التوزيع

مشكلة 
التعين تحت 

االختبار

مشكالت 
تتعلق 

بالعمل ذاته

مشكلة سوء 
االختيار
المهنّي

أفكر- أستنتج:

      ما هي المشكالت 
التــي يســعى التوجيــه 
مــن  لحّلهــا  المهنــي 

وجهة نظرك؟

ثالثًا- خطوات اختيار المهنة: 
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التخّصص الدراسي: 
    مــن األفضــل بدايــة أن نــدرك معنــى الّدراســة وأن نحــاول وضــع تعريــف لهــا مــن أجــل الوصــول إلــى 

اإلجابــة عــن ســؤال: كيــف أدرس؟
هــل تعنــي الدراســة معرفــة كّل مــا يجــب معرفتــه عــن موضــوع معيــن، أو الّتحضيــر للّنجــاح فــي 

الّدرجــات؟ علــى  للحصــول  والّســعي  االمتحــان 
إَن الدراسة هي: الّسعي المنّظم من أجل الفهم.

هناك أربع طرائق عليك تطبيقها، وهي تساعدك على البدء بالدراسة:
1- اخلق مناخًا مناسبًا للعمل يكون جّذابًا وممتعًا بالنسبة إليك.

2- ضع قائمة سابقة بالمهمات المطلوبة.
3- ضع فوائد الدراسة نصب عينيك، فالّنجاح 
مســتقبلك،  واختيــار  أهدافــك  لتحقيــق  طريقــك 
وهــذا مهــم لكــي تجــّدد نشــاطك وحماســك فــي 

أثنــاء الدراســة.
4- اتــرك مــكان عملــك جذابــًا للمــرة التاليــة، 
بيــَن  الفاصلــة  األخيــرة  الّدقائــق  مــن  واســتفد 
جلســات الّدراســِة فــي ترتيــب المــكان لالســتعداد 
للجلســة التالية، ألّن هذا سيســّهل عليك البداية 

مــرة أخــرى، وهــو أفضــل توقيــت للّتخطيــط لمــا ســتفعله الحقــًا.
   أفضل طريقة تتغّلب فيها على مشكالت الّدرس هي الّتخطيط والّتنظيم، وهذا يعني أن تحّدد:

1- الوقت الذي تحتاج إليِه للدراسة ) يوميًا، أسبوعيًا..(.
2- الموضوعات التي ستنجزها حّتى موعد معين.

3- ما تنوي فعله في أثناء جلسة دراسية معينة.
تاحــة الفــرص أمامهــم        تســهم الدراســة فــي تربيــة الّشــباب وتنميــة نواحــي اإلبــداع واالبتــكار لديهــم، واإ
لتحريــك طموحاتهــم وربطهــا بمواهبهــم الفرديــة، والواقــع أّن هنــاك فرصــًا واســعة للتدريــب والخبــرة فــي 
مراحــل الّدراســة والتخّصــص الــذي يعــّد الّطالــب للبــدء فــي المهنــة وتهّيــئ لــه الفــرص للتدريــب علــى 

بعــض المهــن والمهــارات.
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نمــا يضــع        ينبغــي للطالــب أيضــا أال يقتصــر تفكيــره علــى اتجــاه دراســي واحــد أو مجــال ضّيــق واإ
نصــب عينيــه عــّدة خيــارات مــن الممكــن لــه أن ينجــح فيهــا، كمــا ال ينبغــي أن ينحصــر تفكيــره فــي 
االختيــارات الدراســية المتوافــرة، بــل مــن المهــّم أيضــًا أن يعــرف أيــن يــدرس التخّصــص المناســب لميولــه 

ورغباتــه؟
الميــول: الميــل هــو شــعور داخلــي يمنــح الفــرد ســعادة 
واســتمتاعًا عنــد االنخــراط فــي عمــل أو نشــاط مــا، فالميــل 

يجذبــك نحــو نشــاط أو هوايــة محــّددة.
ودراســة الميــول فــي المجــال المهنــي دراســة ضروريــة 

لعــّدة أســباب:
1- الحياة المهنّية من مصادر سعادة اإلنسان إذا كانت مع من يحّب ويميل إليه.

2- معرفــة الشــخص بميولــه، تنّظــم هواياتــه وتســاعده علــى اكتشــافها وهــذا قــد يخفّــف مــن زحمــة الحيــاة 
وضغوطها.

