




المقّدمة:
حــاول اإلنســاُن منــذ وجــوده علــى هــذا الكوكــب أن يعــرف نفســه ويعــرف العالــم حولــه. ولــم تكــن 
لديــه أداةٌ فعالــةٌ يســتعملها فــي محــاوالت كشــفه، فصــاغ العالــم علــى هــواه، وشــّكله كمــا يحــّب، وألبســه 
ــر  ــي تفّس ــد اإلنســان األول مزيجــاً مــن األســاطير الت ــم عن ــت صــورة العال ــه. وهكــذا كان ــه وآمال مخاوف
ظواهــر الكــون باعتمــاد الخيــال الواســع الجامــح، الــذي ال يوقفــه شــيءٌ، حتـّـى اســتولت األســاطير علــى 
كّل شــيء وبقــى اإلنســان ملــك خيالــه، ثـّـم أخــذ العقــل يتبــّوأ مكانــه قليــاً قليــاً، منــذ إقليــدس وهيرقليطس 
وبقيـّـة الفاســفة مــن قبــل ســقراط، حتـّـى ذاعــت أســئلة العقــل، وغــزت حــدود األســاطير، وانتزعــت منهــا 
مســاحاٍت واســعةً، وقّوضــت ســلطان الخيــال الجامــح، وأصبــح العقــل مفتــاح بــاب المعرفة، وســاد حقوالً 
واســعةً، فظهــرت الفلســفة، التــي راحــت تنــاوئ بقايــا األســاطير وتحــّل مكانهــا، ثــّم بزغــت شــمس العلــم، 
كأداة جديــدة للمعرفــة مــن أحضــان الفلســفة، وأخــذ العلــم علــى عاتقــه اإلجابــة عــن أســئلة الفلســفة، وكان 
كلّمــا أجــاب علــى ســؤال ضمــه إليــه، وأصبــح تحــت ســلطانه وغــدت المعادلــة واضحــة: كّل ســؤال ليــس 
لــه جــواب نهائــي و يقينــّي، وال يوجــد طريقــة منهجيـّـة فــي اإلجابــة عليــه، فهــو يتبــع الفلســفة، وكّل ســؤال 
نجــح العلــم بالوصــول إلــى إجابــة دقيقــة عليــه تؤيدهــا التجربــة وتتّصــف بالموضوعيــة والدقـّـة واالتّســاق، 

وقابليتّهــا لاختبــار، فذلــك يخــرج مــن ســلطان الفلســفة إلــى رحــاب العلــم.

يضــرب »جــون ســيرل« فيلســوف العقــل المعــروف مثــاً علــى نقطــة تحــّول قضيـّـة فلســفيّة إلــى علميـّـة 
فــي ختــام كتابــه »العقــل واللغــة والمجتمــع« بقولــه: إنـّـه عندمــا فــّك عمليـّـة التكلــم إلــى مراحــل محــاوالً 
فهــم الطريقــة التــي يعمــل بهــا العقــل فــي القصــد إلــى إيصــال فكــرة إلــى اآلخــر، وكيــف تنتقــل الفكــرة 
مــن رأس إلــى آخــر عبــر عمليــة »التكلـّـم« يقــول: إّن زمــاءً لــه علّقــوا علــى بحثــه بقولهــم: إنـّـه نقــل الفكــرة 
مــن حيـّـز الفلســفة إلــى نطــاق »علــم اللســانيّات« بعملــه التفكيكــي ووضعــه منهجــاً مقبــوالً لدراســة »فعــل 

الــكام«.

لــم يســتطع العلــم رغــم انتصاراتــه الهائلــة أن يحــد مــن الفلســفة، فــكان كلّمــا انتــزع منهــا حقــاً رجعــت 
إلــى ذلــك الحقــل مــن جهــة أخــرى، وقــد ذكــر أينشــتاين بعــد أن وضــع »نظريــة النســبيّة« وفســر فيهــا كمــاً 
هائــاً مــن ظواهــر الطبيعــة، وســّد أبوابــاً كثيــرة للفلســفة، كانــت تدلــي بدالئهــا فيهــا، بعــد ذلــك الفتــح 
الهائــل للعلــم، وقــف أينشــتاين يتســاءل بســؤال فلســفّي عميــق: لمــاذا يكــون الكــون مفهومــاً أصــاً؟ لمــاذا 

لــم يكــن واضحــاً لدرجــة أنـّـه ال يتطلـّـب أبحاثــاً ودراســاٍت وآالف الســنين مــن جهــد اإلنســان؟

وحيــن ظهــرت نظريـّـة الكــم فــي الفيزيــاء لــم يتقبّلهــا أينشــتاين بدايــة، ألنّهــا تجعــل قوانيــن الفيزيــاء تتبــع 
االحتمــال ويقصــد بذلــك أّن الكــون يســتحيل أن يبنــى بطريقــٍة احتماليــٍة.

فــي هــذا جعلنــا محــور كتابنــا الجديــد المطــور لمــادة »الفلســفة والعلــوم اإلنســانية« والمخّصــص 
لطــاب الصــّف الثانــي الثانــوّي العلّمــي والــذي يتضّمــن ثــاث وحــدات في)الفلســفة وعلــم االجتمــاع 
ــه،  ــّوة من ــات المرج ــق الغاي ــاج وتحقي ــات المنه ــة متطلّب ــى تلبي ــا عل ــي بنائه ــا ف ــس(، حرصن ــم النف وعل



وتبنــي المعاييــر الوطنيـّـة التــي حرصــت وزارة التربيــة فيهــا علــى أساســيّات المعرفــة، واالبتعــاد عــن الحشــو 
ــة  ــة التعليميّ ــم محــور العمليّ ــم، إذ إنّه ــة التعل ــة مشــاركين نشــيطين فــي عمليّ والتكــرار، وأن يكــون الطلب

ــة. التعلّمي

تناولــت وحــدة الفلســفة مجموعــةً مــن الــدروس هــي : الفلســفة والعلم – المبــدأ في العلــم – الفرضيّة في 
العلــم – القانــون فــي العلــم – النظريـّـة فــي العلــم – النظريـّـات العلميـّـة الحديثــة –القطيعــة اإلبســتمولوجية– 
ــوع  ــببّية ( موض ــة والس ــة _ الحتّمي ــرورة والصدف ــة )الض ــم العلميّ ــة – المفاهي ــة الحديث ــورات العلميّ الث

الرياضيـّـات ومنهجهــا – المعّرفــات فــي الرياضيـّـات – المعنــى الفلســفّي للرياّضيــات.

فيمــا اختّصــت الوحــدة الثانيــة بعــدٍد مــن دروس علــم االجتمــاع هــي: التنشــئة االجتماعيـّـة ووســائطها – 
المشــكات االجتماعيـّـة– دور المراهــق فــي المجتمــع – التكيـّـف و الاتكيـّـف فــي المجتمــع – الشــباب 

والمجتمــع – العولمــة – العلــم ومســتقبل اإلنســان.

ــم النفــس –  ــق البحــث فــي عل ــدروس هي:طرائ ــم النفــس تناولــت مجموعــة مــن ال ــراً وحــدة عل وأخي
أدوات البحــث فــي علــم النفــس– الحاجــات والدوافــع األساســيّة لــدى اإلنســان – التعلـّـم – الشــخصيّة 

ــات الشــخصيّة وأمراضهــا – اتّخــاذ القــرار. وعوامــل تكّونهــا – الّصحــة النفســيّة – اضطراب

وقــد بنــي الكتــاب علــى األنشــطة المتنّوعــة الفرديـّـة والجماعيـّـة، التــي تبعــث فــي دارســيه دافعيـّـة البحــث 
والتتبـّـع النظــرّي والميدانــّي الســتخاص األجوبــة التــي تشــّكل فــي النهايــة تقويمــاً الســتيعاب مضامينهــا، 
كمــا تعمــل علــى تدريــب الطــاّب علــى التفكيــر فــي المشــكات الفلســفيّة والظواهــر االجتماعيّــة 
ــا النفســيّة، والبحــث فــي تفســيراتها فــي الفلســفة والمنطــق واألخــاق وعلــم االجتمــاع وعلــم  والقضاي
النفــس، فبــدأ ّكل درس بقضيـّـة مناقشــة، أعقبتهــا أســئلة تتطلـّـب التفكيــر والبحــث فــي الصــف، كمــا تنتهــي 
بتطبيقــات لمــا وصــل إليــه النقــاش، فتســهم فــي ترســيخ معــارف المتعلـّـم وتمّكنــه مــن توظيفهــا فــي حياتــه.

 إننــا إذ نضــع هــذا الكتــاب بيــن أيــدي أبنائنــا الطلبــة ليحدونــا األمــل أن يبذلــوا جهــداً طيبــاً، لإلفــادة مــن 
محتــواه المعرفــي، والمهــارات التــي يهــدف إلــى إكســابها، مــع التأكيــد أّن الكتــاب المدرســّي هــو أحــد 
مصــادر المعرفــة، وعلــى الطلبــة الرجــوع إلــى مصــادر التعلـّـم الموجــودة فــي مكتبــة المدرســة أو الشــابكة، 
ــا الموجهيــن االختصاصييــن والمدّرســين الكــرام تزويدنــا بماحظاتهــم الميدانيّــة  كمــا نأمــل مــن زمائن
التــي ســتكون موضــع اهتمامنــا وتقديرنــا فــي المركــز الوطنــّي لتطويــر المناهــج التربويـّـة لتســهم فــي تطويــر 

هــذا الكتــاب باســتمرار.

المؤلّفون  
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الدرس ١: الفلسفة والعلم
1

قضية للمناقشة:

– يقــول–أحــد–الفالســفة–"فلســفة–العلــم–مــن–دون–تاريــخ–العلــم–خــواء–وتاريــخ–العلــم–مــن–دون–فلســفة–العلــم–	
عمــاء"

١– أبيّن العاقة بين الفلسفة والعلم..
٢– أوّضح حّجة من يعتقد أن العلم أهّم من الفلسفة..

أواًل: معنى العلم:
العلــم مجموعــة مــن المعــارف تتّصــف بالوحــدة والتعميــم، وهــو نــوع مــن أنــواع المعرفــة ومــرادف 

لهــا.

ــي بلغــت درجــة  ّــه مجمــوع المعــارف والدراســات الت ــي قاموســه الفلســفّي أن ــم ف ــد العل يعــّرف الالن
كافيــة مــن الوحــدة والشــمول واالنضبــاط، وتكــون نتائجهــا متناســقة وموضوعيــة تدعمهــا مناهــج علميـّـة 

للتحقــق مــن صحتهــا.

ــاً مــن  ــداً وعمق ــر تجري ــه أكث ــز بأن ــذي يتمي ــر ال الفلســفة هــي فعــل التفكي
ــر األخــرى. ــال التفكي أفع

هل–يمكن–فهم–أثار–العلم–في–حياة–اإلنسان–دون–التفكير–الفلسفي؟	–

إضاءة

ثانيًا: العالقة بين الفلسفة والعلم :
ــة  ــا غاي ــه كان لهم ــى أن ــاً، حت ــا تام ــاج بينهم ــاً وكان االندم ــداً قديم ــًى واح ــم معن كان للفلســفة والعل
واحــدة هــي البحــث عــن الحقيقــة لكــن أغلبيـّـة العلــوم الجزئيـّـة بــدأت تنفصــل عــن الفلســفة الواحــدة تلــو 

ــّد مــن تحديــد نقــاط االتّفــاق واالختــاف بينهــم: األخــرى، لذلــك الب
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العالقة بين العلم والفلسفة

نقاط االختالفنقاط االتفاق

الهدف:
فهم الوجود والسيطرة عىل الطبيعة

التطور:
ساهم كل من العلم والفلسفة يف 

تطور البرشية

الغاية:
غاية كل من العلم والفلسفة محاولة 

امتالك العا  معرفياً

العقل: إستخدام   
يسعى العقل البرشي إىل الكشف عن 

الحقيقة يف كل من العلم والفلسفة

الموضوع
العلم: يسعى العلم إىل وصف 

الظواهر واألحداث الجزئية 

الفلسفة: تسعى إىل تفس� الظواهر 

الكربى وال تقف عند التفاصيل

المنهج:
العلم: وصفي موضوعي يعتمد عىل 

املالحظة والتجربة

الفلسفة: عقلية ذاتية تعتمد عىل 

التأمل واالتساق املنطقي

الطبيعة:
حدود العلم الوجود الطبيعي 

املحسوس

تبحث الفلسفة يف ما وراء العا  

الطبيعي املحسوس

يقال: حيث ينتهي العلم يبدأ عمل الفيلسوف

– قارب–هذا–القول–مع–مقولة–باشالر–حول–أن–"العلم–يلد–الفلسفة".	

أفكر 
وأشارك



10

ثالثًا: تكامل الفلسفة والعلم :
ال يمكــن إلنجــازات العلــم التجريبــّي المهمــة أن تكــون بدياً عن الفلســفة وبالعكس، فالفلســفة بوصفها 
ــة  ــة والتكنولوجيّ ــن اإلنجــازات العلميّ ــى الرغــم م ــه، وعل ــم التأســيس الضــرورّي ل ــوم تعطــي العل أم العل
التــي أثــرت فــي حيــاة النــاس بشــكل مباشــر إال أنـّـه ال يمكننــا إنــكار الــدور الكبيــر للفلســفة فــي تحريــر 
العقــل مــن الجمــود والخضــوع لألفــكار المســبقة، وإخضــاع المبــادئ العلميـّـة للنقــد والتمحيــص بهــدف 

تطويرهــا.

ّــر فــي طريقــة تفكيرهــم  ــا تؤث ــاة النــاس بشــكل مباشــر إال أنّه ــم يظهــر تأثيرهــا فــي حي فالفلســفة وإن ل
بشــكل غيــر مباشــر.

يفتــرض عالــم الهندســة وجــود المــكان، ثــم يتوّصل إلــى قوانينــه المختلفة 
أمــا الفيلســوف فيتســاءل عــن طبيعــة هــذا المــكان الــذي فرضــه العلــم حتــى 

يصــل إلــى معرفتــه.

– أعط–أمثلة–عن–دور–كّل–من–العالم–والفيلسوف–في–الوصول–إلى–المعرفة.	

أفكر 

تنتج
وأس

التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أذكر السمات التي تشير إليها معاني الفلسفة..
٢– أوّضح كيف تتكامل الفلسفة مع العلم..
٣– أعلّل أهمية الفلسفة في حياتنا المعاصرة..
٤– أوازن بين الفلسفة والعلم من حيث الهدف والموضوع..
٥– العلم منفصل عن تاريخه أما الفلسفة فوثيقة الصلة بتاريخها أفّسر ذلك..
٦– أبيّن سبب تسمية الفلسفة أم العلوم..
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الدرس ٢: المبدأ في العلم
2

قضية للمناقشة:

– ــزل،–بعــد–مالحظتــك–هــذه–المراحــل–أجــب–عــن–األســئلة–	 ــاء–من ــا–الشــكل––مراحــل–مبســطة–لبن يوضــح–لن
ــة: اآلتي

١– هــل يمكــن أن تكــون أيــة مرحلــة مــن المراحــل الموضحــة فــي الشــكل هــي المرحلــة األولــى؟ .
حــاول أن تجــرب ذلــك.

٢– إذا حذفنا أية مرحلة، فهل نستطيع الوصول إلى الشكل النهائي للبناء؟ أعلل إجابتي..
٣– مــاذا لــو طبقنــا هــذه المراحــل حيــن الوصــول إلــى بنــاء النظريـّـات العلميـّـة؟ حــاول أن تتخيـّـل مــا .

الــذي يمكــن أن يكــون الخطــوة األولــى فــي بنــاء النظريـّـات العلميـّـة.
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أواًل: معنى المبدأ :
مبــدأ الشــيء أولــه ومادتــه التــي يتكــون منهــا، فالحــروف مثــاً مبــادئ الــكام، ولــكل علــم مبــادئ 
خاصــة بــه وهــي ال تحتــاج إلــى برهــان، يمكــن أن يشــير المبــدأ أيضــاً إلــى القاعــدة التــي ينطلــق منهــا 

العلــم لبنــاء فرضياتــه وقوانينــه ونظرياتــه.

يشير الفاسفة أن المبدأ إذا أطلق على الموضوعات الخارجية يحمل معنيين:

المعنى الزماني: )البدء في الزمان(.

المعنى الوجودي: )العناصر التي تتألف منها األشياء(.

أما إذا أطلق على المعلومات الذهنية فله معاني ثاث:

المعنــى المنطقــي: أي القضايــا األوليـّـة التــي ال يمكــن وضعهــا موضــع الشــك وهــي شــرط ضــروري 
ــدأ  ــل )مب ــره. مث ــم مــن دون غي ــا هــو خــاّص بعل ــوم ومنهــا م ــا يشــمل كّل العل لاســتنتاج ومنهــا م

الســببيّة( أي لــكّل نتيجــة ســبب أدى إلــى حدوثهــا.

ــراً مــن الحــاالت. أو  ــادئ العلميّــة التــي تفّســر عــدداً كبي المعنــى اإلبســتمولوجي: يطلــق علــى المب
يطلــق علــى المفاهيــم األساســيّة التــي تنظـّـم العلــم وتكــون بمنزلــة األســاس الــذي ينشــأ عليــه البنــاء. 

مثــل )مبــدأ أرخميــدس(.

المعنى العملي: يطلق على القواعد األساسية والمعايير العملية التي توجه عمل الفرد.

– أضع–تعريفاً–من–إنشائي–للمبدأ.	

ثانيًا: أنواع المبادئ:

أواًل: المبادئ النظرية:

إن جميــع العلــوم تحكمهــا مبــادئ نظريـّـة عقليـّـة أوليـّـة )الهويـّـة، عــدم التناقــض، الثالــث المرفــوع( ولــكل 
علــم مبادئــه الخاّصــة، وكمثــال علــى العلــوم التــي تقــوم بمجملهــا علــى مبــادئ عقليـّـة نظريـّـة الرياضيـّـات.

يقــول برترانــد رســل: "جميــع قضايــا الرياضيـّـات يمكــن اســتخاصها مــن عــدد قليــل مــن المبــادئ 
المنطقيّة األساســيّة"

أتأمل 
وأفسر
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فالبديهيـّـات والمســلّمات فــي الرياضيـّـات تقــوم علــى مبــدأ عــدم التناقــض وهــي ال تحتــاج إلــى برهــان 
لشــّدة وضوحهــا، فالعلــم الرياضــي بقســميه الحســاب والهندســة ينطلــق مــن مبــادئ منطقيـّـة نظريـّـة، بــل 
إن موضوعاتــه نفســها عبــارة عــن مفاهيــم عقليـّـة مجــّردة )األعــداد الحســابيّة، األشــكال الهندســيّة( حتــى 
ــا  ــي تتأســس عليه ــات الت ــادئ والمقدم ــك المب ــع ذل ــا محسوســة، تظــل م ــا بعــض موضوعاته إذا اعتبرن

منظوماتهــا المعرفيّــة ذات طابــٍع نظــرٍي واضــٍح.

ثانيًا: المبادئ العملية:

ــة  ــوم الطبيعيّ ــإّن العل ــن الحــواس ف ــة مجــّردة ع ــة عقليّ ــادئ نظريّ ــن مب ــق م ــات تنطل ــت الرياضيّ إذا كان
تنطلــق مــن الوقائــع المشــاهدة لتضــع المبــادئ األولــى التــي تســاعدها فــي فهــم هــذه الوقائــع فهمــاً علميــاً، 
ونســتطيع القــول أّن المبــادئ العمليـّـة تربــط بيــن المبــادئ النظريـّـة التــي ال يمكــن ماحظتهــا أو قياســها 

مباشــرة وبيــن الظاهــرات التــي يمكــن ماحظتهــا وقياســها.

ــى  ــدأ الســببية )لــكل شــيء ســبب أدى إل ــل مب ــادئ النظريّــة مث ــاء مــن المب ــن الفيزي ــال: تســتنبط قواني مث
ــا  ــع وهن ــى الوقائ ــل تقــوم بتطبيقــه عل ــاً ب ــدأ وامتاكــه معرفي ــه( ولكنهــا ال تكتفــي بفهــم هــذا المب حدوث
يأتــي دور المبــادئ العمليـّـة، ولهــذا نقــول إّن ســبب ســقوط األجســام هــو الجاذبيـّـة األرضيـّـة. وهنــا يصبــح 
قانــون الجاذبيـّـة هــو مبــدأ عملــي ألنــه انطلــق مــن الواقــع وأتــاح لــي تطبيــق المعرفــة النظريـّـة علــى أرض 

الواقــع لفهمــه.

ثالثًا : أهمية المبدأ في العلم:
ــورة.  ــق المنظ ــن الحقائ ــاً م ــدداً ضخم ــد ع ــدأ واح ــن مب ــتنبط م ــتطيع أن نس ــاالت نس ــض الح ــي بع ف
ــة  ــر الكهربائيّ ــق خاصــة بالظواه ــن الكهرومغناطيســية نســتطيع أن نســتنبط حقائ ــن نيوت ــن قواني ــال: م مث

ــة. ــاط الوراث ــتنبط أنم ــتطيع أن نس ــاً نس ــدل مث ــن من ــن قواني ــيّة. وم والمغناطيس

ــل  ــي تجع ــي الت ــة وه ــات العلمي ــن والنظري ــات والقواني ــة هــي حجــر األســاس للفرضي ــادئ العلمي المب
ــاً،  ــم متماســكاً متين العل
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تذكر فكر شارك

أعط مثاالً عن مبادئ نظرية

وأخرى عملية مرت

معك في سنوات دراستك السابقة.

ــة  ــك ضروري ــط بينهــا وتحركهــا وهــي بذل ــا لترب ــة ضمــن أفكارن ــادئ العام ــز "تندمــج المب يقــول الينت
ــا". ــا ال نفكــر فيه ــى المشــي رغــم أنن ــي تســاعدنا عل ــار الت كالعضــات واألوت

– أوضح–ما–قصده–الينتز.	

– ماذا–لو–لم–تكن–هناك–مبادئ–علمية؟–ماذا–ستكون–النتائج–برأيك؟–علل–إجابتك.	

أتأمل 
وأفسر

ــدة  ــادئ عدي ــاك أيضــاّ مب ــا هن ــم وإنم ــى العل ــط عل ــادئ فق ال تقتصــر المب
ــة. ــادئ األخاقي ــا المب منه

–تعــرف–علــى–أهــم–المبــادئ–األخالقيــة–مــع–مدرســك–وزمالئــك–مــن–خــالل–الحــوار–	–
والمناقشــة.

إضاءة

التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية–:	

١– أعلّل ما يأتي:.
البديهيّة ال تحتاج إلى برهان.أ. 

يعّد قانون الجاذبيّة مبدأ عملياً.ب. 

٢– أوازن بين المعنى المنطقّي واإلبستمولوجي للمبدأ، معّززاً إجابتي باألمثلة..
٣– استخلص دور المبادئ النظريّة في الرياضيّات..
٤– أبيّن باألمثلة العاقة بين المبادئ النظريّة والعمليّة..
٥– استنتج دور المبدأ األخاقّي في ضبط العلم..
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الدرس ٣: الفرضية في العلم
3

قضية للمناقشة:

– أضع–أسباب–منطقيّة–وعلميّة–للظواهر–اآلتية	

١– انتشار مرض التوّحد بين األطفال في القرن الحادي والعشرين..
٢– تجمد الماء المالح بسرعة أقل من الماء العادي..
٣– الخطأ في أخبار الطقس اليومية في بعض األحيان..

– ــا–بمســاعدة–	 ــي–وضعته ــباب–الت ــن–األس ــن–بي ــط–م ــداً–فق ــبباً–واح ــح–س ــاول–أن–ترجّ ــك–لألســباب–ح ــد–وضع بع
ــرى. ــباب–األخ ــن–كّل–األس ــن–بي ــذا–الســبب–م ــبب–ترجيحــك–ه ــل–س ــك–ومدرســك–وعل زمالئ

لنفــرض مثــاً أّن الجــّو غائــم اآلن تســتطيع ببســاطة أن تنظــر مــن النافــذة 
وتكتشــف صــدق أو كــذب الفرضيـّـة التــي افترضناهــا.

– ما–داللة–ما–قمنا–به.	

أفكر 

تنتج
وأس

– أكمل–الفراغات:	

الفرضيّة هي   نستطيع التحّقق من صدقه أو كذبه عن طريق  

أواًل : شروط تكّون الفرضّية:

الشروط الواجب توافرها في واضع الفرض )العالم(:

االستعداد الشخصّي الذي يُعبّر عنه بمستوًى عاٍل من الذّكاء والقدرة على الحكم السديد.أ. 

يشترط في العالم أن تكون له قدرة على االبتكار.ب. 

امتاك المعارف الواسعة في موضوع البحث.ج. 
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الشروط الواجب توافرها لتحّول الفرض إلى قانون علمّي مقبول:

يجب أن يسمح الفرض باشتقاق نتائج تكون موضوع ماحظة مباشرة أو غير مباشرة.أ. 

يجب أاّل يتعارض الفرض العلمّي مع قوانين الفكر.ب. 

أفكر هل للخيال العلمّي دور في وضع الفرضية؟ أعلّل إجابتي وأدعّمها بمثال.
وأجيب

ثانيًا : الفرضّية والمنهج االستقرائي:
مــن أهــّم اإلشــكاليّات التــي تمحــورت حولهــا األبحــاث المعاصــرة هــي أهميّــة الفــروض فــي العلــم، 
ــد  ــتقرائي، إذ يعتم ــم اس ــن تعمي ــارة ع ــم عب ــرة أّن العل ــق أو ندحــض فك ــدى يمكــن أن نواف ــى أّي م وإل
المنهــج االســتقرائي بشــكل أساســيٍّ علــى الماحظــة والتجربــة، ويزعــم أنصــاره أّن الفــروض تأتــي دائمــاً 
ــة العقــل، قبــل وبعــد الماحظــة  بعــد ماحظــة الظاهــرة الطبيعيّــة، أو فــي أثنــاء التجــارب، مغفليــن عبقري

ــة. والتجرب

إّن االعتقــاد بــأّن االســتقراء هــو الوســيلة الوحيــدة للوصــول إلــى قضايــا عامـّـة، إنّمــا هــو اعتقــاد خاطــئ، 
ولكــن فــي الوقــت نفســه ال يمكننــا االســتغناء عــن االســتقراء فــي الوصــول إلــى الفــروض العلميــة.

إّن الفرضيـّـة خطــوة ســابقة علــى الماحظــة والتجربــة وتســهم فــي إعــادة بنــاء الواقــع بنــاءً عقليــاً، يليهــا 
التحقــق منهــا تجريبيــاً، وكان لهــذا االعتقــاد أثــٌر كبيــٌر فــي تطــور العلــوم الحديثــة، مثــل نظريــة جاليليــو 

فــي ســقوط األجســام.

يقــول كارل بوبــر: "ال يبــدأ العلــم بالماحظــات كمــا يزعــم أصحــاب 
االتجــاه االســتقرائي، بــل يبــدأ بالحــدس االفتراضــي".

إضاءة



17

 "  إن التجربة من غير فرضية جوفاء وساذجة" 
بوانكاريه

أتأمل 
وأفسر

ثالثًا: أثر الفرضية في اإلبداع اإلنساني:
لعــّل الفــروض العلميــة أبــرز صــور اإلبــداع فــي العلــم، وفيهــا تتحقــق شــروط اإلبــداع، ألنّهــا تكشــف 
عــن التماثــل فــي المختلــف والوحــدة فــي المتنــوع عندمــا يعمــد العالــم ربــط الوقائــع ضمــن خــط متصــل. 
وتصنــع الفــروض تركيبــاً جديــداً ضمــن مبرهنــة لهــا نتائجهــا المترتبــة علــى مقدماتهــا. ويكــون الواقــع هــو 
المحــك لهــذه الفــروض، إال أّن العالــم ســرعان مــا يتجــاوز ذلــك الواقــع بقفــزة إبداعيّــة إلــى المســتقبل 

البعيــد.

"أي شيء غير مستحيل فهو ممكن"

ــي–	– ــع–زمالئ ــاركها–م ــي–وأش ــى–ذهن ــادر–إل ــة–تتب ــرة–طبيعي ــة–ظاه ــول–أي ــاً–ح ــع–فروض –أض
ــا. ــاً–م ــة–يوم ــن–علميّ ــى–قواني ــول–إل ــد–تتح ــي–ق ــة–أنّ–فروض ــى–ثق ــا–عل ــي––وأن ومدرس

– أستنتج–دور–التجربة–في–االنتقال–من–الفرضية–إلى–القانون	

أتحاور 
وأستنتج

التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أوّضح دور العالم في تكوين فرضيّة منتجة..
٢– هل يمكن االستغناء عن الفرضية؟ ولماذا؟ أدعّم رأيي باألمثلة..
٣– يقــول كانــط "ينبغــي أن يتقــدم العقــل إلــى الطبيعــة ممســكاً بيــد المبــادئ وبيــده األخــرى التجريــب .

الــذي تخيلــه وفــق تلــك المبــادئ" أقــارب هــذا القــول مــع أثــر الفرضيـّـة فــي اإلبــداع اإلنســاني.
٤– أعلّل: تتحّقق شروط اإلبداع في الفرضية..
٥– كل فرضيّة تمتلك مشروعيّة حتى يبرهن عليها، أعلّل ذلك..
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الدرس ٤: القانون في العلم
4

قضية للمناقشة:

– أبيّن–أّي–من–القضايا–اآلتية–تعتبر–قانوناً–علميّاً–وأبّرر–إجابتي:	

١– كلما ازدادت القّوة المؤثّرة على الجسم يزداد تسارع الجسم..
٢– كل حاالت الفقر تؤدي إلى الفشل الدراسي..
٣– لكل فعل رد فعل يساويه بالشدة ويعاكسه باالتجاه..
٤– الحجم هو جداء الطول بالعرض باالرتفاع..

– أرتّب–الكلمات–اآلتية–للوصول–إلى–تعريف–للقانون–العلمي.	

ظاهرتين،–عالقة،–بين،–قد–تكون،–أو–تالزم،–أو–تركيبيّة،–رياضيّة.

– أعط–أمثلة–لقوانين–أخرى–مرت–معي–خالل–دراستي.	

أواًل : القانون العلمّي بين االستقراء واالستنباط:
ــل  ــون ألّن العق ــى القان ــول إل ــل الوص ــن أج ــبق م ــي األس ــة ه ــتقرائي أّن الماحظ ــج االس ــر المنه يعتب

ــي. ــع التجريب ــى الواق ــتند إل ــن يس ــع القواني ــا يض ــري عندم البش

بينمــا رأى المنهــج االســتنباطي أّن الفــرض هــو األســبق فــي ذلــك ألن العقل البشــري يســتخدم الماحظة 
لتدقيــق الفــروض ورفضهــا أو قبولهــا، ذلــك أّن القانــون العلمــي هــو فــرض أثبتت الماحظــة صحته.

ــة  ــى الماحظ ــد عل ــل اعتم ــة، ه ــون الجاذبيّ ــن قان ــا وضــع نيوت  عندم
ــه  ــد من ــم تأّك ــة ث ــة أرضيّ ــن وجــود جاذبيّ ــه وضــع فرضــاً ع أوالً أم أن

بالماحظــة؟

– أناقــش–زمالئــي–حــول–أولويــة–الفــرض–أو–المالحظــة–فــي–وضــع–القوانيــن–وأضــع–أمثلــة–لــكلٍّ–مــن–	
الحالتين.

أتحاور 
وأستنتج
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رابعًا: القوانين )االحتمالية(
 ظهرت بعض القوانين على شكل فرضيّات ثم تحّولت إلى 

 تعميمــات لكــن هنــاك بعــض هــذه التعميمــات كانــت قائمــة علــى
 قوانيــن ذات صــورة احتماليـّـة والتــي قدمت تفســيراً تقريبيـّـاً احتماليّاً 
ــا  ــة عندم ــا اليومي ــي حياتن ــن ف ــاً ونصــادف هــذه القواني وليــس يقينيّ

نقوم بأي نشاط عملي.

أفكر عند رمي حجر النرد ما االحتماالت التي تتضمنها النتيجة؟
وأجيب

أذكــر مثــال مــن واقعــي عــن القوانيــن االحتماليّــة التــي مــّرت معــي 
ــاء دراســتي. أثن

أفكر 
وأشارك

عندمــا يشــيَد التقنــّي محطـّـة مائيـّـة )ســداً مثــاً(، فانـّـه يتوقــع فــي عملــه كميـّـة متوســطة مــن ميــاه المطــر 
علــى الرغــم مــن انـّـه ال يســتطيع أن يتوقـّـع وقــت هطــول المطــر، وال كميــة الميــاه التــي ســيخلفها.

خامسًا :أهمية القانون في العلم:
اإلنســان معنــٌي دائمــاً بمحاولــة فهــم مــا حولــه مــن حــوادث منوعــٍة ومثيــرة للدهشــة، والســيّما تلــك 
ــر  ــك الظواه ــير تل ــرورّي تفس ــن الض ــك كان م ــان، لذل ــب األحي ــي أغل ــه ف ــّدد حيات ــي ته ــر الت الظواه
ــا مــن ذلــك كان الهــدف األساســي فــي كل  ــه، وانطاق ــن تنظـّـم كل شــيء مــن حول ــى قواني للوصــول إل
األبحــاث العلميـّـة الوصــول إلــى تفســير الوقائــع التــي تثيــر اهتمامــه، وســمة هــذا التفســير أنـّـه قابــل لاختبار 
ــن  ــن خــال قواني ــّم تفســيرها م ــزح ت ــوس ق ــرة ق ــاً ظاه ــم، فمث ــذي يخــدم أغــراض العل الموضوعــي ال

ــي. االنعــكاس واالنكســار الضوئ

أهميـّـة القوانيــن تكمــن فــي كونهــا تضــع القواعــد التــي تنتظــم مــن خالهــا الظواهــر مــع بعضهــا، وهــذا 
ــة  ــن العلميّ ــام القواني ــق أم ــر الطري ــون علمــي يني ــا، وكّل قان ــة مــن حولن ــط الطبيع ــن فهــم وضب ــا م يمّكنن

األخــرى وهــذا التراكــم العلمــّي يســهم فــي تقــّدم العلــم وتطــوره.
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ماذا لو لم يكن هناك قوانين تحكم الظواهر من حولي؟

أفكر 
وأشارك

التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أوازن في القانون العلمّي ما بين االستقراء واالستنباط..
٢– أوّضح العاقة بين القوانين الطبيعيّة والقوانين الرياضيّة..
٣– أبيّن أهميّة القانون العلمّي في الحياة اليوميّة..
٤– أمأل الجدول اآلتي:.

مثالنوع القانون

 طبيعي

 A * M = F تسارع، كتلة، قوة

 

ــى كــرات ســوداء  ــوي عل ــب، واحــدة تحت ــاث حقائ ــا ث ــو كان لدين ل
ــا للســحب  ــا إحداه ــد اخترن ــرات بيضــاء، وق ــى ك ــان عل ــان تحتوي واثنت

ــوائياً. عش

– ما–هو–احتمال–أن–تكون–الكرة–سوداء؟	
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الدرس ٥: النظرية في العلم
5

قضية للمناقشة:

– 	– تخيـّـل–أنـّـك–تصعد–إلى–جبل–شــاهق،–وبالتالــي–فكلّما–ارتفعت–
أكثــر––ُكشــفت–لــك–مناطــق–أكثــر–وكانــت–رؤيتــك–لــكل–مــا–
حولــك–أوضــح.–لنفــرض–أنّ–هــذا–الجبــل–يشــبه–البنــاء–العلمي–
–كبيــٍر،–فأنــت–تمــّر–بمرحلــة–الفــروض–ثــم–تتوضــح– إلــى–حــدٍّ
أكثــر–الظواهــر–الصحيحــة–وتصــل–إلــى–مرحلــة–القانــون،–ثــّم–
تتوضــح–الظواهــر–أكثــر–فأكثــر–لنصــل–إلــى–النظريـّـة–فالنظريـّـة–
ــرض– ــن–الف ــاالً–ع ــي–مث ــي.–أعط ــرم–العلم ــة–اله ــّل–قمّ إذاً–تحت

والقانون–والنظريّة.

أواًل : معنى النظرية :
هــي مجموعــة مــن الفــروض التفســيريّة ذات الدعــم التجريبــي القــوي، وتمثـّـل إطــاراً علميــاً نضــع فيــه 
الفرضيـّـات والحقائــق والقوانيــن التــي توصلنــا إليهــا والخاصيـّـة األهــم فــي النظريـّـة هــي أنّهــا تقــوم بتفســير 

الحــوادث والوقائــع وتعطــي أســباباً لحدوثهــا.

نشاط:

– أدلُّ–على–القانون–والنظريّة–في–األمثلة–اآلتية:	

– يتعاقب الليل والنهار.	

– يتعاقب الليل والنهار بسبب دوران األرض حول نفسها/محورها.	

– تسقط األجسام نحو األسفل.	

– تسقط األجسام نحو األسفل بسبب قانون الجاذبية.	

ثانيًا: شروط النظريّة العلمّية:
١– تستهدف ظاهرًة أو مجموعة ظواهر غير واضحة..
٢– تتمتّع بمسار برهنة منطقٍي أو رياضٍي وتبدأ بفرضيّات صحيحٍة..
٣– متّسقة ذاتيّاً، أي ال تتناقض، فهي متكاملة األجزاء والقوانين..
٤– تقّدم تنبؤات..
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ــن  ــل م ــي نص ــة الت ــول الطريق ــةٌ ح ــّدم رؤي ــي وأق ــع زمائ ــاور م أتح
خالهــا إلــى النظريــة.

أتحاور 
وأستنتج

ثالثًا: معايير صحة النظرية العلمية:
ّــة إلــى مجموعــٍة مــن المعاييــر  ّــةً مــا فــا بــّد أن نُخضــع هــذه النظري إذا أردنــا التحّقــق مــن صحــة نظري
التــي تؤكــد صّحتهــا، وهــذا مــا اختلــف عليــه الفاســفة والعلمــاء، لذلــك نجــد أّن هنــاك وجهــات نظــر 
متباينــة حــول المعاييــر التــي نســتطيع االســتناد إليهــا للتحقــق مــن صّحــة نظريـّـة علميـّـة ويمكــن إجمالهــا 

بوجهــات النظــر اآلتيــة:

المعيار العقلي:

يمثـّـل هــذا االتجــاه اينشــتاين الــذي رأى أّن النظريـّـة تكــون صحيحــةً وعلميـّـةً عندمــا تتطابــق مــع مبــادئ 
العقــل، وهــو يــرى أّن العقــل وحــده قــادر علــى التحّقــق مــن صــدق نظريــة مــا.

المعيار التجريبي:

ويمثّــل هــذا االتجــاه الفاســفة التجريبييــن، وأهّمهــم )فرنســيس بيكــون( الــذي يــرى أّن النظريــة غيــر 
القابلــة للتجريــب هــي وهــٌم وخرافــةٌ إشــارة منــه إلــى أهميـّـة التجربــة للتأّكــد مــن صّحــة النظريـّـة العلميـّـة.

معيار القابلية للتكذيب:

ويمثـّـل هــذا االتجــاه كارل بوبــر الــذي يــرى بــأّن أيـّـة نظريـّـة علميــة ال يمكــن أن تكــون صادقــة وصالحــة 
فــي كل زمــان ومــكان لذلــك معيــار صحــة أي نظريــة علميــة هــو نســبيتها وقابليتهــا للتكذيــب علــى مــر 

العصور.

أفكر أّي المعايير السابقة برأيك هو األقرب إلى الّصواب؟ ولماذا؟
وأجيب
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التقويم

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أوّضح دور النظريّة في تفسير الحوادث..
٢– استخلص دور النظريّة في إمكانيّة التنبؤ العلمي..
٣– أصنّف في جدول، معايير التحّقق من علميّة نظريّة ما..
٤– هل يكفي االعتماد على معيار واحد كي تتحقق النظريّة، أبيّن رأيي..
٥– أوازن بين القانون والنظريّة..
٦– النظريّة متّسقة ذاتياً، أعلّل ذلك..
٧– يــرى أينشــتاين أّن المفاهيــم والمبــادئ التــي تتكــّون منهــا النظريّــة فــي العلــم هــي إبداعــات حــّرة .

للعقــل الرياضــّي المجــرد، أفّســر ذلــك.
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الدرس ٦: النظرّيات العلمّية الحديثة
6

قضية للمناقشة:

– النظريـّـات–الخاطئــة–ليســت–عائقــاً–أمــام–تقــّدم–العلــم–بــل–إنّهــا–جــزء–أساســي–مــن–الكفــاح–لتطويــر–العلــوم–إنّ–	
األخطــار–والهفــوات–قــد–تكــون–بوابــة–لتحقيــق–التقــّدم.

١– لماذا تستبدل بنظريّات، نظريّات علميّة أخرى برأيك..
٢– ماذا تعني لك نظريّة علميّة خاطئة؟.
٣– أفّسر كيف يتطّور العلم وأدعّم رأيي باألمثلة..

أواًل: الهندسات الالإقليدية :

– 	DN

M

برهن–على–أنّه–من–نقطة–خارج–مستقيم–ال–يمر–إال–مواٍز–واحد–لهذا–المستقيم.–

– ورد–في–الشكل–السابق–إحدى–مسلمات–هندسة–إقليدس.–اذكرها.	

أثــارت مســلًمة التــوازي عنــد اقليــدس كثيــراً مــن التــردد والشــك، ورغــم محــاوالت العديــد مــن 
الرياضييــن البرهنــة عليهــا، إال أّن محاوالتهــم بــاءت بالفشــل ولــم يتمّكنــوا مــن االســتغناء عنهــا، إال أنّهــم 

ــرز أعامهــا. ــة، ومــن أب ــق عليهــا اســم الهندســة الاإقليدي ــدة أطل ــاء هندســة جدي ــوا مــن بن تمّكن
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لوباتشفسكي:

لــم يتمّكــن مــن البرهنــة علــى مســلمة إقليــدس، إال أنـّـه تمّكــن مــن وضــع فــرض معاكــس لهــذه المســلمة، 
وهــو أنـّـه مــن نقطــة خــارج مســتقيم يمــّر مــا النهايــة لــه مــن المســتقيمات الموازيــة لــه. فالمــكان منحــٍن، 

وبنــاءً عليــه يصبــح مجمــوع زوايــا المثلــث أصغــر مــن زاويتيــن قائمتيــن.

ريمان:

ــا  ــوع زواي ــح مجم ــه أصب ــاء علي ــروي، وبن ــكان ك ــل أّن الم ــدس، فتخي ــة إقلي ــن هندس ــاً ع ــى تمام ّ تخل
المثلــث أكبــر مــن زاويتيــن قائمتيــن، ومــن نقطــة خــارج مســتقيم ال يمــّر أي مــواٍز لهــذا المســتقيم، ورســم 

أّي مــواٍز ســيؤدي إلــى تقاطعهمــا، وليــس فــي هــذا تناقــض.

ــع فــي وجهــة نظــري،  ــى الواق أبيّــن أّي الهندســات الســابقة أقــرب إل
ولمــاذا؟

أفكر 
وأشارك

ثانيًا: نظريّة الكم
ــة  ــة الفيزيائيّ ــي الطبيع ــة ف ــا نظريّ ــك بوصفه ــد ماكــس بان ــى ي ــام 1900 عل ــة ع ــذه النظريّ طرحــت ه
لإلشــعاع الــذري، وتعــّد مــن أهــم النظريّــات الفيزيائيّــة الحديثــة، وقــد جــاءت بعــد ظهــور اإلشــكاليّات 

ــدأ الحتميّــة. ــاء القــرن التاســع عشــر التــي كانــت تعتمــد علــى مب فــي فيزي

يشــير مفهــوم الكــم أو الكميـّـة فــي الفيزيــاء إلــى المقــدار األقــل مــن المــادة 
أو الطاقــة الممكــن وجودهــا، يمكــن إطاقهــا أو امتصاصهــا.

إضاءة

ــم  ــّماها بالك ــدات س ــكل وح ــى ش ــودة عل ــة موج ــى أّن الطاق ــك عل ــس بان ــم لماك ــدأ الك ــّص مب ين
quantum، وهــو جســيم افتراضــي ليــس لــه كتلــة، لّكنــه يمتلــك مســتوى الطاقــة.

وفــي ضــوء هــذا المبــدأ واصــل العديــد مــن العلمــاء الفيزيائييــن أمثــال شــرودنجر العمــل فقــّدم الميكانيــك 
الموجــي والــذي أســهم فــي تفســير الظواهــر الطبيعيــة.
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وفــي المقابــل توّصــل هايزنبــرغ إلــى أهــم أســس ومفاهيــم الفيزيــاء الحديثــة وهــو مبــدأ الايقيــن وينــص 
فــي صيغتــه الجزئيـّـة علــى أنـّـه مــن غيــر الممكــن رصــد وتحديــد موقــع وســرعة اإللكتــرون فــي آن واحــد، 
فكلمــا زادت الدقـّـة فــي تحديــد ســرعة اإللكتــرون قلــت الدقـّـة فــي تحديــد موقعــه والعكــس صحيــح، ثــم 

أصبــح بعــد ذلــك صيغــة عامـّـة تنطبــق علــى كل الظواهــر.

ــة مغلقــة، هــل يمكــن التنبــؤ بحركــة  ــا إلكتــرون متحــرك داخــل علب إذا وضعن
ــرون؟ ولمــاذا أفكر اإللكت

وأجيب

ثالثًا: النظرية النسبية:
نشــرت األبحــاث المتعلّقــة بهــذه النظريــة ســنة 1905 مــن قبــل  

ــق  ّ ــت تتعل ــة، كان ــبيّة الخاّص ــّمى النس ــاث تس ــي أبح ــتاين وه اينش
ــة  ّ ــت النظري ــه، ونّص ــوء وحركات ــواص الض ــول خ ــاؤالت ح بالتس
ــر الزمــن،  النســبيّة علــى أّن حركــة األجســام تكــون نســبيّة مــع تغي
وأّن مفهــوم الزمــن لــم يعــد ثابتــاً ومحــدداً، وربطــت هــذه النظريـّـة 
بيــن الزمــان والمــكان. بحيــث تتعامــل معهمــا كشــيٍء واحــٍد يســمى 
الزمــكان بعــد أن كان يتــّم التعامــل معهمــا كشــيئين مختلفيــن 

وربطت الزمن بسرعة الجسم وحركته.

لنفتــرض أّن هنــاك شــخٌص يقــوم بمشــاهدة التلفــاز، ســيظّن نفســه والتلفــاز ثابتيــن، هــذا صحيــح بالنســبة 
للمــكان الموجــود بــه، لكنـّـه ليــس صحيحاً بالنســبة للكــون، فالشــخص والتلفاز يتحــّركان بتأثيــر مجموعٍة 

مــن الحــركات منهــا دوران األرض حــول الشــمس ودورانهــا حــول نفســها.
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نشاط:

– أبحث–مع–زمالئي–في–دور–اإلنسان–في–تسخير–النظريّات–العلميّة–الحديثة–لخدمة–البشريّة.	

التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أوازن بين هندسة لوباتشفسكي وهندسة ريمان..
٢– ما هو الكوانتم؟ وكيف أسهمت هذه النظرية في تفسير الطبيعة؟.
٣– اذكر أمثلة على النظريّات العلميّة التي درستها..
٤– أبيّن كيفيّة تأثير النظريّات العلميّة في حياتنا اليوميّة..
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الدرس ٧: القطيعة اإلبستمولوجية
7

قضية للمناقشة:

– "العلم–عندما–يغيّر–مناهجه–يصبح–أكثر–منهجيّة".–غاستون–باشالر	

١– لماذا يغيّر العلم مناهجه؟.
٢– هل تفهم من هذا القول أّن النظريّات العلميّة القديمة كانت باطلة وعقيمة؟.
٣– هــل برأيــك أّن االنتقــال مــن مرحلــة معرفيـّـة إلــى مرحلــة معرفيـّـة جديــدة هــو تصحيــح ألخطــاء .

العلــم؟
٤– أتعتقد أّن المفاهيم العلميّة في تطّور متّصل أم ال؟.

القطيعة االبستيمولوجية

ــر  ّ ــي تؤث ــّورات الت ــكار والتص ــوع األف ــو مجم ــتمولوجي ه ــق اإلبس العائ
ســلباً فــي عمــل العالــم ويتعلـّـق بالــذات العارفــة بمعنــى أنـّـه مشــكلة الــذات 

ــا. ــات تفكيره ــا بموضوع ــي عاقاته ــة ف العارف
إضاءة

أواًل: مفهوم القطيعة اإلبستمولوجية:
وضــع األبســتمولوجي الفرنســي غاســتون باشــار المعاصــر مفهــوم القطيعــة األبســتمولوجيّة فــي إطــار 
تصــّوره لتاريــخ العلــوم الــذي كان يعــارض فيــه النظــرة االســتمراريّة لذلــك التاريــخ، وفكرتــه األساســيّة أّن 
العلــوم ال تتطــّور بالكيفيـّـة التــي تســمح باســتنباط النظريـّـات الجديــدة مــن التاريــخ الســابق لهــا فــي مجالهــا.
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ــه  ــل في ــى أخــرى تليهــا فحســب، ب ــة إل ّ ــه اســتمرار ظاهــري باالنتقــال مــن نظري ــوم ليــس في ــخ العل تاري
ــرح  ــي اقت ــد اســتمراراً لمــا ســبقه وهــذه هــي الت ــة ال يكــون فيهــا الجدي ــورات معرفيّ ــة، وث قفــزات كيفيّ

ــة األبســتمولوجيّة. ــا مفهــوم القطيع ــن أجــل فهمه باشــار م

إنـّـه تطــّور يســتند إلــى إعــادة بنــاء المفاهيــم والتصــّورات والنظريــاّت العلميـّـة وإعــادة تعريفهــا وإعطائهــا 
مضمونــاً جديــداً فيصبــح هنــا تاريــخ العلــوم عبــارة عــن سلســلة مــن الحقائــق واألخطــاء المتعاقبــة.

اكتشــف تــور شــلّلي العاقــة بيــن الضغــط الجــوي وارتفــاع الســوائل 
مخالفــاً فيهــا التصــّورات الســابقة التــي فّســرت ارتفــاع المــاء بخــوف المــاء 
ــرون الوســطى  ــاء الق ــطو وعلم ــد أرس ــا كان يعتق ــراغ والخــاء كم ــن الف م

ســابقاً.

إضاءة

ثانيًا: مستويات القطيعة اإلبستمولوجّية:
يرفــض باشــار وجــود اســتمراريّة بيــن المعرفــة العلميـّـة مــن جانــب، والمعرفــة العامـّـة مــن جانــب آخــر، 

وكذلــك يرفــض وجــود اســتمراريّة بيــن الفكــر العلمــي القديــم والفكــر العلمــي المعاصــر.

القطيعة بين المعرفة العاّمة والمعرفة العلمّية:

تقــّرر هــذه الفكــرة أن ثّمــة اكتشــافات علميـّـة حملــت تصــّورات ال يمكــن فهمهــا انطاقــاً مــن المعرفــة 
ــن  ــة بي ــه القطيع ــد في ــاالً يؤّك ــا، ويســوق باشــار مث ــا أو اســتنباطاً منه ــا ليســت اســتمراراً له ــة ألنّه العامّ
المعرفــة العامّــة والمعرفــة العلميّــة وهــو أّن المصبــاح الكهربائــي ال يمكــن فهمــه انطاقــاً مــن المصبــاح 
العــادي، مــع أّن المشــترك بينهمــا هــو صــدور الضــوء فهــو اكتشــاف علمــي جديــد ال عاقــة لــه بالمصبــاح 

العــادي.

نشاط:

– أستنتج–القطيعة–المعرفيّة–من–خالل–دراستي–لعمليّة–االنتقال–من–التصوير–غير–الملّون–إلى–التصوير–الملّون.	

القطيعة األبستمولوجّية في المعرفة العلمّية:

ــس  ــدة تؤّس ــة جدي ــا بفضــل اكتشــافات علميّ ــة ذاته ــة العلميّ ــّور المعرف ــع تط ــة م ــذه القطيع تحــدث ه
ــم الســابقة فــي إطــار  ــدة، وأساســاً لمراجعــة الفكــر العلمــي لبعــض المفاهي منطلقــاً ألنســاق علميّــة جدي

ــة: ــاث مظاهــر لهــذه القطيع ــث عــن ث ــوم، ويمكــن الحدي ــخ العل التطــّور المســتمر لتاري
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المظهــر–األّول: ال تعنــي القطيعــة انفصــاالً عــن الفكــر العلمــي الســابق، أو رفضــه رفضــاً مطلقــاً بــل 
ــال:  ــاً، مث ــواءاً أو تغليف ــا احت ــى الفكــر العلمــي الســابق إمّ ــد عل ــواء الفكــر العلمــي الجدي ــي احت تعن
ــة(، أو  ــا الخاص ــدى حاالته ــن إح ــة نيوت ــت نظريّ ــي جعل ــة الت ــبية العامّ ــي النس ــتاين ف ــة أينش )نظري
ــة ماكســويل  ــن نظريّ ــش بي ــه )التعاي ــال علي ــة مث ــة مختلف ــم علميّ ــن مفاهي ــش بي ــف أو التعاي بالتضاي
حــول الطبيعــة التموجيــة للضــوء، والطبيعــة التجســيمية لــه كمــا ظهــرت عنــد ماكــس بانــك وهنــا 

ــة(. ــار أّن الضــوء جســيمات تموجي ــن باعتب ــن النظريتّي ــّم الجمــع بي ت

ــس  ــذا لي ــة، فه ــة وأخــرى خرافي ــة علميّ ــن نظريّ ــم بي ــا يجمــع بعضه أحيان
ّــة العلميّــة جمعــاً بالتضايــف، إنـّـه التلفيــق وهنــا يجــب أن ننحــاز إلــى النظري

إضاءة

نظريّة أينشتاين النسبيّة تقوم على أساس ال ينفصل عن ميكانيك نيوتن.

أفكر أستنتج مظهر القطيعة في هذا المثال.
وأجيب

المظهــر–الثانــي: هــو أّن نظريـّـات الفكــر العلمــي تقــوم علــى مراجعــة مفاهيــم العلــم التقليــدي، فالفيزيــاء 
المعاصــرة اكتشــفت خطــورة بعــض المفاهيــم فــي الفيزيــاء التقليديـّـة وقامــت بإعــادة بنائها.

يقــول أينشــتاين: كلمــا اقتربــت القوانيــن مــن الواقــع أصبحــت غيــر ثابتــة، وكلّمــا 
اقتربــت مــن الثبــات أصبحــت غيــر واقعيــة.