3- ال يمكن للفرد أن ينجح في أّي عمل أو يبدع فيه إذا لم يستمتع به.

أحلل:

       يقول جون أركسون: »إّن بإمكان عقلك أن يدهش جسمك إذا استطعت أن تقول لنفسك: 
يمكنني تحقيق ذلك... يمكنني عمل ذلك«.

هل توافق على هذا القول؟ ادعم رأيك باألمثلة.
التقويمالدرس العاشر

1- أعِط معنى المصطلحات اآلتية: الدراسة – التوجيه المهني – الميول – المهنة.
2- عّلل ما يلي:

أ- االستعدادات والقدرات الفردية من أهم عناصر االختيار الّصحيح للمهنة.
ب- الميل قابل للتعديل.

3- بّين رأيك في ضرورة التوجيه المهني وأهميته.
4- الموضــوع: تتضافــر عوامــل متعــددة فــي تخطيــط الفــرد لمســتقبله المهنــي واختيــاره لعملــه الــذي 

يحــب ... ناقــش كيفيــة اختيــار الفــرد لمهنتــه المســتقبلية.
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اآلثار المادية والنفسية للحروب

    

الّدرس
الحادي عشر

1- برأيك كيف نبدأ الحياة من جديد؟
2- ما الجهات التي يجب أن تشاركنا في تخطي الوضع الحالي؟

3- مــا الــدور المنــوط بنــا كمســاعدين وشــركاء بالوطــن مــع مؤسســات الدولــة ومنظمــات المجتمــع 
المحلي؟

4- حاول أن تساعد الطلبة بتحديد المشكلة والبحث عن أسبابها وفق اآلتي:
المخلفات الحربية من أسلحة وألغام ...............................
األبنية شبه المنهارة والبنية التحتية ................................
مستلزمات المعيشة من مياه و.....................................

شاط:
ن

قضية
للمناقشة 

    اجتمــع طــالب الصــف األول الثانــوي فــي باحــة الثانويــة يتعرفــون 
علــى بعضهــم ويتحدثــون عــن مناطقهــم التــي عــادوا إليهــا ومــا وجــدوه 
بهــا مــن أجســام خطيــرة تــؤدي إلــى القتــل واإليــذاء الجســدي فــي حــال 
انفجارهــا وتخــرج المناطــق مــن االســتخدام بكافــة أشــكاله تســبب حــاالت 

مــن الهلــع والخــوف عنــد رؤيتهــا.

أواًل- األشياء التي يجب االبتعاد عنها من مخلفات الحرب: 

1- الطلقات بكافة أنواعها .......................
2- عبوات متفجرة ...............................
3- قذائف متفجرة ...............................
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      وكذلــك االســتعانة بالمؤسســات الحكوميــة لمســاعدتهم بتوضيــح بعــض اإلرشــادات مــن مثــل )دالئــل 
وجودهــا والتعــرف عليهــا وعالمــات التحذيــر مــن المتفجــرات ومــن مخلفــات الحــرب( ومنهــا.

1- أرض أو نباتــات مداســه، آثــار أقــدام، عالمــات 
مركبــات ذات آثــار عجــالت ضمــن نمــط يــدل علــى 

وضــع عبــوات ناســفة.
2- الشــجيرات التالفــة فــي الســياج، أشــجار منخفضــة، 

إشــارة إلــى وجــود ألغــام.
3- دالئــل علــى أن المــكان كان ســاحة قتــال، مثــل 

حفــرات للقنابــل، شــظايا، أو أغلفــة رصــاص.
4- صمام يخرج من األرض أو ملقى على األرض.

علــى  مفجــرة  مفاتيــح  أو  مهملــة  أمــان  دبابيــس   -5
األرض.

مبتــورة  جثــث  أو  حيوانيــة،  أو  بشــرية  جثــث   -6
األطــراف.

أو  الطريــق،  7- مركبــات غيــر عاملــة علــى جنــب 
نفســه. الطريــق  علــى 

8- الحقــول غيــر المراقبــة، وخاصــة تلــك التــي تحيــط 
بهــا حقــول مراقبــة.

أفكر:

     حــاول أن تشــارك الطلبــة باقتــراح بعــض اإلجــراءات التــي يجــب إتباعهــا لحماية األشــخاص 
من هذه المخلفات.