أتأمل 
وأفسر

ــر انفتاحــاً وشــموالً  ــى فكــر علمــي أكث ــال إل ــي االنتق ــة األبســتمولوجيّة تعن ــث:–القطيع ــر–الثال المظه
ــام  ــة أم ّ ــي الهندســة االقليدي ــد كان الفكــر العلمــي ف ــة، فق ــى الهندســات الااقليدي ــق عل وهــذا ينطب
نســق واحــد للعقانيـّـة، لكنـّـه أصبــح بفضــل هــذه الهندســات الااقليديــة أمــام ثاثــة أنســاق جديــدة 

ــح لمجــاالت مختلفــة. تصل
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تاريخ العلوم ال بدء له ألنه يبدأ باستمرار.

أتأمل 
وأفسر

ثالثًا: أهمّية القطيعة اإلبستمولوجّية في تطّور المعرفة العلمّية:
أبــدت فكــرة القطيعــة المعرفيـّـة فعاليـّـة جّمــة فــي تجســيدها للتقــّدم العلمــي كثــورة تفصــل عــن الماضــي 

وتبــدأ طريقــاً جديــداً تنتــج عنــه تطبيقــات كثيــرة فــي مجــاالت شــتى خــال القــرن العشــرين.

القطيعــة المعرفيــة هــي التجــاوز النشــط عــن الماضــي، والمبــدع الخــاّق للحاضــر، فــا تعــود اللحظــة 
تكــراراً كميــاً للتاريــخ بــل هــي عمــل دؤوب وإنجــاز، إنّهــا ذات تأثيــر عميــق فــي تاريــخ الفكــر العلمــي 
ألّن األمــر ليــس مجــّرد كلمــاٍت تتبــّدل معناهــا بــل يظــل الترابــط ثابتــاً، وبتعبيــر باشــار تغــدو الشــجاعة 
الذهنيـّـة فــي المحافظــة علــى لحظــة المعرفــة نشــيطة حيـّـة وأن نجعــل منهــا منبعــاً متدفقــاً لحدســنا ننطلــق 

مــن أخطائنــا الذاتيــة لبنــاء معرفــة أدّق وأوضــح.

نشاط:

– يقول–باشالر:–"تتضمّن–أزمات–النمو–الفكري–إعادة–نظر–كليّة–في–منظومة–المعرفة".	

أحلّل هذا القول لباشار مستعيناً بكتابه )الفكر العلمي الجديد(.

التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية–:	

١– أعلل ما يأتي:.
يــرى باشــار أّن العلــوم ال تتطــّور بالكيفيّــة التــي تســمح لهــا باســتنباط النظريــات الجديــدة مــن أ. 

التاريــخ الســابق لهــا.

اقترح باشار مفهوم القطيعة اإلبستمولوجية.ب. 

يرى باشار أّن ثّمة اكتشافات علميّة ال يمكن فهمها انطاقاً من المعرفة العامة.ج. 

٢– أقارن بين مظاهر القطيعة اإلبستمولوجية داخل المعرفة العلميّة مستعيناً باألمثلة..
٣– هل الجمع بين الطبيعة التمّوجية والجسيميّة للضوء من أشكال القطع العلمي؟ أوّضح ذلك..
٤– أبيّن أهميّة القطيعة اإلبستمولوجية في تطّور المعرفة العلميّة..
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الدرس ٨: الثورات العلمية الحديثة
8

قضية للمناقشة:

– يقول–غاستون–باشالر–:–"الحقيقة–العلميّة–خطأ–تم–تصحيحه".	

١– هل تعتقد أن المعرفة العلمية مطابقة للواقع دائماً؟.
٢– ما داللة تجاوز المعارف السابقة في تقدم العلم؟.
٣– ماذا تسمي التغيير الجذري في إطار العلم؟.

ّــة التــي تحصــل فــي  ــى التغيّــرات الجذري ــورة العلميّــة إل يشــير مصطلــح الث
المفاهيــم والتصــورات الســائدة فــي مرحلــه ســابقة، إذ يتعــذر االنتقــال إلــى 
نظريـّـة جديــدة باالعتمــاد علــى تكديــس أفــكار ســابقة، أو إغنــاء نظريـّـة قديمة. 
فهــذا االنتقــال يقتضــي دومــا إعــادة النظر فــي أســس النظرية، وتبديــل األرضيّة 

المنهجيـّـة وهنــاك انعطافــات فــي تاريــخ العلــم ارتبطــت بأســماء بــارزة.

إضاءة

أواًل: الثورة الكوبرنيكية:

أواًل: نيكوالس كوبرنيكوس

 أعــادت نظريــة كوبرنيكــوس 1472 صياغــة التصّورات األساســية 
لعلــم الفلــك وأحدثــت تغيــراً جذريــاً فــي فهــم اإلنســان للطبيعــة 
وللقيــم، وأحيــت فكــرة قديمــة اقترحهــا العديــد مــن علمــاء 
اليونــان، حــول مركزيـّـة الشــمس أو القــول بنمــوذج تتوســط فيــه 

الشمس السماء، إذ تدور حولها األرض والكواكب.

– أرسم–على–السبورة–تصّوراً–يوضح–نظرية–كوبرنيكوس	
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ــا  ــى فهمن ــاه عل ّ ــا إي ــاً ويتوقــف فهمن ــو: "الكــون مؤلــف تأليفــاً رياضي يقــول غاليلي
ــا لمــا يقــع أمــام حواســنا مــن وقائــع وظواهــر. ــر مــن فهمن ــه الرياضــي أكث تركيب

– فّسر–كيف–ربط–المنهج–الرياضّي–بالواقع–التجريبي.	

أتأمل 
وأفسر

رابعًا: إسحاق نيوتن

 كان اكتشاف جاليليو بالنسبة إلى نيوتن بمثابة الكنز، ألّن  
األرض ال تتحــّرك بخــط مســتقيم وإنّمــا فــي مســار بيضــوي، 
ــذه  ــا، وه ــر عليه ّ ــوة تؤث ــاك ق ــأّن هن ــول ب ــى الق ــؤدّي إل ــذا ي وه
القــوة هــي الجاذبيــة، والتــي تمّكــن مــن وضــع صياغــة لهــا علــى 

النحو اآلتي:

– تجــذب األجســام بعضهــا بعضــاً بمقــدار، يتناســب طــرداً 	
مــع حاصــل ضــرب كتلتيهمــا، ويتناســب عكســاً مــع تربيع 

المســافة التــي تفصلهمــا.

– ــن 	 ــم قواني ــا اس ــق عليه ــة أطل ــن فيزيائيّ ــة قواني ــع ثاث وض
الحركــة:

١– قانــون–العطالــة: والقصــور الذاتــي: الجســم عاطــل عــن الحركــة، فالســاكن يظــل ســاكناً والمتحــرك .
يظــل متحــّركاً حركــة منتظمــة مســتقيمة إلــى مــا النهايــة، مــا لــم تعترضــه قــوة خارجيـّـة تغيــر مــن 

وضعــه.
٢– قانــون–التســارع: أطلــق العلمــاء علــى التغيــر فــي الســرعة اســم التســارع، ومضمونــه أنـّـه إذا طبّقــت قــّوة .

علــى جســم فإنهــا تحركــه حركة متســارعة.
٣– الفعل–وردّ–الفعل: لكل فعل ردّ فعل مساٍو له بالمقدار، ومعاكس له في االتجاه..

أذكر أمثلة من حياتي اليومية تمثّل قوانين الحركة عند نيوتن؟

أفكر 

تنتج
وأس
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خامسًا: فرنسيس بيكون

 تتمحور نظريّته في المنهج التجريبي حول تصنيفه  
ــي  ــاق ف ــروض، واالنط ــكاره للف ــارب، وإن ــات والتج للماحظ
وضــع القوانيــن مــن جمــع الماحظــات وتحقيقهــا، وبذلــك 
اســتطاع أن يؤثــر فــي تقــدم تاريــخ العلــم الحقــاً عبر إنشــاء جمعيّة 
فلكيـّـة بريطانيـّـة بوحــي مــن مبادئــه وتحقيــق لحلمــه، ومــن أبــرز 
مــا تأثـّـر بــه النظريـّـات التــي تناولــت التطــور فــي البيولوجيــا عنــد 
ــائد– ــو–س ــا–ه ــي–كل–م ــك–ف ــرورة–الش ــى–ض ــون–عل ــّدد–بيك دارون، ويش
ــى– ــر–إل ــه–األم ــى–ب ــدات–انته ــدأ–بالمؤك ــان–إذا–ب ــول:–"إن–اإلنس ــا–يق عندم

الشــك".ويعد منهــج بيكــون مــن أفضــل المناهــج فــي البحــث العلمــي، ألنـّـه يعتمــد فــي األســاس علــى 
التجربــة العلميــة مّمــا يتيــح فرصــة عمليـّـة معرفــة الحقائــق ووضــع القوانيــن عــن طريــق هــذه التجــارب. 
حــاول إقامــة منهــج علمــي جديــد يرتكــز إلــى الفهــم المــادي للطبيعــة وظواهرهــا، وهــو مؤّســس الماديـّـة 
ــادة  ــو زي ــده ه ــم عن ــن العل ــرض م ــي وواضــع أســس االســتقراء العلمــي، فالغ ــم التجريب ــدة والعل الجدي
ســيطرة اإلنســان علــى الطبيعــة والكشــف عــن العلــل الخفيــة لألشــياء، دعــا أيضــا إلــى النزعــة الشــكيّة 
فيمــا يتعلــق بــكل علــم ســابق، إذ يجــب أن تكــون هــذه النزعــة الخطــوة األولــى نحــو اإلصــاح وتطهيــر 

العقل من المفاهيم المسبقة واألوهام التي تهّدد العقل بشكل مستمر.

– أذكر–أمثلة–أوضح–فيها–أهمية–المنهج–التجريبي–في–التطورات–العلمية–الالحقة.	

سادسًا: دارون

– –يقال:–إن–االنسان–قد–تطور–عما–كان–عليه–منذ–أن–وجد–على–األرض،–	
أوضح–بعض–هذه–التغييرات–و–أذكر–السبب.

 فــي عــام 1859 ظهــر دارون بنظريتــه فــي التطــّور، ليشــير إلــى  
أّن الكائنــات الحيّــة لــم تكــن أنواعهــا ثابتــة منــذ البدايــة، بــل 
نشــأت تدريجيــاً عــن طريــق مجموعــة مــن التغيــرات التــي تنشــأ 
فــي أفــراد كل نــوع، هــذا التحــول يســتغرق حقبــاً زمنيــة طويلــة، 
ويمّهــد لانتخــاب الطبيعــي ليصبــح البقــاء فــي النهايــة لألصلــح، 
وإّن بإمــكان اإلنســان أن ينشــىء ســاالت مســتهجنة عــن طريــق 

االنتخاب الصناعي، وهنا يحمل التطور فكرة التغير.
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أقدم أنا وزمائي تفسيراً علمياً:

– كيف–تطور–الكون–إلى–الشكل–الذي–نراه؟	

أفكر 
وأشارك

سابعًا: أثر الثورات العلمّية في تطّور العلم المعاصر

مثّلــت النظريــات العلميــة الحديثــة طفــرات، انعكســت علــى تطــّور العلــم المعاصــر والفلســفة فــي 
اآلن ذاتــه، والســيّما نظريّــة نيوتــن مــن خــال مبــدأ الحتميّــة الــذي شــكل الركيــزة األساســية التــي 
ارتكــز عليهــا العلــم الحديــث، والفلســفة الحديثــة معــاً، إذ انعكــس التصــور الحتمــي الميكانيكــي 
علــى مفهــوم العقانيـّـة العلميـّـة التــي أبقــت علــى فكــرة الثبــات للعقــل، ممــا أدى إلــى عــزل مفهــوم 
ــة األساســيّة  ــواع( شــّكل االنطاق ــن )أصــل األن ــاب داروي ــا أن كت ــادة، كم ــوم الم ــل عــن مفه العق
لعلمــاء التطــور فــي القــرن العشــرين، ليؤسســوا عليهــا مــا عــرف بالدارونيـّـة الجديــدة التــي اســتندت 
ــألة  ــل المس ــن ح ــات م ــه بالرياضيّ ــر معرفت ــن عب ــذي تمّك ــة وال ــم الوراث ــي عل ــدل ف ــل من ــى عم إل

األساســيّة التــي تكمــن فــي الكيفيّــة التــي تنتقــل عبرهــا الصفــات الوراثيــة مــن جيــل إلــى آخــر.

أذكر أمثلة أخرى عن أثر الثورات العلمية في تطور العلم المعاصر.

التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أفّســر الظواهــر اآلتيــة باالعتمــاد علــى قوانيــن نيوتــن: »ظاهــرة المــد والجــزر«، »ســقوط التفاحــة علــى .
األرض«.

٢– أبيّن إسهامات كبلر في علم الفلك..
٣– كانت اكتشافات جاليليو أكثر دقة من سابقيه، أوّضح ذلك..
٤– أذكر إنجازات أخرى كان لها أثر في مسيرة العلم..
٥– يقــول عالــم الفيزيــاء ســتيفن هوكينــغ: "إنـّـه مــن المســتحيل تفّهــم علــم الفيزيــاء اآلن مــن دون األخــذ .

باالعتبــار تطــّور المــخ البشــري وخواّصــه األساســيّة ومقدراتــه التــي تكونــت خــال ماييــن الســنين 
مــن االنتخــاب الطبيعــي"، أحلـّـل ذلــك القــول عبــر معرفتــي لنظريـّـة التطــور عنــد دارويــن.

٦– أشارك زمائي في عمل مجّسمات أوّضح من خالها نظريّة كوبرنيكوس..
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الدرس ٩: مفاهيم علمية ١ )الضرورة والصدفة(
9

قضية للمناقشة:

– 	– فــي–العــام–١8٢٦–كان–الصيدلــّي–جــون–ووكــر–
يجــري–إحــدى–تجاربــه–عندمــا–خلــط–نســبة–مــن–
كلوريــد–البوتاســيوم–وكبريتيــد–األنتيمــون–وقــام–
بتقليبهمــا–باســتخدام–عــود–مــن–الخشــب،–وبعــد–
ــود–الخشــبي،– ــط–بالع ــة–التصــق–الخلي ــرة–قليل فت
ــود– ــن–الع ــط–ع ــر–أن–يفصــل–الخلي فحــاول–ووك
شــرارات– فالحــظ– صخــرّي– بحجــر– فحكّــه–

تصدر–نتيجة–االحتكاك–فخرج–في–العلم–باختراع–جديد–اسمه–))أعواد–الثقاب((.

١– هل كان جون ووكر مصمماً على اكتشاف الكبريت عندما بدأ بالتجربة؟ ما داللة ذلك؟.
٢– ــة . ــر أمثل ــبقاً؟ اذك ــا مس ــط له ــن مخط ــم يك ــة ل ــافات علميّ ــات أو اكتش ــمعت باختراع ــل س ه

بمســاعدة زمائــك ومدرســك.
٣– بكلمة ماذا نستطيع أن نطلق على الطريقة التي تم بها اكتشاف أعواد الثقاب؟.

أواًل: معنى الضرورة والصدفة:
مقولتان فلسفيّتان تعبّران عن نوعين مختلفين من روابط األشياء والظواهر بعضها ببعض:

فالضــرورة: رابطــة داخليـّـة تنبــع مــن طبيعــة الظواهــر نفســها، وتعنــي مــا يجــب أن يحــدث حتمــاً فــي حــال 
توفــر ظــروف معينة.

الصدفــة: فهــي رابطــة خارجيـّـة مرتبطــة بتأثيــر الظواهــر المختلفــة علــى الظاهــرة المــراد دراســتها، وهــي 
نابعــة مــن عوامــل عرضيـّـة غيــر مرتبطــة بطبيعــة هــذه الظاهــرة فالصدفــة قــد تحــدث وقــد ال تحــدث.

ــه وبالفعــل أصــاب  ــرد متوقعــاً الرقــم الــذي ســيحصل علي أحدهــم رمــى قطعــة ن
الرقــم.

– أحدد–المبدأ–الذي–تتضمّنه–تلك–العبارة.	
أفكر 
وأجيب
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ثانيًا: العالقة بين الضرورة والصدفة:
هنــاك عاقــة وثيقــة بيــن الضــرورة والصدفــة فلــو كانــت األشــياء والظواهــر جميعهــا تتطــور علــى نحــو 
ضــرورّي فقــط لــكان للتطــور طابــع جبــري، ولــو كانــت الصدفــة مهيمنــة فــي العالــم لــكان عشــوائيا، إذاً 
ال بــّد لتشــّكل أي ظاهــرة مــن تفاعــل عامليــن: العامــل الجوهــري الضــروري والعامــل الثانــوي العرضــي، 
فمثــاً العاصفــة التــي حطّمــت األشــجار فــي الغابــة تشــّكل عامــاً عرضيــاً فــي هــاك األشــجار، لكنّهــا فــي 

الوقــت نفســه نتيجــة ضــرورة لظــروف جويـّـة محــّددة.

ــت  ــة( وحــوادث حدث ــة )بالصدف ــن حــوادث عرضيّ ــة ع ــن الطبيع ــة م أضــع أمثل
أفكر بالضــرورة.

وأجيب

ثالثًا: الضرورة والصدفة في الفكر العلمّي:
الكــون ثمــرة الصدفــة والضــرورة معــاً، فنيوتــن اســتعان بالضــرورة عندمــا أنتــج قوانينــه، وفــي الفيزيــاء 
المعاصــرة ارتبطــت الصدفــة باالحتمــال، فأصبــح األســاس لــكّل التفســيرات العلميـّـة هو حســاب االحتمال 

القائــم علــى فكــرة الصدفــة.

كمــا أّن هنــاك حــوادث فــي الطبيعــة تخضــع للصدفــة ال قانــون محــّدد لهــا مثــل: اصطــدام ذرات الغــاز 
ــل  ــباب وعوام ــة وأس ــروف مماثل ــي ظ ــة ف ــرة العلميّ ــا أّن تكــرار حــدوث الظاه ــخ. وكم ــا ......ال ببعضه
ومتغيّــرات متشــابهة أبعــدت افتراضــات الصدفــة فأمكــن الحكــم علــى الظاهــرة مــن خــال تفســير 
موضوعــي وقــدرة علــى التنبــؤ العلمــّي بحــدوث نفــس الظاهــرة مســتقباً علــى أســاس مبــدأ الضــرورة، 

ــه مــن ضــرورة. ــا في ــون الــذي يكشــف عّم ــد لصيغــة القان ــة تحدي ــم هــو بمثاب ــذا فالتفســير فــي العل ول

يقول أحدهم: إن رمي قطعة من النرد ال يلغي القدر.

برأيك أي من الضرورة والصدفة تتحّكم أكثر في الظواهر الطبيعيّة والعلميّة.

– أعط–أمثلة–على–ذلك.	

أفكر 

تنتج
وأس
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رابعًا: اإلمكان والواقع:

الصدفة هي وحدة اإلمكان والواقع

أتأمل 
وأفسر

الممكــن: هــو مــا يجــوز وجــوده وعــدم وجــوده، و كل أمــر خــا مــن التناقــض هــو ممكــن إمكانــا مطلقــا 
أو منطقيــا، وكل أمــر اســتوفى الشــروط العامــة للتجربــة هــو إمكانــا طبيعيــا، ويطلــق الممكــن الطبيعــي علــى 

كّل أمــر ال يناقــض ظواهــر الطبيعــة أو ال يتعــارض مــع قانــون مــن قوانينهــا الثابتــة.

الواقع: ما وجد بالفعل، وهو الموجود حقاً والمتحّقق في األعيان ويقابله الممكن.

أقارن بين الممكن والواقع من خال األمثلة.
أفكر 
وأجيب

فــي العلــم كثيــر مــن الظواهــر كانــت ممكنــة، ثــّم تحّققــت علــى أرض الواقــع، وهنــا تأتــي مهّمــة العالــم 
فــي نقــل القوانيــن واالكتشــافات العلميـّـة مــن حيــز اإلمــكان إلــى حيــز الواقــع.

أتأّمل الحادثة اآلتية:

ــن  ــك الذي ــن أولئ ــديدٍة م ــخريٍة ش ــاً لس ــخ( موضوع ــم الصواري ــس عل ــودارد )مؤّس ــرت غ كان روب
ــه  ــى محاولت ــوا عل ــّي، وأطلق ــي الفضــاء الخارج ــافر ف ــداً أن تس ــخ أب ــن للصواري ــه ال يمك ــدوا أن اعتق

ــودارد(. ــة غ )حماق

١– أبيّن مفهوم الممكن والواقع في الحادثة السابقة الذكر..
٢– أوّضح شروط تحّول الممكن إلى واقع برأيي..



42

التقويم

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية–:	

٣– أكتب كلمة صحيحة أمام الجملة الصحيحة وكلمة مغلوطة أمام الجملة المغلوطة:.
– الفلسفة هي وليدة الجهل بأسباب الحوادث.	

– ال يمكن الفصل بين الضرورة والصدفة	

٤– حدوث أّي ظاهرة يتطلّب عاملين، اذكرهما..
٥– أقارن بين اإلمكان والواقع في الظواهر العلميّة..
٦– أوضح دور الخيال العلمّي في تطّور العلم..
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الدرس ١٠: مفاهيم علمية ٢ )الحتمية والسببية(
10

قضية للمناقشة:

– يقــول–البــالس:–"يجــب–علينــا–أن–نعتبــر–أن–الحالــة–الراهنــة–للكــون–هــي–نتيجــة–لحالتــه–الســابقة–وســببا–فــي–	
حالتــه–التــي–تأتــي–بعــد–ذلــك–مباشــرة«.

– يقــول–العالــم–جوبلــو:–"إنّ–العالــم–متســق–تجــري–حوادثــه–علــى–نظــام–ثابــت–وإنّ–هــذا–العالــم–كلــي–وعــام–ال–	
يشــّذ–عنــه–حــادث–أو–ظاهــرة«.

١– اقرأ األقوال قراءة متأنيّة وأحلل وجهات النظر السابقة..
٢– ما النقاط المشتركة بين الرأيين السابقين؟.

أواًل: معنى الحتمّية:
ــة  يشــير مبــدأ الحتميّــة إلــى أن كل مــا فــي العالــم مــن ظواهــر ووقائــع وحــوادث تخضــع لقوانيــن معيّن
تفســر وقوعهــا، فــكّل مــا فــي الكــون يحــدث نتيجــة ضروريـّـة لمــا ســبق مــن أحــداث علــى وجــه ال يكــون 
فيــه أّي درجــة مــن درجــات االســتثناء وهــذا مــا يمّكننــا مــن التنبــؤ بحــدوث ظاهــرة مــا كلّمــا وجــدت 

هــذه الظــروف.

نشاط

– استنتج–تعريفي–الخاص–للحتميّة،–وأناقشه–مع–زمالئي.	

ثانيًا: الحتمّية كمبدأ أنطولوجي وابستمولوجي:
إّن مبــدأ الحتميـّـة يتضّمــن مســلّمات تســبقه وتبــّرره، أهّمهــا وجــود نظــامٍ فــي الطبيعــة، وإّن هــذا  النظــام 
المتّكــرر الوقــوع فــي اطــراد، وتحكــم ذلــك االطــراد العاقــة بيــن العلـّـة والمعلول)العلية(.ويؤمــن فاســفة 
الحتميـّـة أّن كّل مــا يحــدث فــي الكــون قابــل للتفســير والتنبـّـؤ مــن حيــث المبــدأ. وبهــذا يفضــي مفهــوم 
الحتميـّـة إلــى الحقيقــة القائلــة إن: "معرفتنــا لجميــع الشــروط التــي تعيـّـن ظهــور الظاهــرة تمّكننــا مــن التنبــؤ 
بمــا ســيحدث حتمــاً"، وهــذا التنبـّـؤ وليــد اطــراد العاقــات بيــن الظواهــر وترابطهــا، ويــؤدّي مبــدأ الحتميـّـة 
ــم  ــه يمكــّن العلمــاء مــن االســتقراء والتعمي ــداً، ألن ــاً فــي ميــدان العلــم، والمنهــج العلمــي تحدي دوراً مهّم
التجريبــي، إذ أن مــا يصــدق علــى األمثلــة الماحظــة لظاهــرة معلومــة، يصــدق علــى كّل الحــاالت التــي 

تشــبه األمثلــة الماحظــة.
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يقــول الباس»لــو اســتطاع عقــٌل مــا أن يعلــم فــي لحظــة معينــة جميــع 
القــوى التــي تحــرك الطبيعــة، وموقــع كل كائــن مــن الكائنــات التــي تتكون منها، الســتطاع 
أن يعبــر بصيغــة واحــدة عــن حركــة أكبــر أجســام الكــون، وعــن حركــة أخــّف الــذرات 
وزنــاً، ولــكان علمــه بــكّل شــيء يقينـًـا، وألصبــح المســتقبل والماضــي ماثليــن أمــام ناظريــه 

كالحاضــر تمامــاً«.

– أضع–أكبر–عدد–من–األمثلة–الي–تدعم–فكرة–التنبّؤ–في–الحتمية.	

أفكر 
وأشارك

ثالثًا: الحتمية في العلم:
مــع تراكــم االكتشــافات الحديثــة واســتقاليّة العلــوم الوضعيـّـة، بــرزت الحتميـّـة بوصفهــا نظريـّـة صادقــة 
تنطبــق علــى هــذا الواقــع العلمــي. فــإذ بالظواهــر العلميــة التــي كانــت متفّرقــة، غيــر مفهومــة، وأقــرب إلــى 
األلغــاز، تتحــّول إلــى قوانيــن تســتخدم فــي حقــول العمــل، وهكــذا ظهــرت قوانيــن الفيزيــاء والكهربــاء، 

وقــد تطــورت داللــة الحتميـّـة التــي اســتمّدت أساســها مــن نيوتــن.

كذلــك اعتبــر كلــود برنــار أّن مبــدأ الحتميـّـة ال يطبــق فقــط فــي الفيزيــاء وإنمــا هــو مبــدأ عــام تخضــع إليــه  
العلــوم الطبيعيـّـة كلهــا، ألنـّـه ضــرورّي لعلــم األحيــاء كمــا هــو ضــروري لعلــم الفيزيــاء والكيميــاء ولــواله 

لمــا أمكــن تأســيس العلــم.

يقــول بوانكاريــه: العلــم حتمــّي بالبداهــة، وهــو يضــع الحتميّــات 
ــون. ــه أن يك ــن ل ــا أمك ــا م ــي لواله ــات الت ــع البديهيّ موض

– هل–تعتقد–أن–الحتميّة–أساس–العلم–ولماذا؟	

أتحاور 
وأستنتج

أفضــت الفيزيــاء مــع بدايــة القــرن العشــرين، إلــى الشــّك فــي مبــدأ الحتميـّـة، ويبــدو أّن مبــدأ الاحتميـّـة 
قــد وجــد مرتكــزاً لــه فــي الفيزيــاء الحديثــة لــدى بعــض العلمــاء مثــل »هايزنبــرغ« الــذي رأى أن قوانيــن 
الميكانيــك الكاســيكيّة المطبّقــة علــى العالــم األكبــر )عالــم المركبــات( ال تنطبــق علــى العالــم األصغــر 

)عالــم الامتناهيــات فــي الصغــر(.
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برأيــك مــا هــي أهــم المبــررات التــي تدفعنــا إلــى اعتبــار مبــدأ الحتميــة 
مبــدأً نســبياً وليــس مطلقــاً؟

– أعط–أمثلة–توّضح–مبدأ–الالحتمية–في–النظريات–العلمية.–	

أتحاور 
وأستنتج

التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أوازن بين الحتميّة والاحتميّة في العلم..
٢– أوّضح دور الحتميّة في التنبؤ..
٣– كيف تحّولت الحتميّة إلى الاحتميّة؟.
٤– أعطي أمثلة على كل من الحتمية والاحتمية..
٥– أبيّن االنتقادات التي يمكن توجيهها للحتميّة كمبدأ أعلى..
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الدرس ١١: موضوع الرياضيات ومنهجها
11

قضية للمناقشة:

– ــة–	 ــي–الطريق ــا–ه ــرح–فم ــع–أو–الط ــة–الجم ــره–عمليّ ــن–عم ــة–م ــي–الخامس ــالً–ف ــم–طف ــك–أن–تعلّ ــب–إلي إذا–طُل
ــك؟ ــابيّة–برأي ــات–الحس ــه–العمليّ ــهل–لتعلّم األس

١– أبيّن كيف توّصلت إلى معرفة األشــكال  .
الهندسية )المربع، المستطيل ..(. 