ثانيًا- دالئل وجودها أو إشارات التحذير التي تدل عليها: 
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1- عدم االقتراب من:
أ- المناطق المنكوبة.
ب- القرى المهجورة.

)عربــات  العســكرية  المواقــع  جـــ- 
. خنــادق(   - تفتيــش  نقــاط   - عســكرية 

د- الطرق غير المستخدمة.
إشــارات  طريــق  عــن  المناطــق  تمييــز   -2
وســائل  أو  مــن صــور  التحذيــر  دالئــل  أو 

. طبيعيــة
مالحظة:

اللوحــة التــي تحتــوي ألوانــًا صفــراء أو حمــراء 
تــدل علــى خطــر المتفجــرات.

أو اإلرشــادات  بالمالحظــات  3- االهتمــام 
أو التوجيهــات الخاصــة بالدفــاع المدنــي.

أبقى دائمًا على الطريق المألوفة.

رسالة:

السلوك الخطر السلوك اآلمن
تعريف السلوك الخطر: تعريض الطالب نفسه أو غيره 

للخطر عن طريق االقتراب من األماكن الملوثة.

أمثلة عن السلوك الخطر: المشي في أماكن عسكرية.

تعريف السلوك اآلمن: حماية الطالب نفسه وأقرانه من 
خطــر االقتــراب مــن المناطــق الملوثــة بمخلفات الحرب 

المتفجرة.

احذر. أمثلة عن السلوك اآلمن: 

ثالثًا- إجراءات الحماية من مخلفات المواد المتفجرة:
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1- فقدان  المعيل في األسرة.
2- حاجة الفرد المصاب إلى المساعدة من أسرته.

3- تحمل األسرة والمجتمع أعباء مادية لقاء معالجة المصاب وبقاءه مدة طويلة ليتعافى.
4- تحول الفرد المصاب من منتج الى مستهلك.

5- يواجــه الناجــي مــن المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب صراعــا يوميــًا لكســب الدخــل وليتــم تقبلــه مــن 
قبــل األســرة والمجتمــع وليعيــش حيــاة طبيعيــة.

6- قد تفقد ضحية المتفجرات من مخلفات الحرب الدعم األسري.
7- قــد تكــون الضحيــة غيــر قــادرة علــى التعامــل مــع الضغــوط العاطفيــة والماليــة المرتبطــة باإلصابــات 

بمــا فــي ذلــك الشــعور بالذنــب للعــبء الــذي تســببه اإلصابــة ألفــراد األســرة اآلخريــن
8- قــد يضطــر األطفــال إل التوقــف عــن الذهــاب إلــى المدرســة وبــدء العمــل ألن آباءهــم لــم يعــودوا 

قدريــن علــى دفــع األقســاط المدرســية.
9- يؤثر الحادث على المجتمع بأسره يمكن أن يخلق نوع من الخوف والذعر بين جيران الضحية.

10- يخسر المجتمع من موارده البشرية خاصة إذا كان الصغار هم الذين يموتون.
11- شعور المصاب باأللم والعجز واالنطوائية والغضب واالنعزالية وعدم تقبل اإلصابة.

حاول أن تصنف هذه اآلثار وفق الجدول اآلتي: 

اآلثار ......... اآلثار ......... النفسية االجتماعية االقتصادية

رابعًا- اآلثار الناجمة عن المخلفات:
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قرار:

وقرر الطلبة بمساعدة الجهات الحكومية بتوزيع رسائل توجيهية في الحي تتضمن اآلتي:

زالــة األجســام الغريبــة على الرغم من  1- احــذر لمــس واإ
شكلها الجذاب.

2- ابتعد عن األبنية المهدمة والمواقع العسكرية.

3- تجنب دخول المناطق المشبوهة والمتضررة.

4- عالمات التحذير وضعت لحمايتك ال تنزعها.

5- إذا صادفــت جســما غريبــًا مشــبوها بلــغ أهلــك أو 
الجهات المختصة.

6- احــذر جمــع الخــردة مــن مخلفــات الحــرب ألنهــا قــد 
تنفجر وتسبب األذى.

7- إذا رأيت أسلحة في المنزل ال تحاول لمسها ابق بعيدًا عنها.

التقويمالدرس الحادي عشر

1- اكتب كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة مغلوطة أمام العبارة المغلوطة:
أ – مغادرة البالد بسبب األوضاع الراهنة هو الحل.

ب- يجب أن نساعد بعضنا لمواجهة األخطار.
جـ- عدم االقتراب من المناطق التي لم تسمح لنا الدولة بدخولها. 

د- التعاون مع المرشد النفسي لتقديم العون ألصدقائنا.
2- أجب عما يلي:

أ- لماذا يجب التشارك مع المنظمات الشعبية ضمن األزمة. 
ب- االبتعاد عن األجسام الغريبة والمشبوهة.

جـ- وضح اآلثار النفسية للحروب.
د- وازن بين السلوك األمن والسلوك الخطر. 

3- بّين أهمية المجتمع المحلي في التخفيف من أثار الحروب.
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فهرس الفالسفة واألعالم

فيلســوف العقــل ولــد عــام 1126م لقــب بالّشــارح األكبــر، دافــع عــن الفلســفة من كتبــه: )تهافت 

التهافت( و)فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال(.

ابن رشد

هو الّطبيب الّشــيخ الّرئيس ولد عام 980م لقب بفيلســوف الشــرق العظيم  ألنه أســتخدم أكثر 

من منهج فلسفي له كتاب: )اإلشارات والتنبيهات والقانون بالّطب(.

ابن سينا

أحمــد بــن يعقــوب أبــو علــى الخــازن ولــد عــام 930م لــه عــدة كتــب أشــهرها: )تهذيــب األخالق 

وتطهير األعراق(.

ابن مسكويه

ولد عام 450هـ له العديد من الكتب منها: )مقاصد الفالسفة( و)االقتصاد في االعتقاد(. أبو حامد الغزالي

أبو الطب، طبيب يوناني ولد عام 460 ق.م أعظم أطباء عصره له العديد من المؤّلفات منها: 

)األمراض الحادة(، وله أقوال مأثورة.

أبقراط

لقــب بالمعلّــم األّول صاحــب كتــاب )األخــالق إلــى نيقوماخــوس(، ومؤســس المنطــق الصوري، 

صنف الفلسفة إلى فلسفة نظرية واإللهيات وفلسفة عملية. 

أرسطو

تلميــذ ســقراط وصاحــب نظريــة المثــل وكتاب الجمهوريــة والعديد من الحوارات قّدم تصنيفًا للقيم 

وجعلها في عالم المثل وأبعدها عن العالم المحســوس عالم األشــباح ليحافظ على ثباتها وهي: 

)الخير الحّق الجمال( الفضائل لديه )الشجاعة والعدالة والحكمة(.

أفالطون

عالم نفس  ألماني معروف بنظريته بالتطّور اإلنساني. أريكسون

فيلســوف العــرب ولــد عــام 801م، أّول مــن  نقــل الفكــر العربــي اإلســالمي مــن علــم الكالم إلى 

الفلسفة، من أصل عربي ومن قبيلة كندة، له: )رسالة في حدود األشياء ورسومها( وهي أشبه 

ما تكون معجمًا فلسفيًا.

الكندي

فيلسوف يوناني ولد عام 610 ق.م، أصل العالم لديه جوهر سرمدي )األبيرون- الالنهائي(. أنكسمندر

الهوتــي مســيحي مــن أصــل جزائــري ولــد عــام 430م، مــن آباء الكنيســة الكاثوليكيــة له كتاب: 

)االعترافات(. 

أوغسطين

عالم فيزياء ألماني صاحب النظرية النسبية 1879م. اينشتاين

فيلســوف منطقــي وناقــد اجتماعــي بريطانــي ولــد عــام 1872م، حاصــل علــى جائــزة نوبــل، 

1950من أعماله: )مبادئ الرياضيات(.

برتدراندرسل
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فيلســوف معاصر كبير من أســاتذة الفلســفة في  جامعة دمشــق أّثر بكل دارســي الفلســفة لدرجة 

أّن بوخنسكي قال عنه: )اآلن نستطيع القول إّن العرب قد عادوا بعد غياب طويل إلى اإلسهام 

بالعمــل الفلســفي، وبالتالــي للقيــام بدورهــم فــي بنــاء الحضــارة اإلنســانية(، ولــد فــي دمشــق عــام  

1924م، وحصل على دكتوراة  الفلســفة من سويســرا 1950م عن رســالته: )فكرة البرهان في 

الميتافيزيقا(، من ترجماته: )التطّور الخالق لبرغسون والتربية الجمالية(.  