٢– مــن خــال دراســتي لمــادة الرياضيّــات: .
أميّــز أن الرياضيّــات علمــاً تجريديــاً أو 

علمــاً مشــخصاً.
٣– باألمثلــة . وأدعّمهــا  إجابتــي  أبــّرر 

. لمنطقيــة ا

أواًل: مفاهيم رياضّية فلسفية:

مفهوم الكم:
يدرس علم الرياضيّات الكميّات التي يمكن قياسها، والكم نوعان:

الكم المنفصل:

ــى  ــدداً إل ــا ع ــأن نضيفه ــع ب ــابيّة ) كالجم ــات الحس ــا العمليّ ــي نســتطيع أن نجــري عليه ــات الت الكميّ
بعضهــا، والطــرح بــأن ننقــص منهــا بعضهــا، والضــرب بــأن نكّررهــا، أو نقّســمها بيــن عــدد مــن النــاس 

ــة القســمة( فنجــري عليهــا عمليّ

وهذا ما ندعوه بالحساب، فالحساب يطبّق على الكميات المنفصلة، أي على الكّم المنفصل.

أفكر اذكر مثاالً عن الكم المنفصل وأبّرر اختياري له.
وأجيب
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الكم المّتصل:

يــدرس الخطــوط واألشــكال الهندســيّة القابلــة للقيــاس، نحــن نســتطيع قيــاس طــول مســتقيم، ونســتطيع 
أن نوجــد محيــط مربـّـع أو مســاحته، ومــا شــابه ذلــك، ولهــذا فهــي كميـّـات ألنّنــا نقيســها، لكــن قياســها 
هنــا يتجــاوز الحســاب إلــى مــا ِبتنــا ندعــوه بالرياضيـّـات، وهــذه الرياضيـّـات تقيــس بطريقــة مختلفــة هــذه 
الكميـّـات. ولكــن الحــظ معــاً أن الخــط »صحيــح أنـّـه مؤلـّـف مــن نقــاط متواصلــة« لّكننــا ال نتعامــل معــه 
كنقــاط )أي ال نتعامــل معــه كـــ كــّم منفصــل عــن بعضــه(، ولهــذا فهــو كــّم متّصــل ونشــأ علــى هــذا النــوع 

مــن العمليـّـات فــروع مــن علــوم القيــاس دعونــا بعضهــا بالهندســة.

أشــارك زمائــي فــي وضــع النقــاط المشــتركة والمختلفــة بيــن الكــم 
المتصــل والكــم المنفصــل.

أفكر 
وأشارك

ــد،  ــة ،إذ يقــوم العقــل بعمليّــات التجري ــا عقليّ ــة إنّه ــم الرياضيّ نســتطيع القــول -فلســفيّاً- عــن المفاهي
مثــاً:  يفصــل العقــل ذهنيـّـاً بيــن مربــع مصنــوع مــن الخشــب المطلــي بلــون أخضــر أومــن الحديــد المطلــّي 
ــّض  ــه الحســابات بغ ــه، ونجــري علي ــذي نتخيّل ــورق أو ال ــى ال ــع المرســوم عل ــن المرب ــون أزرق، وبي بل
ــوالً  ــات حق ــي الرياضيّ ــام ف ــدا، فأق ــذا بعي ــد حــّداً أّن ه ــغ التجري ــد بل ــه الموجــودة. وق ــن أنواع النظــر ع
معرفيـّـة عقليـّـة محْضــة كنظريـّـة المجموعــات والزمــر، وحســاب المثلثــات، وحقــل األعــداد العقديـّـة )التــي 
تســتخدم افتراضــاً مناقضــاً للمنطــق المشــترك بيــن النــاس فتضــع علمــاً بأكملهــم بنيّــا علــى جــذر العــدد 

الســالب(.
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ثانيًا : منهج الرياضيات )المنهج االستنباطي(

تعريف المنهج:

هــو الطريــق المــؤدّي إلــى الكشــف عــن الحقيقــة فــي العلــوم باالســتعانة بمجموعــة مــن القواعــد العامـّـة 
التــي تشــرف علــى ســير العقــل وتحــّدد عمليّاتــه حتــى يصــل إلــى نتيجــة معلومــة.

تعريف االستنباط:

هــو انتقــال الذهــن مــن قضيـّـة أو عـّـدة قضايــا )المقّدمــات( إلــى قضيـّـة أخــرى هــي النتيجــة وفــق قواعــد 
المنطــق ومــن أوضــح صــوره البرهنــة الرياضيــة. إذا فالمنهــج االســتنباطي فــي مجــال العلــوم الرياضيـّـة يعنــي 
ــا يقينيّــة أومــن مبــادئ ثابتــة مســلّم بهــا واكتشــاف العاقــات فيمــا بينهــا حتــى  الســير بالعقــل مــن قضاي

يســتخلص منهــا قضايــا مــن دون اللجــوء إلــى التجربــة.

أفكر أعط مثاالّ عن االستنباط الرياضي.
وأجيب

ثالثًا: أنواع االستنباط:

االستنباط المباشر

ينتقــل فيــه الذهــن مــن قضيــة إلــى أخــرى مــن دون توّســط قضيــة ثالثــة. مثــل :كل األذكيــاء مجتهــدون 
نســتنبط منهــا ضــرورة أّن بعــض األذكيــاء مجتهــدون، ألّن مــا يصــدق علــى الكلـّـي صــدق علــى الجــزء.

االستنباط غيرالمباشر:

يعني لزوم قضيّة من قضيتين أو أكثر، مثال: كّل الورود جميلة، الجوري ورد، الجوري جميل.

ــات  ــادّة الرياضيّ ــن م ــة م ــال أمثل ــن خ ــتنباط م ــي االس ــح نوع أوض
بمشــاركة معلمــي وزمائــي.

أفكر 
وأشارك
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ثالثًا : خصائص المنهج االستنباّطي :
١– يعتمد على وجود مضمون مشترك في المقّدمتين هو ما نسّميه الرابطة المنطقيّة..
٢– ينطلق من مبادئ ثابتة معروفة ليخرج منها بنتائج جديدة غير معروفة..
٣– ــن . ــده م ــا يري ــع م ــتطيع أن يض ــدة إذ يس ــر مقيّ ــات غي ــم الرياضي ــا عال ــق منه ــي ينطل ــروض الت الف

الفــروض شــرط االتّســاق مــع نفســها والخلــو مــن التناقــض.

أفكر وأستنتج خصائص أخرى لاستنباط.

أفكر 

تنتج
وأس

رابعًا: دور االستنباط في الثورة العلمّية:
ــورات  ــي الث ــر العلمــّي وتأت ــة تغيّــر نوعــي فــي طــرق البحــث النظــرّي وفــي نمــط التفكي ــورة العلميّ الث
ــات  ــة القديمــة والمعطي ــة العلميّ ّ ــن النظري ــة القائمــة بي ــة لحــل التناقضــات الداخليّ ــة طبيعيّ ــة حصيل العلميّ
التجريبيـّـة الجديــدة، ويــؤدي المنهــج االســتنباطي دوراً علميــاً منهجيــاً فــي ضبــط العمليـّـة العقليـّـة والمنطقيّة 
وتوجيههــا بوســاطة مبــادئ وقوانيــن علميـّـة للوصــول إلــى الحقيقــة وتفســيرها والتحكــم فيهــا فــي مجــال 

العلــوم الطبيعيـّـة والرياضيـّـة.

يقول ديوال:"إن الجواهر موجودة ولكنّها ال تؤلّف عقداً قبل أن يأتي أحدهم بالخيط".

– فسر–هذا–القول–مبيناً–دور–االستنباط–في–تنظيم–المعرفة.	

أتأمل 
وأفسر

التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أبيّن من خال األمثلة الفرق بين الكم المتصل والكم المنفصل..
٢– أذكر أهميّة التجريد في الرياضيّات..
٣– أوّضح دور االستنباط في تطّور الرياضيّات..
٤– أوازن بين االستنباط المباشر واالستنباط غير المباشر مستعينا باألمثلة..
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الدرس ١٢: المعرفات في الرياضيات
12

قضية لمناقشة:

– يقــول–أحــد–الحكمــاء–:–قــل–لرجــل–مــرات–عديــدة–فكــرة–مــا–صائبــة–ســوف–تتولـّـد–عنــده–قناعــة–بديهيــة–أنهــا–	
ذات–حقيقــة–ثابتــة.

١– تعتبر بعض الحقائق العلمية صادقة لمجّرد تكرار الناس لها، أوّضح ذلك معلاً..
٢– أبيّن القناعات أو البديهيّات التي تسلّم بها وتقوم عليها حياتي..

أواًل: البرهان الرياضي:
يعــّرف البرهــان بشــكل عــام علــى أنـّـه نــوع مــن المعالجــة التــي تهــدف إلــى االقتنــاع بصّحــة قضيـّـة مــا 

مــن خــال تقديــم أدلـّـة تدعــو إلــى التأّكــد مــن صّحــة ذلــك.

كما عرف رياضيّاً بأنّه: متوالية من البديهيّات والمسلّمات والتعريف.

أقدم تعريفي الخاص للبرهان الرياضي.

أفكر 
وأشارك

خطوات البرهان ووظائفه:

للبرهان الرياضي ثاث خطوات:

١– تحليل المعطيات..
٢– تحليل المطلوب..
٣– إيجاد العاقة بين المعطيات والمطلوب..

ــن  ــة م ــوم بمجموع ــة تق ــث180 درج ــا المثل ــوع زواي ــت أّن مجم ــك أن تثب ــب إلي ــا يطل ــاً عندم مث
الخطــوات هــي خطــوات البرهــان.
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أفكر أطبّق الخطوات السابقة في إثبات إحدى النظريّات الرياضيّة.
وأجيب

ثانيًا أنواع البرهان الرياضي:

البرهان التحليلّي:

هــو البرهــان الــذي ينتقــل فيــه العقــل منــا لقضيـّـة المــراد إثباتهــا إلــى قضيـّـة أبســط منهــا، مثــال: إرجــاع 
معادلــة مــن الدرجــة الثانيــة إلــى معادلتيــن مــن الدرجــة األولــى.

البرهان التركيبّي:

هــو البرهــان الــذي ينطلــق منــه العقــل مــن المبــادئ األوليـّـة البســيطة إلــى نتائــج مركبــة أو إلــى مفاهيــم 
أكثــر تعقيــداً، وفيــه يتجلـّـى الفكــر اإلبداعــي، مثــال: كــي نبرهــن علــى أن زوايــا المثلــث تســاوي /2قــا/ 
البــّد مــن إنشــاء زاويــة مســتقيمة مقدارهــا /180/ درجــة ثــم تعتمــد علــى تبــادل الزوايــا للوصــول إلــى 

النتيجــة.

– اذكر–أمثلة–أخرى–على–كل–من–البرهان–التركيبّي–والتحليلّي.	

ثالثًا: أسس البرهان الرياضي:
إّن البرهــان الرياضــّي يرتكــز علــى جملــة مــن المبــادئ أو القضايــا التــي يســلّم بهــا العقــل مباشــرة مــن 

دون برهــان وهــي علــى ثاثــة أنــواع:

البديهّية:

وهــي قضيـّـة واضحــة بذاتهــا ال تحتــاج إلــى برهــان، ال نحصــل علــى مــا هو أبســط منهــا ومــن البديهيّات: 
الــكّل أكبــر مــن الجــزء. ومــن صفاتهــا: عامـّـة تشــمل كّل العلــوم وتســتند إلى مبــدأ الهوية.
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المسلمة:

ــاً وهــي  ــاً رياضي ــا بنيان ــن دون برهــان لينشــئ عليه ــا م ــا التســليم به ــب إلين ــم ويطل ــا العال ــة يضعه قضيّ
ــواز واحــد /  ــّر إال مســتقيم م ــن نقطــة خــارج مســتقيم ال يم ــن المســلّمات: م ــان. وم ــى بره بحاجــة إل

المــكان ســطح مســتو.

– وّضح–أّي–العبارتين–اآلتيتين–بديهية؟–وأيهما–مسلّمة؟	

– الخط المستقيم أقصر بعد بين نقطتين.	

– ال يمكن أن يكون الشيء موجود وغير موجود في آن معا.	

المعرفات:

التعريفــات هــي جملــة مــن الحــدود التــي البــّد مــن األخــذ بهــا حتــى نســتطيع تعريــف الباقــي بوســاطتها. 
وهــي مجموعــة مفاهيــم يســتخدمها الرياضــي مــن دون تعريــف خوفــا مــن الدخــول فــي سلســلة ال تنتهــي 
مــن التعريفــات مثــال: )الطول–العــرض( كمــا اعتبــر أن لــكل فــرع مــن فــروع الرياضيـّـات كالحســاب أو 
الهندســة ألفاظــا أوليـّـة خاّصــة بهــا ال تحتــاج إلــى تعريــف، مثــال: العــدد الطبيعــي )2،1 .......الــخ( أعــداد 

نألفهــا فــي حياتنــا اليوميــة وفــي الحســاب وال حاجــة لتعريفهــا.

خامسًا : أنواع التعريفات في الرياضيات:

تحليلّي:

يلجــأ إليــه عالــم الرياضيـّـات ليحــّدد خصائــص الشــيء المعــرف والصفــات الدالـّـة عليــه والتــي تميـّـزه عــن 
غيــره مثــال: تعريــف المثلــث: شــكل هندســي لــه ثاثــة أضــاع وثــاث زوايــا مجموعهــا يســاوي قائمتيــن.

إنشائّي:

/تركيبــي/ يبيـّـن لنــا كيــف يتكــّون المفهــوم المــراد تعريفــه فهــو يوّضــح كيــف ينشــئ العقــل المفاهيــم 
الباقيــة تعريــف الدائــرة: خــط منحــٍن مغلــٌق يبعــد بعــداً ثابتــاً عــن نقطــة تســمى المركــز.

ســاعدت المعّرفــات علــى توضيــح قضايــا مجهولــة عنــد ربطهــا بقضيـّـة معلومــة واضحــة يقبلهــا العقــل 
ــة  ــة القائل ــن البحــث فالقضيّ ــات أصبحــت تختلــف باختــاف ميادي مــن دون برهــان، لكــّن هــذه المعّرف
الــكّل أكبــر مــن الجــزء قــد عــّدت دائمــا قضيـّـة بديهيـّـة لكنّهــا بالنســبة إلــى الرياضيـّـات ليســت صحيحــة 

ــة إال فــي ميــدان المجموعــات المتناهي
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أبيّن الفرق بين التعريف التحليلي والتركيبي من خال األمثلة. أبحث
 وأقرر

سادسًا: قيمة الرياضّيات في تقّدم العلم:
وّضحــت الرياضيـّـات مصطلحــات العلــوم ومفهوماتهــا وذلــك بتحويلهــا مــن اللغــة الكيفيـّـة إلــى اللغــة 
ــات  ــا أّن الرياضيّ ــة، كم ــة الكميّ ــم بلغ ــدم ضبطــه للمفاهي ــم يكــون بتق ــّدم أّي عل ــت أّن تق ــة وأعلن الكميّ
ــك  ــه وذل ــة لخدمت ــه تســخير الطبيع ــدة جــداً فســّهلت علي ــات معّق ــن اختصــار عمليّ ــت اإلنســان م مكنّ

ــد مــن الضبــط والّدقــة. ــا دفعــت العلــوم إلــى مزي ــى قانــون رياضــّي، مّم ــة إل ــر اآلل ــل وتطوي بتحوي

يقــول كانــط: "إّن الرياضيـّـات هــي الحــظ الســعيد للعقــل البشــري والواقــع أنّهــا هديــة اهلل الحقيقيّة 
لإلنسان".

أتأمل 
وأفسر

التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– البرهان التحليلي ينتقل من البسيط إلى المعقد، أعلّل..
٢– تختلف البديهيّة عن المسلمة بأنّها ال تحتاج إلى برهان، أعلّل..
٣– أعّدد وظائف التعريفات في الرياضيّات مع ذكر أمثلة..
٤– أذكر وظائف البرهان في الرياضيّات..

نشاط ال صفي:

– أبيّن–كيفيّة–مساهمة–الرياضيّات–في–تقّدم–العلوم.–أوّضح–ذلك–بأمثلة–من–الشابكة.	
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الدرس ١٣: المعنى الفلسفّي للرياضّيات
13

قضية للمناقشة:

– توصــل–عالــم–الرياضيـّـات–اإليطالــّي–كاردانــو–إلــى–فكــرة–األرقــام–العقديــة–فــي–القــرن–الســادس–عشــر،–والتــي–	
أتاحــت–الرؤيــة–الكميـّـة–للواقــع،–وفــي–القــرن–العشــرين–أدّت–هــذه–النظريـّـة–إلــى–تطويــر–الحواســيب–الحديثة،–

ووفـّـرت–التشــفير–الــالزم–لتأميــن–الخدمــات–المصرفيــة–عبــر–االنترنــت–فــي–القــرن–الحــادي–والعشــرين.

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– تقودنا معادالت ونظريّات الرياضيّات إلى تطبيقات عمليّة أبيّن ذلك معلاً..
٢– سبق واستعنت بالرياضيّات لحّل مشكات حياتيّة مررت بها، أوّضح ذلك..

أواًل :فروع الرياضّيات:

الرياضّيات البحتة:

ــق العملــي علــى أرض  ــم بالتطبي ــم المجــّردة والتــي ال تهت فــرع مــن فــروع الرياضيّــات يــدرس المفاهي
الواقــع، وهنــا نبــدأ بمجموعــة مــن المســلّمات أو القوانيــن وباســتخدام المنطــق نســتنتج أو نثبــت نظريــات 

مــن المســلّمات، وهــي مرتبطــة إلــى حــد كبيــر بالهندســة.

وأهم مفاهيم الرياضيّات البحتة هو العموميات إذ تسعى إلى:

١– تعميم النظريّات والتراكيب الرياضيّة لفهمها بشكل أعمق.
٢– التوّصل إلى أدلّة رياضيّة واضحة يسهل إتباعها في العلوم الباقية..
٣– الوصول إلى العاقات بين الفروع األخرى للرياضيّات..

ــي المســتوى،  ــي العال ــى الفهــم العقل ــر عل ــة تعتمــد بشــكل كبي ــات البحت ــر بالذكــر أّن الرياضيّ والجدي
وهــذا مــا دفــع بالعالــم الرياضــي هــاردي إلــى اعتبارهــا ذات قيمــة جماليـّـة دائمــة، ألنّهــا تعبــر عــن حقائــق 
مســتقلّة عــن العالــم المــادي، وفــي المقابــل أبــدى اســتياؤه مــن تحويــل الرياضيـّـات إلــى تطبيقــات عمليـّـة 

ولهــذا اعتبــر أّن الميكانيــكا الكموميـّـة والنســبيّة غيــر مجديــة.

وتتعامــل الرياضيّــات البحتــة مــع مفاهيــم مثــل االســتمراريّة والتفاضــل والتكامــل والرســوم البيانيّــة 
والهندســات والطبولوجيــا )التــي ترّكــز علــى خصائــص الفراغــات أو األشــياء التــي يتــم التعامــل معهــا عبــر 

ــواء( ــاء وااللت ــل االنحن ــة وممتعــة مث عمليّــات رياضيّــة مرن
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أضع أمثلة عن مفاهيم رياضيّة تندرج في إطار الرياضيّات البحتة.

أفكر 
وأشارك

ثانيًا: الرياضّيات التطبيقّية:
مثل العلوم والهندســة واالقتصاد وعلوم  مختلفــة  في مجــاالت  الرياضيّــة  تطبيق األســاليب  هــي 
الحاســوب والصناعة، والجديــر بالذكــر أن هــذا الفــرع مــن الرياضيـّـات لــم يكــن منفصــا بشــكل واضــح 

ــة. ــاء النيوتوني ــر بالفيزي ــل القــرن التاســع عشــر ولهــذا كان يرتبــط إلــى حــّد كبي ــاء قب عــن الفيزي

وفــي القــرن الحالــي أصبحــت ترتبــط الرياضيـّـات التطبيقيـّـة بمجــاالت وعلــوم مختلفــة منهــا االقتصــاد 
والهندســة والفيزيــاء والكيميــاء والبيولوجيــا وعلــوم الحاســوب. وقــد حفــزت التطبيقــات العمليـّـة تطويــر 
النظريـّـات الرياضيـّـة، ليســتفيد اإلنســان مــن الرياضيـّـات، بمــا يخــدم حياتــه ويحّقــق لــه مســتوًى عاليــاً مــن 

الرفاهيــة.

– أذكر–اختراعات–أخرى–طبّقت–فيها–الرياضيّات.	

يقــال: االختــاف بيــن الرياضيّــات التطبيقيّــة والبحتــة هــو نقطــة 
البدايــة، فالرياضيـّـات التطبيقيـّـة تنطلــق مــن مشــكلة فــي الواقــع تتطلـّـب حــاً، والرياضيـّـات 

ــات ومســلّمات. ــق مــن نظريّ ــة تنطل البحت

– هل–هناك–فاصل–واضح–بين–التطبيقيّة–والبحتة؟–ولماذا؟	

أفكر 
وأشارك

ثالثًا: أهمية الرياضيات في العلوم األخرى:
اعتمــدت العلــوم الطبيعيـّـة بشــكل كبيــر علــى الرياضيـّـات فــي التعبيــر عــن قوانينهاوخاّصــة علــم الفيزيــاء 
ــز الرياضــّي لهــا  الــذي أّكــد علمــاؤه كبلــر وغاليليــو ونيوتــن مــن خــال اكتشــافاتهم علــى أهميّــة الترمي
بقوانيــن مُصاغــة بطريقــة تعمــم علــى كل الظواهــر المشــابهة، فقــد صــاغ غاليليــو قانــون ســقوط األجســام 
ــتعانوا  ــن اس ــن الذي ــن الفيزيائيي ــم م ــتاين وغيره ــن واينش ــى نيوت ــق عل ــه ينطب ــر ذات ــة، واألم ــة جبريّ صياغ
بالرياضيـّـات لصــوغ قوانيــن تعبــر عــن الظواهــر. وأصبــح العلــم الحديــث يصــوغ قوانينــه صياغــة رياضيــة 

كميــة، وأصبحــت درجــة تقــّدم أي علــم تجريبــي معيّــن تقــاس بمــدى تطبيقــه الرياضيــات.
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فالرياضيــات لغــة كونيـّـة يتحّدثهــا كّل العلمــاء علــى اختــاف اختصاصاتهــم ومجاالتهــم وهــذا مــا قصــده 
العالــم الفرنســي الشــهير هنــري بوانكاريــه "إّن الرياضيـّـات هــي فــن إعطــاء اســم واحــد ألشــياء مختلفــة".

نشاط:

كان هدف ديكارت إيجاد يقين للعلوم جميعها يتّصف بيقين الرياضيات.

– ما–داللة–ذلك؟	

التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أوازن بين الرياضيّات البحتة والرياضيات التطبيقيّة..
٢– أوّضح على ماذا تعتمد الرياضيات البحتة..
٣– اذكر أهم مفاهيم الرياضيّات في نوعيها..
٤– أبيّن العاقة بين الرياضيّات التطبيقيّة والعلوم المعاصرة..
٥– أضع تصّورا أبيّن فيه أهميّة الرياضيّات في الحياة..
٦– أدلّل على أثر الرياضيّات في التقنيّات الحديثة..
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الوحدة الثانية
علم االجتماع
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الدرس ١: التنشئة االجتماعية ووسائطها
1

قضّية للمناقشة

– أحــد–األطفــال–كان–يلعــب–داخــل–المنــزل،–وفــي–أثنــاء–اللعــب–كســر–زجــاج–النافــذة،–فجــاء–والــده–بعــد–أن–	
ســمع–صــوت–تكّســر–الزجــاج.

سأل الوالد: من كسر النافذة؟

 فردّ االبن: أنا.

١– ماذا لو كنت مكان والده، كيف سأتعامل معه؟.
٢– يتخذ اآلباء والمعلّمون مواقف من تصرفاتنا غير الائقة، أوضح ذلك..
٣– أسمي مسؤوليتهم..

أواًل : مفهوم التنشئة االجتماعّية:

إن عمليـّـة التنشــئة االجتماعيـّـة عمليــة معّقــدة متشــّعبة، تتضّمــن مــن جهــة اإلنســان بوصفه كائنــاً بيولوجياً 
لــه تكوينــه الخــاص واســتعداداته المختلفــة، ومــن جهــة أخــرى شــبكة مــن العاقــات والتفاعــات 
ــاّ  ــة تفاعــاً ديناميكي ــم، ومــن جهــة ثالث ــر والقي ــي تحــدث داخــل إطــار معيّــن مــن المعايي ــة الت االجتماعيّ

ــاً. ــؤدّي إلــى نمــّو ذات الفــرد تدريجي مســتمراّ بيــن التنشــئة والفــرد ي

يــرى دوركهايــم أن التنشــئة االجتماعيــة هــي: اســتبدال الجانــب البيولوجــي بأبعــاد اجتماعيــة وثقافيــة 
لتصبــح هــي الموجهــات األساســية لســلوك الفــرد فــي المجتمــع 
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مفهوم
التنشئة االجتماعية

التوافق ا�جتماعي

مناسبة ألدوار اجتماعية معينة فتمكنه
من مسايرة مجتمعه والتوافق االجتماعي

 

التفاعل ا�جتماعي

عملية تعليم وتعلم ونربية وتقويم على
التفاعل االجتماعي وتهدف إلى اكساب

الفرد طفالً فمراهقاً فراشداً فشيخاً

اتجاهاتسلوكسلوك معايير

الطابع ا�جتماعي

وتكسبه الطابع االجتماعي وتيسر له
االندماج في الحياة االجتماعية

– اســتخدم–المعلومــات–الــواردة–فــي–الصــورة–الســابقة–وأقــدم–تعريفــا–آخــر–	
للتنشــئة–االجتماعيــة.

أفكر 

تنتج
وأس
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ثانيًا: وسائط التنشئة االجتماعّية:

األسرة:

تلعــب األســرة دوراً أساســياً فــي عمليـّـة التنشــئة االجتماعيـّـة والتي  
تتولـّـى تنشــئة أفرادهــا فــي مراحلهــم العمريـّـة المختلفــة، ولعــّل نمــط 
العاقــات اإلنســانيّة القائــم داخــل هــذه األســرة هــو الــذي يحــّدد 
طبيعــة القيــم التــي سيتشــبع بهــا الفــرد، مــن تعلـّـم التســلط واالتكاليــة 
والعجــز واالعتمــاد علــى اآلخريــن، وســهولة االنقيــاد، أو علــى 
طــرف النقيــض مــن ذلــك مــن تعلـّـم قيــم النقــاش والحوار والتســامح 
وقبــول اآلخــر، وقــوة الشــخصية والقــدرة علــى االبتــكار واإلبــداع 

وأاّل يتسلط في أفكاره والصدق.

المدرسة:

 

مدرسة

نظراً إلى تعّقد عناصر الثقافة واتّساع دائرتها التي  يتعيّن على الفرد  
ــة  ــروف االجتماعيّ ــط الظ ــت ضغ ــاء تح ــغال اآلب ــابها، وانش اكتس
ــة،  ــا االجتماعيّ ــن وظائفه ــراً م ــج كثي ــد بالتدري ــرة تفق ــدأت األس ب
ومــا كانــت األســرة تقــوم به أصبــح من وظائف المدرســة لمســاعدة 
ــه مــن  ــا اختارت ــي ضــوء م ــاة ف ــى مواجهــة ظــروف الحي ــاء عل األبن

قيم وأنظمة.

ــة، إذ  ــة التنشــئة االجتماعيّ ــارزاً فــي عمليّ تلعــب المدرســة دوراً ب
ــة  ــة تهيئ ــث مهّم ــع الحدي ــي المجتم ــاً ف ــا حاليّ ــى عاتقه ــذ عل تأخ

ــة. ــل الثقاف ــن خــال نق ــة م ــة اجتماعيّ ــار تهيئ الصغ

وتســاعد المدرســة األطفــال علــى تعلـّـم ضبــط انفعاالتهــم، وطرائــق حــل المشــكات مــن األنــواع كافــة 
واكتســاب الوســائل المختلفــة لحــّل المشــكات كجــزء متّمــم للعمليـّـة التربويـّـة.
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جماعة األصدقاء:

ــاة األفــراد  إذ  ــةً فــي حي ــةً عالي ــاء مكان ــّل جماعــة األصدق تحت
تمــارس تلــك الجماعــة مناقشــات حــول بعــض مشــكاتهم 
الحياتيــة، ويحــدث تبــادالً لألفــكار واآلراء، ومنهــا يمكــن أن 
ــن فــي إطــار الجماعــة،  ّــم الفــرد طريقــة التعامــل مــع اآلخري يتعل
وبالتالــي يكتســب مفهومــاً غايــة فــي األهميّــة وهــو الرضــا 

االجتماعّي.

وتســاعد جماعــة األصدقــاء الطفــل علــى تنميــة شــخصيّته وتربيتــه، إذ أنّهــا تّوفــر المنــاخ االجتماعــّي 
الــذي يــزود الطفــل باألنمــاط والقيــم الســلوكيّة للجماعــة كــروح وســلوك وقيمــة فــي حــد ذاتهــا، وعــن 
ــة،  ــم االجتماعيّ ــات واألدوار والقي ــن االتّجاه ــمٍ م ــٍب مه ــن جان ــّم تكوي ــاء يت ــة األصدق ــق جماع طري

وكذلــك المهــارات التــي تســاعد علــى تحقيــق النجــاح فــي مراحــل العمــر الاحقــة.

أتحــدث إلــى زمائــي عــن الــدور اإليجابــّي والســلبّي لألصدقــاء فــي 
حياتــي.

أتحاور 
وأستنتج

دور وسائل اإلعالم:

– أتأمل–الصورة–السابقة،–ثُم–استنتج–دور–وسائل–اإلعالم–في–التنشئة.	
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الرقابة االجتماعّية:

١– الرقابــة االجتماعيـّـة هــي آليــة موجــودة للحفــاظ علــى النظــام فــي المجتمــع، بهــدف منــع الســلوك .
ــه مــن خــال اســتخدام المجتمــع وســائل  ــة علي ــط االنحــراف والمعاقب ــه، وضب ــر المرغــوب في غي

ــة واالســتقرار. ــة االجتماعيّــة، وتــؤدّي وظيفــة الحماي مختلفــة، يمكــن أن يعــزى إليهــا الرقاب
٢– وتصنـّـف معاييــر الرقابــة وفــق الحجــم إلــى مجموعــات صغيــرة ومجموعــات كبيــرة وفــي المجتمــع .

ــن والعــادات  ــد والعــادات وآداب الســلوك والقواني ــار العــام التقالي ككّل، ويمكــن أن يشــمل المعي
ومــا إلــى ذلــك، وحقــوق وواجبــات الشــخص فيمــا يتعلـّـق باآلخريــن، ومــا يتوقـّـع أن يحّققــه لهــم. 

٣– ــرح . ــارد، واقت ــل ت ــاع الفرنســي غابريي ــم االجتم ــّرة عال ــة ألّول م ــة االجتماعيّ ــح الرقاب ــدم مصطل ق
ــة. ــل التنشــئة االجتماعيّ ــن أهــّم عوام ــاره واحــداً م اعتب

هناك وسائل أخرى تسهم في التنشئة االجتماعية.

– أتحاور–مع–زمالئي–وأقدم–بعضها–من–خالل–تجربتي–الخاصة.	

أفكر 
وأشارك
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التقويم

– أجيب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أعلّل ما يأتي:.
– التنشئة االجتماعيّة عمليّة معّقدة.	

–  فقدت األسرة كثيراً من وظائفها.	

– تساعد جماعة الرفاق الطفل على تنمية شخصيّته وتربيته.	

٢– ــي . ــة مــن تجربت ــي بأمثل ــة مدعمــاً إجابت ــي التنشــئة االجتماعيّ ــاء ف ــّي لألصدق ــدور اإليجاب أوّضــح ال
ــة. الخاّص

٣– أبين الدور الذي تقوم به الرقابة االجتماعيّة في مجتمعي..
٤– أكتب كلمة صحيحة أمام الجملة الصحيحة وكلمة مغلوطة أمام الجملة المغلوطة:.

– يمكن أن يشمل المعيار العام التقاليد والعادات وآداب السلوك والقوانين والعادات.	

– تساعد المدرسة األطفال على تعلّم زيادة انفعاالتهم.	

نشاط ال صفي :

– ــة–	 ــام–واآلداب–العام ــون–والنظ ــزام–القان ــم–الت ــس–قي ــي–تكري ــة–ف ــه–دور–التنشــئة–االجتماعيّ ــاً–أوضــح–في ــُب–بحث أكت
ــن–وســالمته. ــك–بوحــدة–الوط ــى–التمّس ــعياً–إل ــة–س ــكات–العام ــى–الممتل ــاظ–عل والحف
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الدرس ٢: دور المراهق في المجتمع
2

قضّية للمناقشة

– windows xp نظام تشــغيل ألجهزة الحاســوب الشــخصيّة، من إنتاج وتطوير مايكروســوفت 	
وينتمــي لعائلــة أنظمــة وينــدوز NT، صــدر هــذا النظــام للمصانــع فــي 24 آب 1998م، وتــّم 
تطويــره ليعمــل علــى أنظمــة األندرويــد علــى يــد مطــّور ســوري نــال بموجبــه بــراءة اختــراع 

برقــم 2234 عــام 2013، وال يــزال فــي العشــرين مــن عمــره.

– كيف–تكون–إيجابيّاً–في–مجتمعك؟	

أواًل: المعنى االجتماعّي للمراهقة:
تتجلـّـى المراهقــة فــي معناهــا االجتماعــّي فــي قــدرة الفــرد علــى تحّمــل المســؤوليّة واالهتمــام بالمجتمــع 
الــذي يعيــش فيــه، باإلضافــة إلــى القيــام بــدوره الخــاص في تطويــره والمســاهمة فــي الفعاليـّـات االجتماعيّة 

لتجــاوز المصلحــة الشــخصيّة الضيّقــة نحــو العمــل علــى المســاهمة فــي تقــدم المجتمع.

مــارك زوكربيــرغ مؤّســس موقــع فيســبوك بــدأ فــي تأسيســه عــام 2004م، وكان 
حينهــا يبلــغ مــن العمــر عشــرين عامــاً.

أتأمل 
وأفسر

ويشــعر المراهــق بالضغــط فــي بدايــة المراهقــة بســبب حاجتــه للتوفيــق بيــن متطلّبــات نمــّوه الجســديّة 
والنفســية المتغيـّـرة فــي هــذه المرحلــة، والعــادات والتقاليــد االجتماعيـّـة، ويتعــّدى األمــر ذلــك إلــى حاجتــه 

للثّقــة بالّرفــاق والزمــاء واألشــخاص مــن حولــه وضــرورة ذلــك لــه.
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ثانيًا: المراهق والتغيرات االجتماعية:
يبــدأ المراهــق فــي البحــث عــن هويّتــه والتســاؤل كيــف يمكــن أن يكــون لــه مــكان مناســب فــي الحيــاة، 
ويســعى إلــى الحصــول علــى مزيــد مــن االســتقاليّة التــي تؤثــر علــى قراراتــه وعاقاته مــع عائلتــه وأصدقائه.

مــن جانــب آخــر يشــعر المراهــق بالمزيــد مــن المســؤوليّة، وتتملّكــه الرغبــة فــي القيــام بتجــارب جديــدة، 
األمــر الــذي يجعلــه يفّكــر أكثــر فــي فكــرة الصــواب والخطــأ، ويحــاول أن يكــون مســؤوالً عــن قراراتــه 

وأفعالــه، ويتأثـّـر بأقرانــه وبصــورة خاّصــة عندمــا يتعلـّـق األمــر بالســلوك.

مــن جانــب آخــر قــد تظهــر علــى المراهــق عامــات تــدّل علــى العزلــة واالنطــواء أو قــد يقــوم بتصّرفــات 
تضــّره مثــل التدخيــن أو العنــف واإلدمــان.

تشــكو إحــدى األُمهــات مــن مشــكلة ابنهــا الــذي لــم يكمــل الثامنــة عشــرة وهــي 
التدخيــن، ولــم تســتطع منعــه علــى الرغــم مــن كّل محاوالتهــا فــي إقناعــه.

– ماذا–لو–كنت–صديقا–البنها؟–هل–تعتقد–أنّ–مساعدته–مسؤوليّتك؟	

– كيف–تساعدها–على–حّل–المشكلة؟	

أفكر 
وأجيب

ثالثًا: دور المراهق اإليجابّي في المجتمع:
ال يمكــن للمراهــق أن يحّقــق تاؤمــاً صحيحــاً مــع المجتمــع إذا لــم يهتــم هــذا المجتمــع بــه اهتمامــاً 

ــاً مــن خــال: ّــر لــه اإلمكانــات الازمــة لرعايتــه، لكــن علــى المراهــق أن يكــون إيجابي ــاً، ويوف حقيقي

١– التعّرف على مواطن القّوة الكامنة في داخله واستثمارها بشكٍل إيجابّي..
٢– تكوين انطباعات إيجابيّة عن ذاته لدى اآلخرين، األمر الذي سيؤثّر إيجابيّاًعلى المجتمع..
٣– التواصل اإليجابي مع اآلخر والحوار الهادئ وحسن التعامل..

 أتحــاور مــع زمائــي الســتنتاج مزيــداً مــن األدوار اإليجابيـّـة للمراهــق 
فــي المجتمــع وأدعـّـم رأيــي باألمثلة.

أتحاور 
وأستنتج
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التقويم

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– يشعر المراهق بالضغط في بداية المراهقة، أعلّل ذلك..
٢– أوّضح الدور اإليجابّي للمراهق في المجتمع مدعماً إجابتي بتجاربي الشخصيّة..
٣– أتحّدث لزمائي عن التغيّرات االجتماعيّة التي رافقت مراهقتي..
٤– اكتب كلمة صحيحة أمام الجملة الصحيحة وكلمة مغلوطة أمام الجملة المغلوطة:.

– الحوار والتواصل مع اآلخرين من األدوار اإليجابيّة للمراهق.	

– العزلة واالنطواء من التغيّرات اإليجابيّة في فترة المراهقة.	

نشاط ال صفّي:

– أعبُر–بطريقة–فنيّة–)–رسم،–شعر،–نثر،–مسرح،–موسيقا(–عن–دوري–اإليجابّي–في–المجتمع.	
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الدرس ٣: المشكالت االجتماعّية
3

قضّية للمناقشة

– ــل–	 ــائل–التواص ــة–وس ــي–متابع ــه–ف ــّل–وقت ــي–ج ــة،–يمض ــة–العاّم ــي–الثانوي ــب–ف ــاً–طال ــر–عام ــتة–عش ــم–س هيث
االجتماعــّي–منعــزالً–عــن–أهلــه–ومهمــالً–واجباتــه.

– لديــك–زميــٌل–فــي–صفّــك–أســاء–إليــك–كثيــراً،–ألنّــه–يــراك–أفضــل–منــه–وأكثــر–تفّوقــاً،–ويــزداد–منــك–غيظــاً،–	
حتــى–أنّــه–يؤذيــك–ويشــّوه–صورتــك–أمــام–معلّمــك.

– يقــول–أحــد–األصدقــاء:–والــدي–يضربنــي–عندمــا–أخطــئ–بحّجــة–الخــوف–علــّي،–لذلــك–أنــا–أكــذب–خوفــاً–منــه–	
وتمــّر–األمــور–بســالم،–لكــن–الكــذب–أصبــح–ســلوكاً–مرافقــاً–لــي–فــي–كّل–شــيء.

– ــه–	 ــم–بدروســه،–والنتيجــة–أنّ ــم–يعــد–يهت ــراً–ول ــر–كثي ــران،–فتغيّ ــه–عــدد–مــن–األق ــّف–حول صديقــي–مجتهــٌد–الت
ــة–العــام. رســب–فــي–نهاي

١– أسّمي المواقف السابقة..
٢– أشارك زمائي في البحث عن حلول لكل موقف من المواقف السابقة..

أواًل: معنى المشكلة االجتماعّية:
ــه  ــرد شــيئاً لمواجهت ــدأ مــن وجــود موقــف مزعــج ، ويجــب أن يتخــذ الف إن األحســاس بالمشــكلة يب
وعاجــه، والمشــكلة االجتماعيّــة هــي كل صعوبــة تواجــه أنمــاط الســلوك الســويّة، أو كل انحــراف 
يظهــر فــي ســلوك األفــراد والجماعــات، وكل انحــراف عــن المعاييــر والقيــم المتّفــق عليهــا فــي ثقافــة مــن 
الثقافــات أو مجتمــع مــن المجتمعــات، مثــاً: إذا كانــت طاعــة القانــون شــيئاً واجبــاً، فــإّن الخــروج عــن 

القانــون مشــكلة.

مــن زاويــة أخــرى إذا كان االســتقرار فــي مجتمــع مــن المجتمعــات هــو األســاس، فــإن غيــر االســتقرار 
أو الهجــرة يكــّون إحــدى المشــكات.

استنتج النقاط المشتركة الواردة في وجهات النظر السابقة.
أفكر 

تنتج
وأس
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ثانيا: أنواع المشكالت االجتماعّية:
يقّدم علماء االجتماع تصنيفاً تقريبياً للمشكات االجتماعيّة على الشكل اآلتي:

ــة  ــي الظــروف االجتماعيّ ــة ف ــر بصــورة قوي ّ ــي تؤث ــى: وهــي المشــكات الت ــن–الدرجــة–األول مشــكالت–م
ــز  ــا: الحــرب، التميي ــن أبرزه ــي المجتمــع وم ــرة ف ّ ــدة ومؤث ــج عدي ــا، وهــي أيضــا ذات نتائ المحيطــة به

ــرّي. العنص

ــن  ــيّة ع ــة أساس ــج بصف ــي تنت ــج الضــارة الت ــي الظــروف والنتائ ــل ف ّ ــة: وتتمث ــة–الثاني ــن–الدرج مشــكالت–م
ــة أخــرى  ــا مشــكات إضافيّ ــا بدوره ــد عنه ّ ــي يتول ــى، والت ــن الدرجــة األول ــة م المشــكات االجتماعيّ

ــر، التشــّرد. ــا: الفق ومنه

مشــكالت–مــن–الدرجــة–الثالثــة: وهــي تلــك الظــروف الضــاّرة والتــي تعــّد بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
نتــاج للمشــاكل الســابقة مثــل: البطالــة الناتجــة عــن الحــرب، التســّرب الّصفــّي الناتــج عــن التشــّرد.

 أتحــاور مــع زمائــي ومعلمــي: وأســتنتج أهــم المشــكات التــي 
ــا. ــوال له ــدم حل ــم أق ــا ث ــي، أصفه ــي بيئت ــد ف توج

أتحاور 
وأستنتج

ثالثًا: خصائص المشكالت االجتماعّية:
– تمتــاز المشــكلة االجتماعيـّـة بأنّهــا مدركــة أو محسوســة، وكلمــا زاد إدراك النــاس المشــكلة أدّى 	

إلــى زيــادة وضوحها.

– ال يتوقـّـف الفــرد فــي المشــكلة االجتماعيـّـة عنــد حــّد الرفــض الذهنــي لهــا، وإنّمــا تشــّكل نوعــاً 	
مــن التحفيــز لتحريــك الســلوك المضــاد، واتّخــاذ المواقــف لمواجهتهــا وإزالــة آثارهــا الســلبيّة.

– ــاء 	 ــال: جيــل اآلب ــر، مث ــرة واحــدة مــن حيــث قدرتهــا علــى التأثي ــر الثبــات علــى وتي تتّصــف بغي
ــاء عكــس ذلــك. ــاء مشــكلة قــد يراهــا األبن ــراه اآلب ــاء، فمــا ي يختلــف عــن جيــل األبن

– ــى اختــاف المجتمعــات 	 ّــع المشــكلة االجتماعيّــة بســمة النســبيّة، وترجــع هــذه الســمة إل تتمت
اإلنســانيّة وأفرادهــا وجماعاتهــا فــي تحديــد مفهــوم المشــكلة. علــى ســبيل المثــال: كلمــا 
ــي  ــادة ف ــى زي ــك إل ــاً، وأدّى ذل ــده بنائيّ ــا زاد تعقي ــع م ــي مجتم ــة الســكانيّة ف زاد حجــم الكثاف

ــا. ــكالها وأنواعه ــا وأش ــبابها ومصادره ــي أس ــوٍع ف ــة وتن ــكات االجتماعيّ المش
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– تتميــز المشــكلة الجتماعيـّـة بالحتميـّـة فــي وجودهــا فهــي دائمــة ومســتمّرة مــع اســتمراريّة الحيــاة 	
االجتماعيـّـة، ولذلــك فهــي تظهــر فــي جميــع المجتمعــات اإلنســانيّة ســواء الكبيــرة أو الصغيــرة، 

المتقّدمــة أو المتخلّفــة.

– أحاور–زمالئي–وأقدم–خصائص–أخرى–للمشكلة–االجتماعيّة–وأوّضح–ذلك–باألمثلة.	

رابعًا: طرائق حل المشكالت االجتماعّية:
يتدخــل الباحثــون االجتماعيّــون فــي مواجهــة المشــكات االجتماعيــة مــن خــال مســتويين أساســيين 

يهدفــان إلــى تحقيــق أهــداف عاجيـّـة أو وقائيـّـة، وهمــا:

Treatment approach :المدخل العالجّي

وهــو مســتوى يســتهدف القضــاء علــى مشــكات قائمــة بالفعــل، ويعانــي منهــا الســكان. وإذا لــم يســتطع 
القضــاء علــى المشــكات تمامــاً أو نهائيــاً، فهــو علــى األقــل يحــاول التخفيــف منهــا قــدر المســتطاع.

وهــذا المســتوى هــو الشــائع بيــن معظــم المجتمعــات، إذ يبــدأ االهتمــام بالمشــكلة بعــد أن تظهــر فعــاً 
وتتّضــح مظاهرهــا، أي أنــه يتعامــل مــع األعــراض والنتائــج مــن دون الحاجــة إلــى الرجــوع للمســببات.

Preventive approach :المدخل الوقائي

ــبابها  ــم بأس ــة لعلمه ــكات، نتيج ــدوث المش ــع ح ــن المجتم ــؤولون ع ــه المس ــع في ــذي يتوق ــو ال وه
ــاء، وتكــون  ــوع الب ــل وق ــوالً قب ــك حل ــذون لذل ــم يتّخ ــن ث ــا وم ــؤدّي إليه ــي ت ــاً، وبالظــروف الت مقّدم
النتيجــة الســليمة هــي قلـّـة الخســائر أو حتــى زوالهــا، وهــذا أفضــل كثيــراً بطبيعــة الحــال، ولكنـّـه يتطلـّـب 

ــم والجهــد والعمــل. ــراً مــن العل كثي

 تعــّد ظاهــرة تســول األطفــال بمثابــة المشــكلة الحقيقيــة التــي ينتظــر تفاقمهــا بيــن 
حيــن وآخــر، حيــث يشــير تقريــر الهيئــة العامـّـة لحمايــة الطفــل أن أعدادهــم وصلــت 
ــّي  ــي الســلوك اإلجرام ــد مســتمر ممــا يجعلهــم عرضــة لتبن ــي تزاي ــى اآلالف وف إل

فــي المجتمــع.

– أفكّر–في–أسباب–هذه–المشكلة–ثم–أقّدم–حلوالً–لها.	

أفكر 
وأجيب
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التقويم

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– إعلل ما يأتي.
– تتصف المشكلة االجتماعيّة بالحتميّة.	

– ال يتوقف الفرد في المشكلة االجتماعيّة عند حّد الرفض الذهنّي لها.	

–  المدخل العاجّي هو المدخل الشائع في معظم المجتمعات.	

٢–  تتمتع المشكلة االجتماعيّة بخاصيتّي النسبيّة والحتميّة، أوّضُح ذلك مستعيناً باألمثلة..
٣– ــّي للمشــكلة االجتماعيّــة مــن خــال تطبيقهمــا علــى أمثلــة .  أوازن بيــن المدخــل العاجــّي والوقائ

مــن واقعــي.
٤– أصنّف في جدول مشكات مجتمعي وأصف أسبابها وأقترح حلوال لها..

نشاط ال صفّي:

– للمشــكالت–االجتماعيــة–العديــد–مــن–األنــواع–أختــار–بعــض–المشــكالت–وأطبــق–عليهــا–طريقــة–حــل–مناســب–وأبيــن–	
رأيي.
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الدرس ٤: التكّيف و الالتكيف في المجتمع
4

قضّية للمناقشة

– انتقــل–ماهــر–مــن–الريــف–إلــى–المدينــة–بعــد–أن–أنهــى–المرحلــة–الثانويـّـة–والتحــق–بالجامعــة،–بــدا–األمــر–لــه–فــي–	
غايــة–الصعوبــة–ألنــه–ســيقطن–فــي–مســكن–جديــد–ويتعــّرف–إلــى–أنــاس–جــدد–وزمــالء–جــدد.

١– ماذا لو كنت مكان ماهر، كيف ستتصرف؟.
٢– أسّمي تصرفاتي للتأقلم..

أواًل: معنى التكيف:
التكيــف مصطلــح اشــتق فــي األصــل مــن العلــوم البيولوجيّــة ويعنــي أن الكائنــات الحيــة األكثــر قــدرة 
علــى البقــاء هــي التــي تمتلــك مــن الصفــات مــا يؤهلهــا للتوافــق مــع الظــروف البيئيــة المختلفــة، ويســّمى 

هنــا التأقلــم، )تكيـّـف الكائــن الحــي مــع الظــروف الطبيعيـّـة الموجــودة(

ويعــّرف معجــم المصطلحــات النفســيّة والتربويــة التكيـّـف بأنــه عمليـّـة ديناميكيـّـة مســتمّرة يهــدف بهــا 
الشــخص إلــى تغييــر ســلوكه ليحــدث عاقــة أكثــر توافقــاً بينــه وبيــن البيئــة.

ويحــّدد كارل مانهايــم مفهــوم التكيّــف بأنــه العمليّــة االجتماعيّــة األوليّــة التــي ترتكــز عليهــا األنشــطة 
كافــة، والنمــوذج الســلوكي مــا هــو إال حصيلــة العاقــة بيــن المنبـّـه واالســتجابة، هــذه العاقــة التــي تدفــع 

الكائــن الحــي إلــى التصــّرف وفــق مجــال معيــن.

 تقــول إحــدى األمّهــات: منــذ أن عدنــا إلــى القريــة وابنــي تحــول إلــى 
ــي  ــدأت تقلقن ــن، وب ــع اآلخري ــه محــدودة م ــوم، وعاقات شــخص كت

طريقــة تعاملــه مــع زمائــه فــي الثانويــة.

– ماذا–أسمّي–مشكلته؟–وما–أسبابها؟	

– أقّدم–معنى–وتعريف–لالتكيف–االجتماعّي.	

أتحاور 
وأستنتج
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ثانيًا: أنواع التكّيف:

- التكّيف االجتماعّي:

ــة،  ــة أو اجتماعي ــت ماديّ ــة ســواء كان ــة الخارجيّ ــع البيئ ــه، أي م ــع مجتمع ــرد م ــف الف ــه تكي ويقصــد ب
ويتضّمــن نشــاط األفــراد والجماعــات وســلوكهم الــذي يرمــي إلــى التــاؤم واالنســجام بيــن الفــرد وغيــره 
أو بيــن مجموعــة مــن اإلفــراد وبيئتهــم أو بيــن الجماعــات المختلفــة، وكذلــك قبــول المجتمــع واســتيعابه 
للفــرد مــن خــال االلتــزام بأخــاق المجتمــع وقواعــد التعــاون والتآلــف االجتماعــّي علــى أســاس أن كّل 
ــه مجموعــة مــن القواعــد والنظــم التــي تمثّــل نموذجــه الثقافــّي والمــادّي وتنظـّـم  مجتمــع إنســاني تنظّم

العاقــات بيــن األفــراد.

ــف  ــى التكي ــل أخــرى تســاعد عل ــى عوام ــي للوصــول إل أحــاور زمائ
االجتماعــي.

أفكر 

تنتج
وأس

- التكّيف الذاتي:

ــة  ــن األدوار االجتماعيّ ــدة وبي ــه العدي ــن دوافع ــق بي ــى التوفي ــه عل ــع نفســه، وقدرت ــرد م ــف الف أي تكيّ
المتصارعــة بمــا يمّكنــه مــن حــّل المشــكات التــي يواجههــا طبقــاً إلمكاناتــه، وذلــك لتحقيــق الرضــى 

ــق الشــعور بالســعادة. ّــر وتعمي ــق والتوت ــة القل عــن نفســه وإزال

ويمكــن القــول: إّن التكيـّـف الذاتــّي هــو أن يكون اإلنســان خالياً مــن الصراعات الداخليـّـة واالضطرابات 
الشــخصيّة العنيفــة، وهــو مــا يجعلــه أكثــر أهميّــة مــن التكيّــف االجتماعــّي، ألن صــراع الفــرد مــع ذاتــه 

ينعكــس ســلباً علــى قدرتــه علــى التفاعــل الســليم مــع العالــم الخارجــي.

نشاط

– أشارك–زمالئي–بخبرة–أوّضح–من–خاللها–تكيفي–مع–ذاتي.	
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ثالثًا: درجات التكّيف االجتماعّي:
هناك درجات عديدة للتكيّف االجتماعي بين األفراد منها:

– أفــراد يتمتّعــون بدرجــة عاليــة مــن التكيـّـف، وهــم علــى نوعيــن: أفــراد يتقبّلــون أوضــاع المجتمــع، 	
ــة  ــى األفضــل ألّن لديهــم رؤي ــر المجتمــع إل ــون تغيي ــرادٌ يحاول ــي أف ــوع الثان ــة، والن وهــم أغلبي

أفضــل للحيــاة ويتمتّعــون بالصّحــة النفســيّة، وهــم أقليـّـة، المصلحــون االجتماعيــون.

– أقليـّـةٌ مــن األفــراد غيــر متوافقــة تخــرج عــن قيــم وقوانيــن المجتمــع، وهــؤالء غيــر قادريــن علــى 	
التكيـّـف االجتماعــي.

– ــون 	 ــا يصاب ــاً م ــؤالء غالب ــزال وه ــع بســبب االنع ــي المجتم ــؤدّي دوراً ف ــة أخــرى ال ت ــاك فئ هن
بأمــراض ذهنيــة وعصبيــة كالكآبــة والهلوســة والوســاوس، والســلوك الاإجتماعــي، ويكــون ذلــك 

ســبباً إضافيــاً إلــى انعزالهــا االجتماعــي.