بديع الكسم

رياضي وجغرافي  وعالم فلك يوناني ولد عام 87م صاحب فكرة األرض مركز الكون. بطليموس

الهوتي وفيلسوف إيطالي شرح كتب أرسطو ولد 1225م. توما االكويني

فيلسوف ومقاوم فرنسي معاصر اهتم بالكون والدراسات المقارنة. جان فرنار

فيلسوف تجريبي انكليزي أحد مؤّسسي العقد االجتماعي، فّضل الحكم الملكي الدستوري. جون لوك

عالم رياضيات ألماني ولد عام 1804م ابتكر التحليل العددي. جاكوبي

طبيب وفيلسوف يوناني ولد عام 129م، اهتم بعلم التشريح واألدوية وعلم األعضاء. جالينوس

فيلسوف وتربوي فرنسي ولد عام  1896م، له نظرية في الطبيعة. جان بياجة

طبيــب وعالــم طبيعــي انكليــزي ولــد عــام 1806م صاحــب نظريــة النشــوء واالرتقــاء لــه كتــاب: 

)أصل األنواع(.

دارون

فيلســوف ورياضــي ولــد عــام 1596م، لّقــب )بأبــي الفلســفة الحديثــة( ألّن فلســفته كانــت عالمة 

فارقــة بيــن فلســفة القــرون الوســطى والفلســفة الحديثــة لــه كتــاب مقــال فــي المنهــج  وتأّمــالت 

الفلسفة األولى، واألفكار لديه فطرية، وضع أربع قواعد على العقل اتباعها  وهي -1 البداهة 

والوضوح  -2 التحليل  -3 التركيب  -4 اإلحصاء

ديكارت

فيلسوف ومفّكر مصري ولد عام 1924م، له العديد من المؤلفات أثر في توّجه الفلسفة العربية 

من أعماله: )مشكلة الحب - مشكلة الحرية(، له مقاالت عديدة في سلسلة عالم الفكر وعالم 

المعرفة.

زكريا إبراهيم

عالم نفس أمريكي ولد عام 1902م، شرح العالج النفسي غير الموّجه وأّن السلوك اإلنساني 

وراءه تحقيق الذات. 

كارل روجرز

فيلســوف يونانــي يعــّد مــن أهــم الّشــخصيات فــي تاريخ الفلســفة، يمضي وقته مــع الّناس يعّلمهم 

القيم األخالقية ولد 399 ق.م، كان يتظاهر بعدم المعرفة ويجبر الناس على التفكير للوصول 

للحقيقة عن طريق البحث العقلي والتفكير الذاتي. 

سقراط
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مؤّسس المدرسة الملطية ولد 547ق.م، قال: بأّن أصل الوجود ماء. طاليس

فيلسوف سوري معاصر من أهم المفّكرين في مجال األخالق، أّثر في متعّلمي الفلسفة بشكل 

كبير، له الكثير من الكتب منها: )العمدة في فلسفة القيم، والتجربة الفلسفية(.    

عادل العوا

عالم فلك وفيلسوف وفيزيائي انكليزي ولد عام 1564م.  غاليلو

فنــان هولنــدي  رائــد االنطباعيــة حــاول تجســيد معانــاة الفالحيــن والنــاس فــي رســوماته ولــد عام 

1853م.

فان كوخ

طبيب وسيكولوجي نمساوي ولد عام1856م، له كتاب: )تفسير األحالم والتحليل النفسي(. فرويد

فيلسوف وروائي فرنسي من رواد عصر التنوير ولد عام 1729م. فولتير

عالم نفس ألماني مؤّسس علم النفس التجريبي ولد عام 1832م. فونت

عالم رياضيات يوناني ولد 500 ق.م، أول من أطلق على الفلسفة محّبة الحكمة. فيثاغورث

فيلسوف ومفّكر مثالي ألماني ولد 1762م تأثر بكانط له كتب عديدة باألخالق. فيخته

فيلسوف وطبيب نفس ألماني ولد عام 1883م من أهم الفالسفة الوجوديين.    كارل ياسبرز

من أعماله: )نقد العقل المحض( )نقد العقل العملي( )نقد ملكة الحكم(.   كانط

روائي فرنسي ولد عام 1621م، اشتهر بكتابة القصص الخيالية. الفونتين

عالم نفس أمريكي له نظرية الحاجات يرى أن اإلنسان بطبعه خير وليس شريرًا ولد 1908م. ماسلو

صاحــب كتــاب المجتمــع القديــم يــرى أن اإلنســان انتقــل من الحالة المتوحشــة للحالة الحضارية 

عن طريق النظرة العقالنية صاحب المدرسة التطّورية االجتماعية.