أذكر أمثلة من واقعي عن كل نوع من األنواع السابقة.

وأرجّح أفضلها، موّضحا السبب. 

أفكر 

تنتج
وأس

رابعًا : اآلثار السلبّية لـ الالتكّيف:

هــب أّن أحــد أصدقائــك سيســافر فــي بعثــة خــارج البــاد للحصــول 
علــى تخّصــص جديــد وحّدثــك عــن خوفــه مــن عــدم التكيـّـف هنــاك.

– كيف–تساعده؟–بماذا–تنصحه؟	

– أستنتج–اآلثار–السلبية–لاّلتكيّف.	

أفكر 
وأشارك
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التقويم

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية–:	

١– اكتٌب كلمة صحيحة أمام الجملة الصحيحة وكلمة مغلوطة أمام الجملة المغلوطة:.
– من مشكات عدم التكيّف االنطواء، الخجل، الهروب.	

– ــتها 	 ــن دون مناقش ــائدة م ــع الس ــى أوضــاع المجتم ــن يستســلمون إل ــراد الذي ــن األف ــة م األغلبيّ
ــن عــدم التكيّــف ــون م يعان

٢– أعلل ما يأتي:.
– لوال وجود المصلحين االجتماعيين لما تقّدمت البشرية.	

– التكيّف الذاتّي أكثر أهميّة من التكيف االجتماعّي.	

٣– أوّضح اآلثار السلبيّة لاتكيف.
٤– ما الدور الذي يقوم به الفرد للتكيّف مع المجتمع؟.
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الدرس ٥: الشباب والمجتمع
5

قضّية للمناقشة

– شــاب فــي العشــرين مــن عمــره يقضــي كل وقتــه فــي مقهــى وســط المدينــة وقــد اعتــاد الذهاب 	
إليهــا منــذ ســنتين، يقــول أحمــد: أشــعر بملــل كبيــر حتــى أننــي مللــت مــن الجلــوس فــي هــذا 
المقهــى لكــن ليــس فــي حياتــي مــا يمكــن أن يكــون مهمــاً، الســيّما وأنّني فشــلت في الدراســة 
وبحثــت طويــاً عــن عمــل فلــم أجــد، فاختــرت أن أقضــي وقتــاً طويــاً فــي هــذا المــكان، ثــم 

أذهــب إلــى المنــزل للنــوم بعــد خــاف مــع أســرتي وســاعات قلــق طويلــة فــي الليــل.

١– أّي فئٍة يمثّل أحمد في مجتمعك؟.
٢– ما المشكات التي تعاني منها؟ ولماذا؟.
٣– ماذا تحتاج لتتخلّص من مشكاتك؟.

أواًل: مفهوم الشباب:

الشــباب مصطلــٌح يطلــق علــى مرحلــة عمريـّـة هــي ذروة القــّوة والحيويـّـة والنشــاط بيــن جميــع مراحــل 
العمــر لــدى البشــر، وتعــّد مرحلــة الشــباب مــن أهــم المراحــل التــي يمــّر بهــا الفــرد، حيــث تبــدأ شــخصيّة 
اإلنســان بالتبلــور، وتنضــج معالــم هــذه الشــخصيّة مــن خــال مــا يكتســبه الفــرد مــن مهــارات ومعــارف، 
ومــن خــال النضــوج الجســدّي والعقلــّي، والعاقــات االجتماعيـّـة التــي يســتطيع الفــرد صياغتهــا ضمــن 
اختيــاره الحــّر. إن مرحلــة الشــباب تتلخــص فــي أنهــا مرحلــة التطلــع إلــى المســتقبل بطموحــاٍت عريضــة 

وكبيــرة.

وتختلــف المعاييــر فــي تحديــد الفتــرة العمريّــة المحــّددة لســّن الشــباب بيــن الــدول والمنظّمــات فــي 
العالــم، فمثــاً: تحــّدد األمــم المتحــدة فئــة الشــباب بأنّهــم أولئــك الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن الخمــس 
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عشــرة واألربــع والعشــرين ســنة، بينمــا يحصــر البنــك الدولــّي مرحلــة الشــباب فيمــا ببــن خمســة عشــر 
وخمســة وعشــرين عــام، وتشــير فــي المجتمــع العربــّي إلــى تلــك الفتــرة مــن حــّد البلــوغ إلــى الثاثيــن.

برأيك ما أسباب اختاف تحديد فئة الشباب من مجتمع إلى أخر؟

أفكر 

تنتج
وأس

ثانيًا: أهمية الشباب في المجتمع:
ازدهــار المجتمعــات وتقّدمهــا مصــدره الشــباب، حيــث ال يمكن اســتثمار الموارد الطبيعيـّـة واإلمكانات 
ــة الشــباب هــي مــن تقــوم  ــر المــوارد البشــريّة، ألّن المــوارد البشــريّة وال ســيّما فئ ــة مــن دون توف الماديّ
بعمليـّـة التخطيــط واإلدارة والســعي إلــى تنميــة القطاعــات كافــة وتطويرهــا اقتصاديــاً، سياســياً، اجتماعيــاً، 
ــة  ــت فئ ــا كان ــة، وكلّم ــال القادم ــى األجي ــة إل ــى اســتمراريّة المــوارد الطبيعيّ ــي المحافظــة عل وتســاعد ف
الشــباب أكثــر نضوجــاً وتعليمــاً كانــت المجتمعــات أكثــر نهوضــاً، لذلــك علــى المجتمــع أن يرّكــز علــى 
ــة،  ــوا قــادة فــي مجتمعاتهــم المحلي ــادة والمهــارات، فالشــباب بحاجــة إلــى فــرص ليكون الفــرص، والقي
ــر  ــي تشــجع التفكي ــم الت ــة التعلي ــين نوعيّ ــى تحس ــٍة إل ــم بحاج ــا أنّه ــل، كم ــوق العم ــي س ــة ف وللمنافس

النقــدي، وأيضــاً إلــى فــرص التعبيــر عــن آرائهــم وأفكارهــم.

أحــاور زمائــي ومعلّمــي وأذكــر مــا يجــب علــى المجتمــع القيــام بــه 
مــن أجلنــا مدعميــن باألمثلــة مــن واقــع مشــكاتنا اليوميــة.

أتحاور 
وأستنتج
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ثالثًا: مشكالت الشباب في المجتمع:

1- المشكالت النفسّية:

وأبرزهــا االغتــراب: هــو الحالــة الســيكو اجتماعيـّـة التــي تســيطر بشــكٍل تــامّ علــى الفــرد، بحيــث تحّولــه 
إلــى شــخص غريــب وبعيــد عــن بعــض النواحــي االجتماعيـّـة فــي واقعــه.

إن ظاهــرة االغتــراب االجتماعــّي والنفســّي تمثــل تحديــاً يواجــه مجتمــع الشــباب نتيجــة لتعّقــد الحيــاة 
وســرعة إيقاعهــا، ممــا يجعــل الشــباب ال يجــدون حلــوالً لــدى المجتمــع للحالــة التــي يعيشــونها، وبالتالــي 
يفقــدون الثّقــة فــي أنفســهم و تترّســخ لديهــم القيــم الســلبيّة والقلــق والرفــض، وغالبــاً مــا يحاولــون التعبيــر 
عــن أزمتهــم بــأّي شــكل مــن األشــكال التــي قــد تكــون مظهــراً مــن مظاهــر العنــف والتمــّرد أو الجنــوح 
والتخريــب، أو االنغــاق علــى الــذات والوقــوع فريســة لمشــاعر الذنــب، واالنســحاب مــن الواقــع المعاش 

أو الســفر إلــى الخــارج محاولــة للبحــث عــن هويّتــه وســط مجتمــع ذي هويـّـة محــّددة.

2- المشكالت االجتماعّية:

وأبرزهــا الاحــوار: إّن كلمــة ممنــوع أو مرفــوض هــي القاســم المشــترك األكبــر فــي مجمــوع الجمــل 
الكاميـّـة بيــن الكبــار والشــباب، والشــاّب الــذي يحــاول التوصــل إلــى قناعــة شــخصية تخالــف آراء الكبــار 
يعــد مــن فاقــدي األدب والتربيــة والحيــاء، وجمــُل كثيــرة نســمعها فــي المجتمــع تترجــم عــدم الســماح 

بالحــوار بيــن اآلبــاء واألمهــات و األبنــاء.

ــاع، وإذا كان  ــاع أو االقتن ــا اإلقن ــديدة، فإم ــيّة الش ــم بالحساس ــّد أن يتس ــباب ال ب ــع الش ــل م إن التعام
ــي  ــن ف ــوار، ولك ــول الح ــل بأص ــي الجه ــت ف ــة ليس ــكلة الحقيقيّ ــإّن المش ــوار، ف ــة الح ــوع أزم الموض

ــم. ــرض عليه ــذي يف ــوار ال الاح

3- المشكالت االقتصادية:

وأبرزهــا العمــل: ال شــّك أن غيــاب قيمــة العمــل والنمــط اإلنتاجــّي الحقيقــّي الــذي يعمــل مــن خالــه 
الشــباب، ليحّققــوا طموحاتهــم، ويؤّكــدوا ذواتهــم، وانتشــار النمــط االســتهاكّي المترتــب علــى اســتيراد 
أنمــاط الحيــاة الغربيـّـة بمظاهرهــا الســلبيّة وتعّقــد الصــراع بيــن األصيــل العربــّي والمســتورد الغربــّي يزيــد 
مــن عمليـّـة اغتــراب الشــباب عــن الواقــع الــذي يعيشــونه وخلــق واقــع اجتماعــّي ثقافــّي اقتصــادّي متناقــض 

يبعدهــم عــن الواقــع الفعلــّي ويدفعهــم إلــى الهــروب منــه.
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4- المشكالت األخالقّية:

وأبرزهــا القيــم: إّن القيــم فــي المجتمــع العربــي تواجــه أزمــة حقيقيـّـة، والســيّما فــي مجتمــع الشــباب، إذ 
يوجــد فــي الواقــع تيــاران متعارضــان فــي مجــرى القيــم. التيــار األول:هــو تيــار التغييــر فــي القيــم، والتيــار 
الثانــي هــو تيــار الثبــات والجمــود، وهــذا يعنــي توافــر مجموعتيــن مــن القيــم فــي آن واحــد: قيــم تقليديـّـة 
ســائدة يتمّســك بهــا المجتمــع الحالــي، وقيــم أخــرى مغايــرة يأخــذ بهــا المجتمــع المســتقبلّي، وبيــن هــذه 

وتلــك يضيــع الشــباب.

ــي  ــن المشــكات األخــرى الت ــة م ــر مجموع ــي واذك ــاور زمائ  أح
يعانــي منهــا الشــباب فــي مجتمعــي، مدعمــاً إجابتــي باألمثلــة واقتــراح 

الحلــول.

أتحاور 
وأستنتج

رابعًا : آفاق تجاوز مشكالت الشباب:
مــع تزايــد مشــكات الشــباب فــي العصــر الحالــي تــزداد الحاجــة إلــى إدراك هــذه المشــكات وضــرورة 
مواجهتهــا، والتعامــل معهــا بمســتوى مــن الوعــي والمســؤولية، وثــّم اإلســهام فــي تقديــم الحلــول المناســبة 

لهــا مــن خــال:

١– تقويــة بعــض قيــم التماســك والتكافــل االجتماعــي لديهــم عبــر تنميــة وتعزيــز القيــم األخاقيـّـة، وذلك .
مــن أجــل أن يكــون الشــعور بأهميـّـة المشــاركة فــي تطويــر وتنميــة وبنــاء مجتمعهــم شــعورا داخليــا 

نابعــا مــن ذواتهــم.
٢– تحقيــق التكافــؤ بيــن الشــباب فيمــا يتعلــق بالفــرص المتاحــة لهــم فــي التعليــم والتوظيــف والرعايــة .

ــان  ــعور باالطمئن ــن الش ــو م ــود ج ــك ليس ــاطة وذل ــاة والوس ــوبيّة والمحاب ــن المحس ــاد ع واالبتع
ــة فيمــا بينهــم. والعدال

٣– االهتمــام بإجــراء مزيــد مــن الدراســات التــي تتعمــق فــي مشــكات الشــباب وقضاياهــم االقتصاديـّـة .
ــة  ــة واجتماعيّ ــات تربويّ ــى عاج ــدف الوصــول إل ــك به ــريّة وذل ــة واألس ــة واالجتماعيّ واألخاقيّ

تتناســب مــع طبيعــة مشــكاتهم.
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 الشباب مشروع وطني لكن كيف نتبنى هذا المشروع؟

– أقدم–رأياً–معلالً.	

أتحاور 
وأستنتج

التقويم

– أجيب–عن–األسئلة–اآلتية–:	

١– أعلل ما يأتي:.
– يلجأ بعض الشباب إلى مظاهر العنف والتمّرد أو الجنوح والتخريب.	

– القيم في المجتمع العربي تواجه أزمة حقيقيّة.	

– ازدهار المجتمعات وتقّدمها مصدره الشباب.	

٢– أوّضح دور المجتمع االيجابي ومؤّسساته في الحّد من مشكات الشباب..
٣– استنتج الدور الذي يقوم به الحوار في المساعدة على تفّهم الشباب..
٤– أمأل الفراغات اآلتية:.

– كلّمــا كانــت فئــة الشــباب أكثــر   و  كانــت المجتمعــات 	
أكثــر  

– فالشــباب بحاجــة إلــى فــرص ليكونوا   فــي مجتمعاتهم المحليـّـة، وبحاجة إلى 	
فــرص   فــي ســوق العمــل، كمــا أنّهــم بحاجــة إلــى فــرص   

  التي تشــّجع التفكير  

٥– الشــباب قــوة مؤثــرة وفعالــة فــي تطويــر المجتمــع . أوضــح المشــكات التــي تعــوق دورهــا . وأبيــن .
ــي بتجاوزها.. رؤيت



80

الدرس ٦: العولمة
6

قضية للمناقشة

– دار–حوار–بين–صديقين–بعد–شراء–أحدهما–هاتفاً–جديداً:	

األّول: يســأل الثانــي عــن نــوع هاتفــه المحمــول الــذي اشــتراه. فيجيبــه بأنـّـه مــن نــوع سامســونج، 
وأنـّـه مــن صنــع كوريــا الجنوبيــة، فيعلـّـق أحــد األصدقــاء عــن انبهــاره بانتشــار هــذه األجهــزة فــي كّل 

الــدول.

١– ماذا تطلق على هذه الظاهرة التي تنتشر، ويتشابه استعمالها في كّل دول العالم؟.
٢– اذكر أمثلة مشابهة من واقعك، مفسراً سبب ذاك االنتشار..
٣– ما طبيعة انتشار مثل هذه الظواهر؟ هل هي إيجابيّة أم سلبيّة؟ أدعم رأيي باألدلّة..

أواًل : معنى العولمة:
يتحــّدد معنــى العولمــة مــن خــال عــّدة مؤّشــرات منهــا انتشــار المعلومــات، بحيــث تصبــح متاحــة لــكّل 

النــاس، وتــذوب الحــدود بيــن الــدول، وزيــادة معــّدالت التشــابه بيــن المجتمعــات والمؤّسســات.

كّل هــذه العمليـّـات تــؤدي إلــى نتائــج ســلبيّة بالنســبة إلــى بعــض المجتمعــات ونتائــج إيجابيــة بالنســبة 
إلــى بعضهــا اآلخــر.

ويمكــن أن نميـّـز العولمــة عــن مفهــوم العالميــة )الكونيــة( إلــى جملــة القيــم اإلنســانيّة المثاليـّـة والغايــات 
العليــا التــي تتعلــق بحقــوق اإلنســان ومفاهيــم الديمقراطيـّـة والحفــاظ علــى خصوصيـّـة الشــعوب.

أضع تعريفي الخاص للعولمة.
أفكر 

تنتج
وأس
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ثانيًا : أشكال العولمة: 

 العولمة الثقافّية:

هــي ازديــاد الترابــط بيــن المجتمعــات، وتعميــم القيــم 
والعــادات واألفــكار الغريبــة، وتاشــي الخصوصيّــات 
الحضاريــة للــدول، وتوســيع نشــاط التبــادل الثقافــي، 

ــال  ــائل االتص ــّور وس ــال وتط ــط االتص ــا ونم ــوم والتكنولوجي ــي العل ــل ف ــور الهائ ــى التط ــاد عل باالعتم
ــر. ــر الخب ــرعة نش ــى س ــي تســاعد عل ــة( الت ــوات فضائيّ ــت وقن ــام )انترن واإلع

 العولمة االقتصاديّة:

هــي تأكيــد الحريــة االقتصاديـّـة والتبــادل التجــارّي بيــن أصحــاب العمــل والشــركات فــي أنحــاء العالــم، 
مبنيـّـة علــى االنفتــاح ونشــر الســلع، يبــرز فيها هيمنة التكتــات االقتصاديّة والشــركات متعّددة الجنســيات، 

وزيــادة تدفـّـق رأس المــال عبــر الحــدود.

 العولمة السياسّية:

هــي فــرض الــدول المتقّدمــة والقويــة قراراتهــا علــى الــدول الضعيفــة والتدخـّـل فــي شــؤونها، وربــط دول 
األطــراف بمركــز القــوة، أي هيمنــة ســلطة القطــب الواحــد علــى العالــم لكــن هــذا ال يمنــع االســتفادة مــن 

التجــارب السياســيّة الناجحــة فــي بعــض المجتمعــات.

– أحاور–زمالئي–وأقدم–أمثلة–على–أشكال–العولمة–المختلفة.	

ثالثًا : إيجابّيات العولمة:
ظهرت اآلثار اإليجابيّة لظاهرة العولمة على مستوى العالم منها:

١– التواصل بين الدول وتبادل الخبرات..
٢– انتشار عوامل التطّور الصناعي واالزدهار االقتصادّي..
٣– تطــّور البنيــة التحتيـّـة فــي معظــم الــدول: مثــل الطــرق الواســعة، الجســور العاليــة، األبنيــة الحديثــة، .

اتّســاع المــدن، تطــّور أشــكال العمــران وخدمــات الســكن.
٤–  تزايــد مظاهــر الرفاهيـّـة، فمــا كان حلمــاً للمواطنيــن فــي الماضــي تحــّول إلــى حاجــات أساســيّة فــي .

الحاضر.
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٥– ــزة . ــة وأجه ــات الجراحيّ ــك وســائل العــاج والعمليّ ــا تمل ــرة منه ّــى الفقي ــدول حت ــع ال ــت جمي بات
ــر. التصوي

٦– أخــذت تنمــو عوامــل التعليــم بقــوة مــن مــدارس وجامعــات ومعاهــد تتــّم فيهــا التجــارب العلميــة .
ــارات. واالختب

٧– فتــح المجــال للصــادرات نحــو األســواق العالميـّـة وتطويــر النشــاط التجــاري، والتنافــس فــي مجــال .
الســلع مــن حيــث الجــودة واألســعار.

نشاط

– أحاور–زمالئي–وأقدم–أمثلة–عن–إيجابيات–العولمة	

رابعًا : سلبّيات العولمة:

سلبّيات
العولمة

إضعاف الدول
انتشار النزعة
االستهالكية

تدمير
 الصناعة المحلّية

ادمان
المعلوماتي

اختراق
خصوصّية الدول

طمس
الهوّية الثقافّية

نشاط

– أبحث–عن–سلبيّات–أخرى–للعولمة–وأذكر–أمثلة–من–الواقع–عن–كل–منها.	

– أترى–في–العولمة–ظاهرة–إيجابيّة–أم–سلبيّة؟–أتبنّى–رأياً–وأدافع–عنه.	
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خامسًا : طرائق التعامل مع العولمة:
ــراً مــن المفّكريــن والسياســييّن إلــى البحــث  ــة بيــن فوائــد وســلبيّات العولمــة عــدداً كبي دفعــت المقارن
عــن الطــرق األفضــل للتعامــل مــع ظاهــرة العولمــة، فالمجتمعــات الفقيــرة غيــر قــادرة علــى االســتغناء عّمــا 
تقّدمــه الــدول المتقّدمــة مــن تقنيـّـات متطــّورة، وغيــر قــادرة فــي الوقــت نفســه علــى تعميــق تبعيتّهــا لآلخــر، 

األمــر الــذي يــؤدّي إلــى تعميــق مظاهــر الفقــر فيهــا وتخلّفهــا اجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً.

بعــض المفّكريــن يميــل إلــى تعظيــم اإليجابيـّـات ألن االبتعــاد عــن الحداثــة والتطويــر يــؤدّي إلــى التعّصب 
واالنغــاق علــى الذات.

 وبعضهــم اآلخــر يميــل إلــى تعظيــم دور الســلبيّات ألّن االندمــاج الكبيــر بالمجتمعــات الحديثــة 
واالعتمــاد عليهــا يمكــن أن يــؤدّي إلــى فقــدان الهويّــة، وضيــاع الــذات.

– كيف–نحافظ–على–خصوصيتنا–ضمن–هذا–العالم؟	

التقويم

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية–:	

١– أعلل كاً مّما يأتي:.
– ميل بعض المفّكرين إلى تعظيم دور العولمة اإليجابّي.	

– انتشار النزعة االستهاكيّة من سلبيّات العولمة.	

٢– أوازن بين إيجابيّات العولمة وسلبيّاتها، مع ذكر أمثلة..
٣– أبيّن رأيي في طرق التعامل مع العولمة..
٤– أقارن بين مفهوم العالميّة والعولمة..
٥– أكتب كلمة صح أمام الجملة الصحيحة وكلمة غلط أمام الجملة المغلوطة..

– توّسع مجال البحث العلمي والجامعات هي من مظاهر العولمة السياسيّة.	

– اتّخاذ الدوالر معياراً للنقد من مظاهر العولمة االقتصاديّة.	

٦– ــف يمكــن . ــة وكي ــا المختلف ــن أنواعه ــا . بي ــف حوله ــي أختل ــم اإلشــكالية الت ــن المفاهي العولمــة م
ــلبياتها . تجــاوز س
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الدرس ٧: العلم ومستقبل اإلنسان
7

قضّية للمناقشة:

– ــوم–	 ــرن–العل ــن–عشــر–ق ــرن–الثام ــات,–و–الق ــرن–اللرياضي ــرن–الســابع–عشــر–ق ــو:–"كان–الق ــر–كام ــول–ألبي يق
ــرن–الخــوف".– ــو–ق ــرن–العشــرين–فه ــا–الق ــة,–أم ــوم–البيولوجي ــرن–العل ــرن–التاســع–عشــر–ق ــة–و–الق الفيزيائي

– يقــول–روبــرت–بالنشــيه:–»ال–أحــد–ينكــر–اليــوم–قيمــة–االبتــكارات–الكثيــرة–والمتنّوعــة–التــي–يغّذيهــا–الهــوس–	
بالحقيقــة–العلميـّـة–لمزيــد–مــن–الســيطرة–والتحكـّـم–فــي–الطبيعــة«.

– ــر–	 ــاالت–الخط ــة–الضــارة–واحتم ــرات–الجانبيّ ــن–التأثي ــد،–ولك ــة–تتزاي ــا–التكنولوجيّ ــر:–»إن–قوان ــول–توفل يق
ــد–أيضــا«. تتصاع

١– ماذا أستنتج من األقوال السابقة؟.
٢– إلى أّي اآلراء تميل؟ ولماذا؟.

أواًل: مفهوم تقّدم العلم:
ــي  ينطــوي تعبيــر تقــّدم العلــم علــى بعديــن أساســييّن: يرتبــط األّول بالمعنــى النظــري: أي النظريّــات الّت
قّدمهــا العلمــاء، بينمــا يتصــل الثانــي بالتطبيقــات العمليـّـة لتلــك النظريـّـات مــن اكتشــافات واختراعــات فــي 

المجــاالت المختلفــة لحيــاة اإلنســان.

أفكر كيف أتلّمس تقدم العلم في حياتي اليومية؟ أوّضح ذلك باألمثلة.
وأجيب
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ثانيًا: مظاهر تقّدم العلم:
طــال التقــّدم العلمــي معظم المجــاالت في حياتنــا المعاصرة طب 

- اتصال - نقل

أبحث أقدم بمساعدة زمائي مظاهر أخرى لتقّدم العلم من واقعنا.
 وأقرر

ثالثًا: آثار تقّدم العلم في الحضارة المعاصرة:

- اآلثار اإليجابّية:

 هناك آثاٌر إيجابية كثيرة نتجت عن تقّدم العلم، ومن أبرزها:

تســهيل الحيــاة اليوميـّـة لألفــراد، وتيســيرها باإلضافــة إلــى مظاهــر الرفاهيـّـة المتعلّقــة بتلبيــة حاجاتــه، إذ 
يســتطيع إنجــاز أعمــال كثيــرة فــي وقــت وجهــد قليليــن وبســرعة كبيــرة.

اإلنجــازات  مــن  لــكل  اإليجابيــة  اآلثــار  زمائــي  مــع  اســتنتج   
االّتيــة: التكنولوجيّــة 

ــة  ــات التلفزيونيّ ــرة - المحطّ ــة - الطائ ــار الصناعيّ ــة - األقم ــف الذكي  الهوات
الحاســوب - الّشــابكة - تطــّور األدوات الطبيّــة.

أتحاور 
وأستنتج
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- اآلثار السلبّية:

علــى الرغــم مــن اإلنجــازات المهّمــة التــي وفّرهــا العلــم لإلنســان إال أنهــا أدّت إلــى مشــكات وســلبيّات 
ــة مــكان  ــات االفتراضيّ ــة، إذ حلّــت العاق ــاة اليومي ــي الحي ــراد ف ــن األف ــي بي منهــا تراجــع التواصــل الفعل

الصداقــات الواقعيـّـة، ممــا نجــم عنــه مشــكات التفــّكك العائلــي واالجتماعــي.

ــة  ــلبيّة لإلنجــازات التكنولوجيّ ــار الس ــن اآلث ــي ع ــع زمائ أبحــث م
ــة: االّتي

ــائل  ــى وس ــد عل ــي تعتم ــة الت ــام الكرتونيّ ــادة األف ــي - زي ــاب اإللكترون  انتشــار الكت
العنــف- ســهولة اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــّي وانتشــارها بيــن الشــباب بكثرة- 

تطــّور الفيزيــاء النوويـّـة والذريـّـة

أفكر 
وأشارك

نشاط:

– أبحث–عن–آثار–سلبيّة–أخرى–نتجت–عن–تقّدم–العلم–من–واقعي.	
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نشاط مناظرة:

انقســمت مواقــف البشــر حــول العلــم إلــى فريقيــن، أحدهمــا يتفــاءل بتقــّدم العلــم واآلخــر ينظــر بشــكل 
تشــاؤمي إلــى نتائجــه، أتبنــى رأيــاً وأدافــع عنــه باألدلـّـة وأدعّمــه باألمثلــة.

رابعًا: ضبط العلم:
لقــد فــرض التفكيــر العلمــّي نفســه علــى الجميــع، ألنـّـه ليــس جمــع المعلومــات فقــط بــل هــو طريقــة إلــى 
النظــر إلــى األمــور باالعتمــاد علــى العقــل والبرهــان أيضــاً، فــإن كان يتعــارض أحيانــاً مــع القيــم اإلنســانيّة 

الشــريفة إال أنـّـه يثــري حيــاة اإلنســان ويطورهــا.

مثــال: الطاقــة النوويـّـة إذا تــم اســتخدامها ســلمياً فأنهــا تحّقــق مزيــداً مــن الرفاهيــة للبشــريّة ولكنّهــا فــي 
المقابــل إذا أســيء اســتخدامها قــد تدمرنــا.

ــدع  ــا أال ن ــي الوجــود وجــب علين ــتمرار ف ــا االس ــور: »إذا أردن ــس غاب ــول دني يق
ــة« ــة دون مراقب التقان

أتأمل 
وأفسر

ــه، وليــس العلــم هــو  مــن الثابــت أّن اإلنســان هــو المســؤول عــن تأثيــرات العلــم بطريقــة اســتخدامه ل
ــة  ــتخدامه لخدم ــّم اس ــة، ويت ــات األخاقيّ ــم بالصف ــث يتّس ــم بحي ــط العل ــن ضب ــّد م ــك الب ــبب، لذل الّس
ــف  ــر العن ــن نش ــد ع ــه، ويبتع ــة وخصوصيّت ــه الخاص ــون حيات ــان، ويص ــعادة اإلنس ــق س ــريّة وتحقي البش

والحــروب واألســلحة المدمــرة.

نشاط :

أستنتج حلوالً إضافية لضبط العلم ومنع استخدامه في تدمير البشرية، بمساعدة زمائي.
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التقويم

– أجيب–عن–األسئلة–اآلتية–:	

١– يقــول ألفيــن توفلــر: "إنّنــا فــي حاجــة ماّســة إلــى حركــة مــن أجــل تكنولوجيــا مســؤولة"، أفّســر هــذا .
القول.

٢– أبحث عبر مصادر التعلم أو الّشابكة عن طرق مفيدة لضبط العلم وتقليل آثاره السلبيّة..
٣– أمأل الجدول اآلتي بمساعدة زمائي:.

تقدم–العلم–في–المجتمع

السلبياتاإليجابياتمظهر–التقدم

البطالة ونقص فرص العملزيادة اإلنتاج وتحسينهاستخدام اآلالت بالمصانع

  تطّور العلوم والتكنولوجيا

  استبدال اآللة بالعمل اليدوّي الروتيني

   تطّور المواصات

  تقّدم االتصاالت ووسائل التواصل
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الوحدة الثالثة
علم النفس
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الدرس ١: طرائق البحث في علم النفس
1

قضّية للمناقشة:

– أراد–أحد–الباحثين–دراسة–ميول–التالميذ–إلى–القراءة–وكان–أمامه–خياران:	

– اختيار مجموعة من التاميذ ومتابعتهم كلما انتقلوا إلى مرحلة دراسية أعلى.	

– اختيــار مجموعــة مــن التاميــذ فــي صفــوف مختلفــة وبأعمــار مختلفــة ويــدرس تأثيــر الميــول 	
فيهم

١– ما األسلوب الذي اتبعه الباحث في جمع المعلومات..
٢– اقترح أسلوبا آخراً لجمع المعلومات..

أواًل: الطريقة
هي اإلجراءات العملية التي تّدرس بوساطتها الظاهرة، ويستخدم علم النفس عدة طرق:

طرائق
علم النفس

المقارنة

التجريب

المسح

االستبطان

دراسة الحالة
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ثانيًا:

أجريت تجربة على مجموعتين من الطالب طلب إليهم وضع أيديهم في ماء يحتوي على العديد من قطع 
الثلج، فطلب إلى المجموعة ا�ولى أن تضع أيديها في الماء المثلج من دون أن تعّبر عن انزعاجها من 

البرودة بأّية طريقة، وطلب إلى الثانية أن تعبر بحرية عن االنزعاج بالطريقة التي تريدها، وتّم ضبط الوقت 
لكل من المجموعتين: فكانت النتيجة أّن المجموعة التي عّبرت عن انزعاجها (بالصراخ أو الكالم أو 
الحركات) قد استطاعت أن تبقي أيديها وقت§ أطول من المجموعة التي لم تعبر أبد¥ عن مشاعرها.

الطريقة ا�ولى

– ما–داللة–ذلك؟	

– أبيٌن–الطريقٌة–المستخدمة–في–هذه–الدراسة،وأعرفها.	

– أوّضح–تدّخل–الباحث–في–الظاهرة؟	

– أوّضح–معنى–المجموعة–الضابطة–ومعنى–المجموعة–التجريبيٌةٌ.	

– أطبّق–هذه–الطريقٌة–على–مشكلة–جديٌدة.	

يــدرس الباحثــون ســلوك الحيــوان العتقادهــم أّن دارســة ســلوك الحيــوان 
تمكــن مــن دراســة الســلوك اإلنســاني.

إضاءة

ثالثًا:

قام معلم في مدرسة بمالحظة سلوك متفاوت بين طّلابه المتفوقين:
فئة من الطالب متفّوقين، ولكنهم يتصفون بالخجل مترّددين في إجاباتهم، قليلو النشاط والمشاركة، 

مّما يؤّثر على درجات تحصيلهم العلمّي. وفئٌة أخرى متفّوقة من الطالب ولكّنهم أكثر جرأة في ا�جابة   
وأكثر ثقة بالنفس، مما ساعد على زيادة درجاتهم الصفّية.

فعمل على تشجيع الفئة الخجولة وزيادة تفعيل مشاركتها وثقتها بنفسها.

الطريقة الثانية

– أبين–الطريقة–المستخدمة–في–هذه–الدراسة،–أعرفها،–وأبين–سبب–استخدامها.	

– أطبّق–هذه–الطريقة–على–دراسة–حاالت–أخرى.	
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رابعًا :

لينا مرشدة نفسّية قامت بدراسة عن صعوبات التعلم، حيث أجرت مسح� شامًال لطالب المدارس في إحدى 
المناطق وتبين أن معظم الالب الذين يعانون من مشكالت في التعلم تظهر لديهم ظواهر معينة مثل:

نشاط حركي زائد.
صعوبة في التركيز وتشتيت االنتباه

أو قد يظهر على البعض العكس كالخمول وقلة النشاط بسبب انعدام الدافعية، وعادة يكون هؤالء 
الطالب غير قادرين على مقارنة أقرانهم في التحصيل الدراسي.

الطريقة الثالثة

– أقّدم–تعريفاً–يوّضح–الطريقة–المستخدمة.	

– أبين–أهميّة–هذه–الطريقة،–ومتى–أطبّقها.	

– أطبّق–هذه–الطريقة–في–دراسة–موضوعات–أخرى	

خامسًا: الطريقة الرابعة:

الحالة–الثانيةالحالة–األولى

حــا طالبــة فــي المرحلــة الثانويـّـة اعتــادت 
كل يــوم قبــل أن تنــام )خاّصــة فــي األيّــام 
التــي تحــّدث فيهــا اضطرابــات( أن تســترجع 
ــل  ــار، تحل ــا خــال النه ــا حــدث معه كل م
وتفّســر ســلوكها وتصّرفاتهــا وتســتعّد لليــوم 

ــي بــكل نشــاط وثقــة بالنفــس. الثان

المرحلــة  فــي  متفــّوق  طالــب  حســان 
يعانــي مــن  قبــل االمتحــان  الثانويّــة لكنّــه 
اضطرابــات وخــوف شــديد يجعلــه ينســى 

المعلومــات كل 

النفســي  المعالــج  إلــى  الذهــاب  قــّرر 
ــه عــن تفاصيــل  لمســاعدته، وبــدأ يتحــدث ل
حالتــه إلــى أن اســتطاع فعليــاً حــل مشــكلته.

– أبين–الفرق–بين–أسلوب–حال–وحسان–في–معالجة–المشكلة.	

– أوازن–بين–الحالتين،–وأبين–أيهما–أفضل–برأيي.	

– أسمي–حالة–عودة–الفرد–إلى–ذاته.	

– إلى–أّي–مدى–يكون–الفرد–منصفاً–في–فهمه–لذاته.	
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سادسًا:

لينا مرشدة نفسّية قامت بدراسة عن صعوبات التعلم، حيث أجرت مسح� شامًال لطالب المدارس في إحدى 
المناطق وتبين أن معظم الالب الذين يعانون من مشكالت في التعلم تظهر لديهم ظواهر معينة مثل:

نشاط حركي زائد.
صعوبة في التركيز وتشتيت االنتباه

أو قد يظهر على البعض العكس كالخمول وقلة النشاط بسبب انعدام الدافعية، وعادة يكون هؤالء 
الطالب غير قادرين على مقارنة أقرانهم في التحصيل الدراسي.

الطريقة الخامسة

١– أبيّن الطريقة التي استخدمها الباحث..
٢– أبيّن ما تدرسه هذه الطريقة..
٣– أوّضح المكان الذي جمع فيه الباحث المعلومات عن الطفل..
٤– هل أطبق هذه الطريقة على الحاالت الجماعيّة أم الفرديّة؟.
٥– ــى ماضــي الفــرد؟ . ــة أم يعــود إل ــة الحالي ليصــل الباحــث للكشــف عــن المشــكلة أيكتفــي بالمرحل

ولمــاذا؟

 أشــارك رفاقــي فــي المجموعــة، وأختــار طريقــة، واســتنتج تعريفــاً لهــا، 
وأبيــن رأيــي فيهــا.

أتحاور 
وأستنتج
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التقويم:

– أجيُب–على–األسئلة–التالية:	

١– أضع كلمة صح أو خطأ أمام العبارات اآلتية:.
– يستخدم الباحث في طريقة دراسة الحالة أسلوب المقارنة.	

– يعود الباحث لدارسة ماضي الفرد في طريقة دراسة الحالة.	

– لاستبطان نوع واحد وهو االستبطان العلمي فقط.	

٢– أقارن بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة..
٣– أعلّل ما يأتي:.

– يعود الباحث في دراسة الحالة إلى ماضي الفرد.	

– يجري الباحث وصفاُ شاماً ألوصاف الظاهرة.	

٤– أوازن بين الطريقة التجريبيّة وبين طريقة االستبطان..
٥– أستنتج تعريفاً لدراسة الحالة..
٦– أميّز نوعي االستبطان وأقّدم مثاالً عن كّل نوع..
٧– سابعاً: أكمل الجدول األتي :.

اقتراحات–الحّل–وطريقتهأسبابها–المشكلة–

  اإلدمان 

  الخجل 

  العزلة واالنطواء 

  عدم الثقة بالنفس 
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الدرس ٢: أدوات البحث في علم النفس
2

قضّية للمناقشة:

– تعمــل رنيــم مرشــدة نفســيّة جديــدة فــي مدرســة ثانويـّـة، وبــدأت بتتعــرف مشــكات الطــاب 	
ومتطلّباتهــم، فبــدأت بالتحــّدث مــع بعــض الطــاب كّل منهــم علــى انفــراد فــي غرفــة اإلرشــاد 
ــة  ــرأي الطلب ّــق ب ــة بضعــة أســئلة تتعل ــاً كانــت تقــوم بكتاب تســتمع إليهــم وتحاورهــم، وأحيان
عمومــاً حــول المنهــاج والمعلّميــن والمدرســة وغيرهــا ممــا يعبـّـر فيــه الطالــب عــن احتياجاتــه 
ومواقفــه وتطلــب منهــم اإلجابــة بصــدق، وفــي بعــض األحيــان كانــت تســتدعي بضعــة طلبــة 

مــن كّل صــف وتحاورهــم حــول بعــض المشــكات الصفيـّـة.

– أحاور–زمالئي–لإلجابة–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أستنتج األدوات التي أستخدمت في القضية السابقة..
٢– لماذا اختارت بضعة طاب للحوار معهم حول مشكات الصف؟ ماذا أسّمي هذه الفئة؟.
٣– هل لدي اقتراحات ألدوات أخرى تساعدها في معرفة مشكات الطاب؟.

أواًل: األداة:
هي الوسيلة التي بواسطتها يجمع الباحث المعلومات والبيانات المطلوبة عما يريد دراسته.

أدوات
علم

النفس
المالحظة

االستبيان

المقابلة

االختبارات
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المالحظة:

–الموقــف–األول:–عندمــا تذهــب فــي نزهــة وتاحــظ النباتــات وتســتمتع بمناظــر الطبيعــة المحيطــة بــك، أو 
عندمــا تاحــظ لوحــة، أو شــكل معيــن.

ــا،  ــيّة م ــكلة نفس ــن مش ــي م ــل يعان ــلوك طف ــة س ــي بماحظ ــج نفس ــوم معال ــا يق ــي:–عندم ــف–الثان –الموق
ويســتخدم أدوات خاّصــة لذلــك.

– أبين نوع الماحظة المستخدمة في كّل موقف، أقارن بينهما.	

–  أذكر أمثلة تبيّن مجاالت استخدام كل نوع.	

المقابلة:

: أرى في الصورة 

١– عناصر المقابلة: الباحث والمبحوث.
٢– الباحــث . بيــن  يجمــع  لقــاء  هــي  المقابلــة:  آليــة 

والمبحــوث، بحيــث يطــرح الباحــث أســئلة علــى 
للمفحــوص  يتيــح  مريــح  جــٍو  فــي  المبحــوث 
ــات  ــى االجاب ــول عل ــكاره للحص ــن أف ــر. ع التعبي

المطلوبــة.
٣– الغاية من المقابلة: جمع معلومات تفيد في تحديد المشكلة وعاجها..

أنواع–المقابلة:

– أشارك–رفاقي–في–المطابقة–بين–نوع–كّل–مقابلة–وهدفها.	

تهدف إلى تحديد مشكلة ما و تحديد طبيعتهامقابلة مسحيّة 

تهدف إلى تقديم يد العون لشخص يواجه مشكلة ما المقابلة العاجيّة 

تستخدم للحصول على معلومات وبيانات و آراءالمقابلة التشخيصيّة
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االستبيان:

االســتبيان أداة تســتخدم للحصــول علــى الحقائــق والوقائــع و تعــرف االتجاهــات والمواقــف وله أشــكاٌل 
عديدة:

 االستبيان المغلق

 االستبيان المفتوح

 االستبيان المغلق-المفتوح

 االستبيان المصّور

ستبيان
أنواع اال

ــاوت،  ــي، متف ــلبي، إيجاب ــك؟ س ــي حيات ــة ف ــام اليقظ ــر أح ــا تأثي م
ــرى... ــياء أخ أش

أفكر 
وأشارك

١– أبيّن نوع هذا االستبيان..
٢– أطبّق أنواعاً أخرى لاستبيان على المثال السابق..
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االختبارات:

بعض نماذج االختبارات

الذكاء

الشخصية

االستعداد

التحصيل

الميول

أبحث عن اختبارات أخرى و أختبر بها رفاقي.

أتحاور 
وأستنتج
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– الخجل كنموذج من اختبارات الشخصية:	

ًأحياناًدائماً ًنادرا أبدا

هل تخشى الغرباء؟

هل تشعر بالقلق أثناء الحديث مع شخص أكبر منك؟

هل تشعر باالضطراب عندما تجيب عن سؤال أمام رفاقك؟

هل تحتاج إلى شخص يساندك؟ 

هل ينتابك الخوف أثناء الحفات؟

أستطيع التعبير عن مشاعري في أي وقت

عندما يواجهني سؤال مفاجئ أستطيع اإلجابة

العّينات:

–تعريــف–العيّنــة:–مجموعــة جزئيـّـة مــن مجتمــع البحــث تمثـّـل عناصــر المجتمــع، ويمكــن تعميــم نتائــج تلــك 
العينــة علــى المجتمــع بأكملــه، يلجــأ الباحــث للعينــة ألن دراســة المجتمــع األصليـّـة تتطلـّـب جهــداً ووقتــاً 

وتكاليــف ماديـّـة كبيرة.

ت
نا

عّي
ال

العشوائّية غير العشوائية
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نشاط:

– أشارك–رفاقي–في–البحث–عن–أمثلة–لكل–عينة.	

التقويم:

– أجيُب–على–األسئلة–التالية:	

١– أكمُل العبارات اآلتية:.
–   للماحظة نوعان: 	

 
 

–   المقابلة: هي 	
 

٢– اختار اإلجابة الصحيحة:.
– االستبيان المفتوح يتضّمن أسئلة:	

4. مفتوحة فقط3. مصّورة2.مفتوحة ومغلقة معا1ً. مغلقة

– العيّنة الحصصيّة من العينات:	

العشــوائية 2. الغير عشوائية1. العشوائية العينــات  معــا3ً.  العشــوائية  وغيــر 

٣– أضع كلمة صح أمام العبارات الصحيحة وخطأ أمام العبارات المغلوطة:.
– يُستخدم االستبيان لتعّرف اآلراء واالتجاهات والمواقف.	

– الماحظة العلميّة تعتمد على الحواس فقط.	

٤– يلجأ الباحث للعيّنة، أعلّل..
٥– أصّمم استبيانا مفتوحا ومغلقا حول المواد الدراسيّة أو أّي موضوع تختار..
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الدرس ٣: الحاجات الدوافع األساسية لدى اإلنسان
3

قضّية للمناقشة:

– أتأّمل–المواقف–اآلتية:	

١– شخص جائع لم يتناول الطعام مّدة يومين وهذا ما اضطّره إلى تناول طعام ال يحبه..
٢– شــاب انتقــل حديثــاً إلــى بلــد جديــد وبــدأ يتعــرف علــى أصدقــاء جــدد والمشــاركة فــي نشــاطات .

ــة منوعة. رياضيّ
٣– نشرت وسائل اإلعام صورة أنثى القطّة ترعى صغار البط مع صغارها..
٤– طالب مفرط في الحركة ويتعامل بعدوانيّة مع زمائه..

– أحاور–زمالئي–في–اإلجابة–عن–اآلتي:	

– هل هناك أسباب لتلك المواقف، أم حدثت صدفة؟ أبيّن ذلك.	

– أستنتُج الدافع وراء كّل موقف من المواقف السابقة.	

أواًل : الدافع:

عندما

يحدث

النقص

ظهور

الحاجات

اختالل

التوازن

بسبب

التوتر

الداخيل

ظهور

الدافع

سلوك غ� مشيع

يؤدي إىل اختالل

 التوازن

سلوك مشيع

يؤدي إىل التوازن

نشاط:

– أستنتُج–تعريف–الدافع–من–المخطّط–السابق.	

– أطبّق–مثال–دافع–العطش–بالتعاون–مع–زمالئي–تبعاً–للمخطّط–السابق.	
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ثانيًا: عالقة الدافع بالحاجة:
الحاجــة هــي شــعور الفــرد بافتقــاره إلــى شــيء يــؤدّي إلــى اختــال التــوازن، األمــر الــذي يجعلــه يشــعر 
بالتوتـّـر ممــا يدفعــه إلــى القيــام بســلوك يشــبع الحاجــة ويزيــل التوتــر، مثــال: حاجــة الجســم المتعــب إلــى 

لراحــة ممــا يدفعــه إلــى النــوم

كّل سلوك وراءه حاجة

– أفسر–ذلك.	

أتأمل 
وأفسر

ثالثًا: أنواع الدوافع

أنواع الدوافع

دوافع اجتماعّية  دوافع عضوّية

دافع الجوع

دافع العطش

دافع ا�مومة

الدافع الجنسي
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الدوافع العضويّة:

هــي الدوافــع التــي تتعلـّـق بالشــروط الفيزيولوجيـّـة الضروريـّـة للحفــاظ علــى حيــاة الكائــن الحــي، وهــي 
مشــتركة بيــن اإلنســان، والحيوان)مثــل بنــاء الطيــر للعــش، وهجــرة األســماك..( وهــي فطريـّـة أوليـّـة ليســت 

بحاجــة إلــى تعلـّـم، ومهّمــة لحفــظ النــوع.

نشاط:

– امأل–الجدول–اآلتي–بالدوافع–الموجودة–في–المخطّط–اآلتي،–بمساعدة–زمالئي.	

طرق إشباعه )مثال(الوصفالدافع

الدوافع االجتماعية المكتسبة:

تتعلـّـق بالشــروط االجتماعيـّـة وتعتبــر حاجــات ثانويـّـة يكتســبها الفــرد نتيجــة خبراتــه اليوميـّـة وتعلّمــه فــي 
أثنــاء تفاعلــه مــع بيئتــه االجتماعيــة، وتأثــره بالقيــم والمعاييــر والثقافــة التــي ينتمــي إليهــا، وتقســم إلــى عــّدة 

أنــواع مــن أهمهــا

دافع االجتماع دافع ا�نجاز 

دافع ا�نتماء

دافع الفضول واالكتشاف

اعتماد على النفس
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ال تستسلم

تابع مشوارك

إن أخطأت فالتقف...
وإن تعثرت فتابع من جديد...

هكذا هي الحياة،
 من ال يسقط ال يتعلم أبداً

١.––دافــع–اإلنجــاز:–هــو ســعي الفــرد إلــى بلــوغ مســتوى عــاٍل مــن 
اإلنجــاز فــي نشــاطه العقلــّي واالجتماعــّي ممــا يجعلــه يتفــّوق 
علــى أقرانــه ويحّقق النجاح، لذلك تســاعد التنشــئة االجتماعية 
علــى تنميتــه بالتشــجيع )كتشــجيع الطالــب على زيــادة تحصيله 

الدراسّي وتقوية الصبر لديه والتخلّص من الضغوطات(.

اقتــرح أنــا وزمائــي وســائل لتشــجيع طالــب متفــوق ولكنــه خجــول 
قليــل الثقــة بنفســه فــي تحقيــق اإلنجــازات.

أفكر 
وأشارك

٢.––الدافــع–إلــى–االجتمــاع:–هــو ميــل الفــرد إلــى العيــش فــي جماعــات مــع بنــي جنســه ومشــاركتهم أنــواع 
النشــاط المختلفــة وشــعوره بالعزلــة والضيــق عندمــا يبتعــد عنهــم، وهــو ميــل عــام عنــد جميــع أفــراد 

البشــر، فهــو ال يســتطيع أن يعيــش بمفــرده.

أفسر قول أرسطو: "اإلنسان مدني )اجتماعي( بطبعه"

أتأمل 
وأفسر

ــن  ــم ضم ــل معه ــارب والتفاع ــعور بالتق ــن والش ــع اآلخري ــرد م ــاون الف ــو تع ــاء:–ه ــى–االنتم ــع–إل ٣.––الداف
عاقــات حميمــة مّمــا يخفــض توتــره ويحــّل مشــكاته النفســيّة مــن إحســاس بالغربــة عــن اآلخريــن 
وعــدم التكيـّـف، مثــال: الشــخص الــذي يهاجــر إلــى بلــد جديــد يحــاول أن يعّمــق شــعوره باالنتمــاء 
ــارة  ــة أو زي ــة أو ثقافيّ ــابقات رياضيّ ــن مس ــات م ــاركة بالفعاليّ ــات والمش ــد الصداق ــال عق ــن خ م

أماكــن ســياحية وغيرهــا.

– –لو–أنّ–في–صفي–طالب–جديد–من–بلد–آخر–ويشعر–باالنعزال–	
–أقترح–نشاطاً–لدمجه–مع–بيئتي.

٤.––دافــع–االعتمــاد–علــى–النفــس:–يتــّم مــن خــال تنميــة المهــارات والوظائــف اإلدراكيـّـة والحركيـّـة، كذلــك 
ــلوك  ــى عكــس س ــل، عل ــدى الطف ــس ل ــأكل والملب ــي الم ــذات ف ــى ال ــاد عل ــلوك االعتم ــأة س مكاف

االتـّـكال علــى اآلخريــن.
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أفكر سلبيات االتكاليّة على اآلخرين.

تنتج
وأس

٥.––دافــع–الفضــول–واالكتشــاف:–يتولـّـد لــدى اإلنســان منــذ طفولتــه دافــع الفضــول والبحــث الــذي يدفعــه 
إلــى اكتشــاف محيطــه وخاّصــة عندمــا يكــون المثيــر جديــداً، وقــد ال يرتبــط بالحصــول علــى مكافــأة 
مباشــرة أو إرضــاء دافــع آخــر كالحصــول علــى الطعــام مثــاً أو المــال، ولألســرة والبيئــة دور كبيــر 

فــي تنميــة مهــارات االكتشــاف عنــد األطفــال وتنميــة قدراتهــم العقليـّـة.

أبحث مع زمائي عن دوافع اجتماعية أخرى. أبحث
 وأقرر

رابعًا: هرم الحاجات عند ماسلو:
وضــع ماســلو نظريّــة تحــدد أولويّــات اإلنســان المختلفــة التــي يســعى الفــرد إلــى إشــباعها مــن خــال 
قيامــه باألفعــال التــي تشــبعها، ولكــن إن بقيــت غيــر مشــبعة تســبّب إحباطــاً وتوتــراً أو آالمــاً نفســيّة حــادة، 

ويحصرهــا فــي خمــس فئــات مــن األدنــى إلــى األعلــى.

األبتكار، حل المشاكل، تقبل الحقائق

تقدير الذات، الثقة، اإلنجازات، أحترام األخرين،
األحترام من األخرين

الصداقة، العالقات األسرية، االنتماء للحب

السالمة الجسدية، األمن الوظيفي، أمن الموارد،
 األمن األسري والصحي، أمن الممتلكات

التنفس، الطعام، الماء، النوم، الجنس،
 التوازن، اإلخراج

الحاجة لتحقيق وتقبل الذات

الحاجة للتقدير

الحاجات ا�جتماعية

حاجات ا�مان

الحاجات الفسيولوجية
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نشاط:

– أمرر–ورقة–بمشاركة–زمالئي–يكتب–عليها–كل–منّا–حاجاته،–ثم–أصنّفها–تبعاً–لهرم–ماسلو.	

– أوّضح–من–خالل–األمثلة–رأيي–في–ترتيب–هرم–ماسلو.	

خامسًا: ضبط الدوافع والحاجات:

– بعــض–األفــراد–يتناولــون–الطعــام–وهــو–)دافــع–عضــوي(–مّرتيــن–فــي–اليــوم–وآخــرون–ثــالث–مــّرات،–	
وبعضهــم–يســتخدم–اليــد–مباشــرة–فــي–تناولــه–أمــا–اآلخــرون–فيســتخدمون–الشــوكة–والســكين.

– األم–اإلنســانية–مهمــا–كان–ابنهــا–عاقـّـاً–ومزعجــاً–لهــا.–فإنهــا–تظــل–ترعــاه–وتحــن–عليــه–طيلــة–عمرهــا،–	
بينمــا–األم–الحيوانيــة–فإنهــا–تبتعــد–عــن–أطفالهــا–مجــرد–بلوغهــم.

– قــد–نــرى–شــخصاً–يشــبع–دافــع–الفضــول–إلــى–حــد–التلّصــص–واختــراق–خصوصيــة–غيــره،–وقــد–	
نــرى–آخــر–يــأكل–بشــراهة،–وآخــر–يحــاول–تحقيــق–ذاتــه–بالســرقة–أو–العنــف.

أتأمل 
وأفسر

نشاط

– أ–فّسر–سبب–ذلك–االختالف–مع–أن–الدافع–هو–ذاته.	

– استنتج–ضرورة–ضبط–الدوافع،–وابحث–مع–زمالئي–عن–اقتراحات–لضبطها.	

التقويم:

– أجيُب–على–األسئلة–التالية:	

١– لماذا تعّد الدوافع العضويّة ضروريّة البّد من إشباعها؟.
٢– استنتج طرائق لضبط الدوافع..
٣– ــن دون . ــبع الحاجــات م ــي أن تش ــن برأي ــل يمك ــلو. ه ــد ماس ــرم الحاجــات عن ــي ه ــي ف ــن رأي أبيّ

تسلســلها المذكــور؟
٤– أبحث عبر الشابكة أو مصادر التعلّم عن نظريّات أخرى لدراسة الحاجات اإلنسانيّة..
٥– أوّضــح بالرســم مخطــط العاقــة بيــن الحاجــة والدافــع، مــن خــال تطبيقــي مثــال حاجــة اإلنســان .