مورغان

فيلسوف فرنسي فينومينولوجي 1908م له كتاب: )المحسوس والجسد والسلوك واإلدراك(. ميرلوبونتي

عالم فيزياء وفيلسوف انكليزي، رائد الفيزياء الكالسيكية ولد عام 1642م. نيوتن

مخترع وفيزيائي أمريكي ولد عام 1856م. نيكول اتسال

فيلســوفة مصريــة تخّصصــت بالفلســفة األفالطونيــة، وأول فيلســوفة فــي التاريــخ يلمــع اســمها، 

وعالمة رياضيات ولدت 370 ق.م. 

هباتيا

فيلسوف ألماني مثالي ولد عام 1770م أثرت فلسفته في فالسفة القرن التاسع عشر من خالل 

النسق الفلسفي المكّون من المنطق وفلسفة الطبيعة وفينومينولوجيا الروح. 

هيغل

فيلســوف ومنطقــي ومترجــم للفلســفة عــاش فــي بغــداد ولــد عــام 893 م كان تلميــذًا للفيلســوف 

الفارابي، له مقالة في التوحيد، وكتاب في تهذيب األخالق.

يحيى بن عدي
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 الفهرس

الصفحة عنوان الدرس األسبوع

لمحة عامة عن المنهاج 1

أيلول

كيف تكتب موضوعًا فلسفيًا

9 2 نشأة الفلسفة ومعناها

13 الفلسفة ظاهرة إنسانّية  

17 دوافع التفلسف 3

20 مهارات التفلسف

23 وظيفة الفلسفة 4

مناقشة الموضوعات

26 الفكر الفلسفي في الشرق )الهند والصين( 1

تشرين األول

29 الفكر الفلسفي في الحضارات القديمة  

34 2 الحقيقة الفلسفية )تحليل نص(

مراجعة عامة

مذاكرة تحريرية )فصلية( 3

37  أنواع التفكير

43 4 التفكير المنطقي

47 مصادر المعرفة

50 أنماط فاسدة للمعرفة 1 تشرين أول
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الصفحة عنوان الدرس األسبوع

55 األنا واآلخر

تشرين ثاني

مناقشة مواضيع 2

59 الفضيلة

62 أنواع الفضائل 3

65 القيمة

68 القيم بين الثبات والتغير 4

مناقشة مشروع البحث في وحدة الفلسفة

71 الجماعات البشرية 1

كانون أول

75 مبادئ علم االجتماع

79 أوائل المنظرين في علم االجتماع 2

84 تحليل نص ضرورة االجتماع البشري البن خلدون

87 فروع علم االجتماع 1 3

91 فروع علم االجتماع 2

94 المجتمع ومكوناته 4

99 تطور المجتمعات

مراجعة امتحان
كانون ثاني

مراجعة امتحان
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الصفحة عنوان الدرس األسبوع

الفصل الثاني

101 التغير االجتماعي 1

شباط

104 التواصل بين الجماعات

مناقشة مشروع بحث وحدة علم االجتماع 2

109 نشأة علم النفس

113 مدارس علم النفس 3

117 فروع علم النفس النظرية

120 فروع علم النفس التطبيقية 4

123 النمو وقوانينة

126 الطفولة 1

آذار

مناقشة موضوعات

الطفولة 2

130 اللعب

مذاكرة تحريرية )فصلية( 3

اللعب

135 المراهقة 4

المراهقة

141 مرحلة الرشد 1 نيسان
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الصفحة عنوان الدرس األسبوع

مرحلة الرشد

آذار

مناقشة موضوعات 2

145 اعرف مهنتك بنفسك

اعرف مهنتك بنفسك 3

اآلثار المادية و النفسية للحروب

أوراق عمل اختباريه 4

أوراق عمل اختباريه

مشروع بحث علم النفس 1

أيار

مشروع بحث علم النفس

مراجعة امتحان 2

مراجعة امتحان

امتحانات 3

امتحانات
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