إلــى المــاء.
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الدرس ٤: التعلم
4

قضّية للمناقشة:

– يقــول أحــد المبرمجيــن: كنــت أحــب البرمجــة، فبــدأت بالتدريــب علــى الحاســوب لفتــرات 	
طويلــة يوميـّـاً، واســتعنت بأحــد المختصيــن الــذي شــرح لــي بعــض مــا وجدتــه صعبــاً، وبالفعــل 

أنــا اآلن مبرمــٌج ماهــٌر.

– ماذا أسّمي تجربته؟ وكيف أصبح مبرمجاً ماهراً؟	

– هل ترى أن هناك طرائق أو شروٌط لعملية اكتساب الخبرات والمهارات؟	

أواًل: طبيعة التعّلم:
عمليـّـة يتلقــى اإلنســان مــن خالهــا المعرفــة التــي تشــمل القيــم اإلنســانيّة والمهــارات العمليـّـة، وذلــك 

مــن خــال طــرق مختلفــة كالدراســة أو الخبــرة العمليـّـة أو الوســط االجتماعــي.

يقــاس التعلـّـم بالتغيــر فــي الســلوك بدرجــة قابلــة للماحظــة والقيــاس، ويتميــز بأنــه عمليــة انتقائيـّـة إذ ال 
يمكــن لإلنســان تعلـّـم الخبــرات والمهــارات كافــة البشــريّة طــوال فتــرة حياتــه، لــذا فإنــه ينتقــي أكثرهــا 

أهميـّـة فــي ظــّل الحــوادث التــي يتعــّرض لهــا.

التعلــم الصفــي هــو التعلـّـم الــذي يحــدث نتيجــة مــرور الطالــب بخبــرات 
جديــدة داخــل غرفــة الصــف، ويكــون تحــت إشــراف المعلـّـم ويعتمــد عليــه 

بشــكل أساســي.

إضاءة

أتحدث إلى رفاقي عن مهارة تعلمتها، وأبين كيف تعلّمتها.

أتحاور 
وأستنتج
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ثانيًا: شروط التعّلم:
إّن التعلّم الهادف ال يحدث من دون شروط معينة، ومن أبرزها:

النضج:

١– ويقصــد بــه الوصــول إلــى حالــة النمــو الكاملــة، ويقســم إلــى عــّدة أقســام أهمهــا النضــج العضــوي .
والنضــج العقلــي.

– ّــم، 	 –النضــج–العضــوي: هــو النمــّو الجســمي الســوي ألعضــاء الجســم وهــو شــرط ضــروري للتعل
ــه النمــّو الكافــي. ــه وأعصاب فالطفــل ال يتعلــم المشــي مثــاً إال بعــد أن تنمــو قدمي

– ــذي 	 ــر ال ــة باألم ــة المتعلق ــف العقليّ ــي الوظائ ــة ف ــه درجــة النمــو العامّ ــي:–ويقصــد ب  النضــج–العقل
ــال. ــن األطف ــة بي ــة الممكن ــروق الفرديّ ــف ظــروف الف ــاة مختل ــع مراع ــل م ــه الطف يتعلّم

يتوقــف تعلـّـم موضــوع معيــن علــى نضــج األجهــزة الجســميّة والوظائــف العقليـّـة التــي تعــّد مســؤولةً عــن 
أداء الفــرد فــي أثنــاء تعلمــه لهــذا الموضــوع

أحاور زمائي، ثم أذكر أمثلة عن العاقة بين النضج والتعلم. 

أفكر 

تنتج
وأس

الدافعّية:

ال تعلـّـم مــن دون دافــع معيــن، وتبــدو وظيفــة الدافعيــة فــي التعلــم ثاثيـّـة األبعــاد، وتتشــابه فــي ذلــك مــع 
الوظيفــة العامـّـة للدوافــع.

أتذكر تعريف الدافع كما مّر معي سابقا. أبحث
 وأقرر
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وظيفة
 الدافعية 

في التعّلم

يحّرر الطاقة
االنفعاليّة

 الكامنة في
والتي تجعله حماسيّاًالكائن الحي يملي على الفرد

أن يستجيب لموقف

معين ويهمل المواقف

األخرى
حالة التوتّر الموجودة لدىوجهةً معينة لتزولتّوجه السلوك

الفرد

ما الذي يدفعني إلى حب مادٍة دون أخرى؟ أبرر موقفي.

أتحاور 
وأستنتج
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الممارسة والتدريب:

تستخدم أحياناً بمعنى الخبرة، وأحياناً أخرى بمعنى التكرار أو التدريب، لكن إذا كان التكرار ال يؤدي 
إلى تحسن في األداء فليس هناك ثمة تعلم، وهناك أنواٌع للسلوك الممارس يمكن اختصارها في ثاث.

أنواع السلوك الممارس

السلوك الحركّي 
المعتاد

كركوب الدراجة

ممارسة المعلومات
والمعارف كالكتابة
 عند سماع العبارة

ممارسة أسلوب
من أساليب التفكير

كالتخيّل في
أحالم اليقظة

ــق الممارســة  ــة تعلّمتهــا عــن طري ــة وعقليّ ــة عــن مهــارات حركيّ أعــط أمثل
ــك. ــة ذل ــن أهميّ ــب وأبيّ والتدري

أتحاور 
وأستنتج

االستعداد

ــا،  ــرة م ــة أو خب ــى اكتســاب معرف ــادراً عل ــرد ق ــا الف ــؤ النفســّي والجســمّي يكــون فيه ــن التهي ــة م حال
ــه  ــة ســابقة لقدرت ــي، فاالســتعداد خطــوة تمهيديّ ــي األداء الفعل ــي االنجــاز المحتمــل وليــس ف ّــى ف ويتجل
علــى التعلـّـم. ويرتبــط االســتعداد بعوامــل النضــج والتدريــب، فالنضــج يوفـّـر اإلمكانــات والقابليــات التــي 
مــن شــأنها أن تثيــر االســتعداد لــدى األفــراد لتعلــم مهــارة معينــة، فــي حيــن يعمــل التدريــب علــى تطويــر 

ــة أشــكال: ــزه لديهــم. ويأخــذ االســتعداد ثاث االســتعداد وتحفي

يلٌعب المناخ الصفَي الجيٌد دوراً مهما في عمليةٌ التعلّم لدى األفراد.
إضاءة
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أشكال
االستعداد

عندما تكون الوحدة العصبية
مستعّدة للتوصيل ويوجد ما يسهل

 عملها فإن التعلم يحدث

عندما تكون الوحدة العصبيّة 
مستعّدة للتوصيل ويوجد ما يعيق 
عملها فإن التعلّم ربما ال يحدث.

عندما تكون الوحدة العصبيّة
 غير مستعّدة للتوصيل  وتجبر

 على ذلك فإن التعلّم ال يحدث.

أحاور زمائي وأقدم أمثلة عن أشكال االستعداد الثاثة.

أتحاور 
وأستنتج

التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أعلّّل ما يأتي:.
– يرتبط االستعداد بعوامل النضج والتدريب.	

– الطفل ال يتعلم المشي إال بعد أن تنمو قدميه وأعصابه النمو الكافي.	

٢– أوّضح الدور اإليجابّي لاستعداد في التعلم..
٣– أستنتُج أهمية الدافعية في التعلم..
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الدرس ٥: الشخصية وعوامل تكونها
5

قضية للمناقشة:

– نصــادف فــي حياتنــا أشــخاص لــكّل منهــم طبيعــة معيّنة)متفائــل أو متشــائم انطوائــي أو منبســط 	
عاطفــي أو جدي(.

– من–خالل–معلوماتك–حاول–اإلجابة–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أبيّن المقصود من كلمة شخصية..
٢– أبيّن كيف تتكون الشخصية برأيي..

أواًل: مفهوم الشخصية:
ــرد  ــاة الف ــي حي ــا ف ــا وتأثيره ــّدد جوانبه ــس لتع ــم النف ــي عل ــات ف ــم الموضوع ــن أه ــّد الشــخصية م تع

ومكانتــه ودوره فــي المجتمــع.

عرفهــا–ألبــورت–:–هــي تنظيــم ديناميكــي داخلــي للفــرد لــكل نظمــه النفسجســمية و التــي تحــدد أســلوب 
الفــرد بالتوافــق مــع بيئتــه.

من خال مناقشتي زمائي أضع تعريفي الخاص للشخصيّة. أبحث
 وأقرر

ثانيًا: مّكونات الشخصّية:

وح
المواقفالر

االنفعالية
المظهر
الخارجي

القدرات
العقلية

الحالة
االجتماعية

جملــة مــن العوامــل المتفاعلــة مــع بعضهــا البعــض مثــل الميــول 
ــتعدادات  ــد واالس ــادات والعواطــف واآلراء والعقائ ــع والع والدواف
والقــدرات العقليـّـة والمشــاعر ويمكــن تمييــز الجوانــب اآلتيــة فــي 

الشخصيّة:
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الجانب المعرفّي:

ــل  ــر والتخي ــاه واإلدراك والتذك ــة كاالنتب ــة المتنوع ــات العقليّ ــام بالعمليّ ــى القي ــان عل ــدرة اإلنس ــو ق ه
ــط. ــع المحي ــل م ــال التفاع ــن خ ــرات م ــارف والخب ــع المع ــية جم ــه األساس مهّمت

الجانب الوجدانّي أو العاطفي:

يمثــل جملــة األحاســيس والعواطــف والمشــاعر ومنظومــة القيــم واألخــاق التــي تميــز الفــرد عــن غيــره 
وتحــرك ســلوكه.

الجانب الجسمّي والحركّي:

يشمل الوزن والطول وسامة الوظائف وطريقة االستجابات الحركيّة المختلفة للمواقف الحياتية.

وأَي خلــل فــي أَي جانــب مــن تلــك الجوانــب أو فــي العاقــة بينٌهــا يــؤدَي إلــى االضطــراب فــي 
الشــخصية

مــن الســهل أن يعــرف الفــرد شــخّصية اآلخريــن، لّكــن مــن الصعــب معرفــة 
أفكر شــخصيته، لمــاذا؟

وأجيب

ثالثًا: مكونات الشخصّية لدى سيغموند فرويد:
ــم  ــل فه ــن أج ــخصيّة م ــة للش ــات الداخليّ ــي بالمكّون ــل النفس ــة التحلي ّ ــال نظري ــن خ ــد م ــّم فروي اهت
الســلوك الظاهــري وأّكــد علــى أهميــة الاشــعور ودراســة الماضــي ودور الغرائــز الجنســيّة والعدوانيـّـة فــي 

ــات. ــه قائمــة علــى ثــاث مكّون فهــم الشــخّصية وتوجيههــا، والشــخصيّة فــي نظريّت

الهو:

الجانــب الاشــعوري يحتــوي علــى الغرائــز والدوافــع الفطريـّـة، وهــو مصــدر الطاقــة النفســيّة، والوظيفــة 
الرئيســة لــه تحقيــق اللــذة والراحــة لإلنســان مــن دون االهتمــام بالمنطــق والعــادات والتقاليــد.

األنا:

تسعى إلى إشباع بعض الدوافع التي تطلبها الهو لكن وفق القيم والمعايير المجتمعيّة.
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األنا األعلى:

يتكــّون مّمــا يكتســبه الفــرد مــن والديــه ومدرســته ومجتمعــه بمــا يتضمنـّـه مــن معاييــر أخاقيـّـة )الديــن 
والعــادات والقيــم( ويســعى إلــى الســيطرة علــى الغرائــز والدوافــع غيــر المرغوبــة مــن الخــروج لمنطقــة 

الوعــي وأن تصبــح شــعوريّة.

وإذا استطاع اإلنسان أن يوازن بين الهو واألنا األعلى والواقع عاش متوافقاً مع ذاته والمجتمع.

 أذكــر أمثلــة مــن واقعــي عــن حــاالت صــراع عشــتها توضــح التناقــض 
بيــن مــا أريــده ومــا يريــده المجتمــع، وأبيــن طــرق حلــي لهــا، مبــرراً 

اختياراتــي.

أتحاور 
وأستنتج

رابعًا : الشخصّية بين الوراثة والبيئة:
تمثــّل الوراثــة العوامــل الداخليـّـة التــي لهــا تأثيــر هــام علــى نمــو الشــخصيّة مــن حيــث مظهرهــا وصفاتهــا 
ــاء واألجــداد والســالة  ــات اآلب ــرد صف ــى الف ــل إل ــا الجســدي والفيزيولوجــي فتنتق ــة وتكوينه الخارجي
وتتحــّدد هــذه الخصائــص عــن طريــق الجينــات وجهــاز الغــدد واالســتعدادات البدنيـّـة مثــل لــون البشــرة 

والشــعر والعيــون والبنيــة الجســديّة واســتعدادات النضــج.

علــى الرغــم مــن اشــتراك األخــوة بالصفــات الوراثيــة لكــّن نــرى اختافــات 
واضحــة فــي شــخصيتهم، لمــاذا؟ هــل هنــاك مؤثــرات أخــرى فــي الشــخصية غيــر 

ــة؟ الوراث
أفكر 
وأجيب

ويأتــي دور البيئــة لتضــع بصماتهــا وتســاهم فــي تشــكيل الشــخصية فــي جميــع االتجاهــات والســيّما 
ّــم والتربيــة. ــي مــن خــال التعل النمــو العقلــي والمعرفــّي واالجتماعّ

تتفاعــل كٌل مــن البيئــة والوراثــة مــن أجــل تــرك تأثيــر علــى شــخصية اإلنســان، لكــن يبقــى للفــرد دوٌر 
هــامٌ فــي تكويــن شــخصيته مــن خــال رغبتــه وإرادتــه فــي رســمها وتوجيههــا بمــا يريــده ويســعى نحــوه.

نشاط:

– أعــط–أمثلــة–مــن–بيئتــك–عــن–تأثيــر–الوراثــة–والبيئــة–فــي–شــخصيّة–مــن–حولــك–موّضحــاً–الســمات–الثابتــة–والمتغيّــرة–	
فــي–شــخصياتهم.
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خامسًا: الشخصية بين الثبات والتغير:
ــون  ــكاد تك ــة ت ــياء ثابت ــاك أش ــة إال أن هن ــة والوراث ــر البيئ ــخّصية وأث ــات الش ــرة مكون ــن كث ــم م الرغ
ــة  ــون الشــعر وكتل ــن ول ــون العيني ــون البشــرة ل ــات الوراثيةّ)ل ــل الصف ــر عموماًمث ــيّة ال تتغي ــزة أساس ركي
ــل بعــض  ــر مث ــل والتطوي ــة للتعدي ــاك أشــياء قابل ــراز بعــض الغــدد وهن ــة إف العظــم والســمات الفيزيولوجي
القــدرات والمهــارات الحســابيّة والــذكاء والذاكــرة مــن خــال تأثيــر البيئــة( وهنــاك أشــياء تعمــل البيئــة 
علــى تطويرهــا باســتمرار مثــل )المهــارات الحركيــة واالســتجابات للوســط الخارجــّي والمــزاج ومــا يتعلـّـق 

ــه مــن موضوعــات(. ب

ــل  ــوم هــي نفســها قب ــي: هــل صفــات شــخصيتي الي ــع ذات  أتحــاور م
 خمس سنوات؟ 

ما الثابت؟ وما المتغير بها؟

أتحاور 
وأستنتج

سادسًا: أهّم أنواع الشخصياّت:
يعــّد تحليــل الشــخصية مــن أهــم األســاليب والطرائــق للتعــّرف علــى ســمات الشــخصياّت حيــث يمّكــن 
مــن االســتدالل علــى الصفــات الكامنــة فــي شــخصيّة الشــخص ســواء كانــت إيجابيّــة أو ســلبيّة ويعتمــد 

علــى حديــث وتصّرفــات وحــركات وعواطــف الشــخص وهنــاك عــدة ســمات للشــخصية:

أهّم أنواع
الشخصّية عند
 ريموند كاتل

المتواضع
المتكّيف

االنفعالّي

الرقيقحي الضمير

– ما–سمات–كل–نوع–من–األنواع–السابقة–؟	
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هــل يــدّل ســلوك األشــخاص علــى مكنونــات شــخصيّاتهم مــن خــال مــا ناحظــه 
أفكر مــن حــركات خارجية.

وأجيب

التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أختار اإلجابة الصحيحة:.
– أي نمط الشخصيات يتّسم بالتشاؤم:	

المنبسطالمتكيفالسوداويالعاطفي

– واحد مما يأتي ليس من سمات الشخصيات:	

العاطفي التقليدي االنطوائي الجسماني

٢– ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة المغلوطة..
– لشخصيّة هي التنظيم الثابت للفرد الذي يّعبر عن سماته العقليّة واالجتماعيّة.	

– المكون المعرفي يمثل جملة األحاسيس والعواطف والمشاعر التي تميّز الفرد	

– الهو هي من أهم المناطق الشعوريّة لدى فرويد.	

– الشخصيّة االنطوائيّة يتجنب الحديث مع الغرباء ويبتعد عن العاقات الجديدة.	

٣– أقارن بين الجانب المعرفي والوجداني..
٤– أوّضح أهمية العاقة بين الوراثة والبيئة في تكوين الشخصيّة..
٥– أبيّن وظيفة الهو لدى فرويد..
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6
الدرس ٦: الصحة النفسية

قضية للمناقشة

– تعــّرف–الصّحــة–النفســيّة–بأنّهــا–التعبيــر–الكامــل–والحــر–عــن–كل–طاقتنــا–الموروثــة–والمكتســبة–وهــي–تعمــل–	
بتناســق–فيمــا–بينهــا–فــي–اتجاههــا–نحــو–هــدف–أو–غايــة–الشــخصيّة–مــن–حيــث–هــي–كٌل–متكامــل.

١– ماذا أعرف عن الصّحة النفسيّة؟.
٢– هل تعتقد بوجود عاقة بين صحة الجسد والصّحة النفسيّة؟.

أواًل: الصحة النفسية ومظاهرها:
تفهم الصّحة النفسيّة من خال جانبين:

جانب–سلبّي:–يعني الخلّو من االضطرابات النفسيّة والعقليّة

–الجانــب–اإليجابــي:–حالــة مــن الثبــات لــدى الفــرد يكــون فيهــا راٍض عــن نفســه ومتقبـّـل ذاتــه واآلخريــن 
يتمتــع بصّحــة نفســيّة جيـّـدة هــو الشــخص الــذي يحّقــق ذاتــه ويعــي وجودهــا.

ــاة  ــات الحي ــع ضغوط ــل م ــويّة والتعام ــيّة الس ــة النفس ــا الحال ــيّة بأنه ــّرف الصحــة النفس ــن أن نع ويمك
ــع. ــي المجتم ــن المســاهمة ف ــه م ــة ال تمنع بطريق

– هنــاك–الكثيــر–مــن–األفــراد–ال–يعانــون–مــن–االضطرابــات–النفســيّة–والعقليّــة–ومــع–ذلــك–غيــر–ناجحيــن–بحياتهــم،–مــا–	
داللــة–ذلك؟

وهناك عّدة مظاهر ومؤّشرات تشير إلى الصّحة النفسيّة لدى الفرد من أهّمها:

التوافق الذاتي التوافق االجتماعي

االتزان والنضج 
واالنفعال

النجاح بالعمل

ا�قبال على الحياة 
وحسن الخلق

مظاهر
الصحة

النفسّية
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– أُعطي–أمثلة–عن–كّل–مظهر–من–المظاهر.	

تّعد الصحة النفّسية أخر االهتمامات في مجتمعاتنا ابحث في سبب ذلك. أبحث
 وأقرر

ثانيًا: الصّحة النفسّية والمجتمع:
علــى الرغــم مــن األهميـّـة البالغــة للصّحــة النفســيّة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع يــكاد يكــون هــذا الجانــب 

مهمــش لعــدة أســباب أهمهــا:

١– مشكات اجتماعيّة وانتشار الفقر واألميّة..
٢– نقص الوعي بموضوعات الصّحة النفسيّة وانتشار معتقدات خاطئة عن االضطرابات النفسيّة..
٣– مشكات سياسيّة كاالضطراب والنزاعات والحروب..
٤– النقص في عدد الكوادر البشرية المدّربة في مجاالت الّصحة النفسيّة..
٥– ارتفاع تكلفة العاج النفّسي..

– كيف–نحّسن–من–نظرة–المجتمع–للصّحة–النفسيّة؟	

ثالثًا: التوافق النفسي:
يعــد التوافــق النفســي مــن أهّــم مكّونــات الصّحــة النفســيّة إذ أن اإلنســان يلجــأ حيــن تواجهــه عقبــات 
ال يســتطيع حلّهــا إلــى خبــرات ومهــارات ســابقة مــن أجــل تعديــل ســلوكه بشــكل يتناســب مــع الظــروف 

الجديــدة، ومــن الماحــظ أن هنــاك فــروق بيــن األفــراد فيمــا يتعلـّـق بالقــدرة علــى التوافــق.

ق
واف

تعديل البيئةالت
النفسية وا�جتماعية

تعديل سلوك الفرد
بحيث يتوائم مع
الظروف المتغيرة
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أفكر أبيّن برأيي العوامل التي تجعل فرداً ما قادراً على التوافق أكثر من غيره.
وأجيب

رابعًا: مجاالت التوافق لدى اإلنسان:

أنواع
التوافق

توافق
بيولوجي

توافق
إيكولوجي

توافق
معرفي

توافق
نفسي

توافق
اجتماعي
وثقافي

اذكر أمثلة عن كّل نوع من أنواع التوافق السابقة.

أتحاور 
وأستنتج
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خامسًا: العوامل األساسّية للتوافق:
هناك العديد من العوامل تساعد الفرد على التوافق غيابها يؤدي الختال التوافق لدى الشخص

 

العوامل ا�ساسّية للتوافق

العوامل النفسيّة
الوسط اللذي يساعد 

على تكوين نفسيّة الطفل

العوامل الجسديّة
الخلو من المرض

العوامل االجتماعيّة
تتتعلق بالوسط

الطبيعي واالجتماعي

ــف يســاعد  ــق، وكي ــة والتواف ــن الصحــة النفســيّة االيجابيّ ــة بي أبحــث حــول العاق
ــوق وحــّل المشــكات الدراســية. ــى التف ــك عل ذل أبحث

 وأقرر
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التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أوّضح معنى المصطلحات اآلتية:.
– التوافق	

– الصّحة النفّسية.	

٢– أضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة المغلوطة..
التوافق النفسّي والمعرفي يظهران من خال تكامل عمل األعضاء الفيزيولوجيّة.أ. 

من أسباب عدم االهتمام بالّصحة النفسيّة عدم االستقرار والنزاعات والحروب.ب. 

التوافق االيكولوجي يظهر من خال تعايش الفرد مع شروط البيئة.ج. 

ــات د.  ــن عام ــي الشــخصية م ــف ف ــوة والضع ــاط الق ــة نق ــا، ومعرف ــذات والســعي لتحققه ــم ال فه
الصحــة النفســية.

٣– أقارن بين الجانب اإليجابي والسلبي للصحة النفسية..
٤– أوازن بين التوافق البيولوجي واإليكولوجي..
٥– أعدد مظاهر الصّحة النفسيّة مع ذكر أمثلة..
٦– أذُكر مجاالت التوافق المختلفة..
٧– أبيّن أسباب عدم االهتمام بالصّحة النفسيّة..
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7
الدرس ٧: اضطرابات الشخصية

قضّية للمناقشة:

– تأّمل–المواقف–اآلتية:	

–  يعاني ماهر من الخوف الّشديد وغير المبّرر من مراقبة  	
اآلخرين له عن قرب وانتقادهم.

– بعــد وفــاة والدتــه لــم يعــد أحمد يســتطيع النــوم ويتذكر 	
دائمــاً كيــف توفيت.

– تشــعر بــراءة بالحاجــة للتحّقــق مــن الشــيء بشــكل 	
متكــّرر كأن تغســل يديهــا مــّرات كثيــرة.

١– أسّمي المواقف السابقة..
٢– أستنتُج تعريفاً الضطراب الشخصية..

أواًل: معنى اضطراب الشخصّية:
نمــط دائــم مــن الخبــرة الداخليــة والســلوك و الــذي ينحــرف بشــكل ملحــوظ عمــا هــو متوقــع مــن ثقافــة 

الفــرد ويتجلــى فــي مجــال إدراك الحــاالت الوجدانيــة أو األدائيــة.

عــّرف–اضطــراب–الشــخصيّة: بأنــه مجموعــة مــن الســمات تجتمــع معــاً للتأثيــر ســلباً علــى شــخصية الفــرد 
وحياتــه ممــا يــؤدي إلــى القيــام بســلوكيّات مزعجــة وغريبــة بالنســبة لآلخريــن قــد تســبب هذه الســلوكيّات 
مشــكات خطيــرة فــي العاقــات، وتتحــول فــي مراحلهــا العليــا إلــى مــرض نفســي يســتلزم مراجعــة طبيــب 

. مختص

 أناقــُش مــع مدرســي وزمائــي الفــرق بيــن االضطــراب النفســّي 
النفســّي. والمــرض 

أفكر 
وأشارك
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علــى  للتغلّــب  النــاس  لمســاعدة  منهجيّــة  هــو عمليّــة  النفســّي:– العــالج–
الصعوبــات النفســيّة التــي تختلــف مــن مشــكلة إلــى مشــكلة، ومــن معالج إلى 
معالــج، ولكنّهــا تشــمل عــادة الطبيــب والمعالــج وسلســلة مــن االتصــاالت 
العاجيـّـة تهــدف إلــى تغييــر الســلوك المضطــرب إلــى ســلوك طبيعــي فينظــر 

الفــرد إلــى العالــم نظــرًة أكثــر إيجابيّــة. 

إضاءة

ثانيًا: أسباب اضطرابات الشخصية:
هنــاك العديــد مــن األســباب وراء االضطرابــات النفســيّة، فقــد تلعــب الجينــات والتاريــخ العائلــي دوراً 
ــا  ــف، كم ــرض للعن ــاد أو التع ــة كاإلجه ــاة االجتماعيّ ــون الســبب تجــارب الحي ــد يك ــة، وق ــي اإلصاب ف

ــاغ. ــات الدم ــرة كإصاب ّ ــل مؤث ــة عوام ــل البيولوجيّ يمكــن أن تكــون العوام

ثالثًا الشخصّية السويّة والشخصّية المضطربة:

الشخصّية المضطربة  الشخصّية السوّية

الوعي بالذات
والشعور بالمسؤولية

تقبل الفرد
ا�مور المختلفة

االنفتاح اجتماعي�

غالب� ما تغمرها
المشاعر السلبّية

صعوبة الحفاظ على عالقات
مستقرة وثيقة مع أحد

تجنب ا�خرين
والشعور بالفراغ
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رابعًا: تكامل الشخصية:
إن تكامــل الشــخصيّة وانســجامها وعمــل أجزائهــا يعــّد مــن أهــم دالئــل صّحتهــا إذ يكــون هنــاك تناســق 
ــاب  ــر غي ــو الشــخصيّة مــن أّي صــراع، ويؤث ــك تخل ــؤدي وظائفهــا وبذل وانســجام ضمــن وحداتهــا وت
الّصحــة النفســيّة علــى حيــاة الفــرد وعاقتــه باآلخريــن ويتــرك أثــاراً ســلبية علــى أدائــه ألعمالــه ونشــاطاته 

اليوميـّـة وصحتـّـه البدنيـّـة.

خامسًا: أنماط الشخصيات المضطربة:

أنماط الشخصّيات
المضطربة

الشخصّية
النرجسية

الشخصّية
الوسواسّية

الشخصّية
الفصامية

الشخصّية
المعادية
للمجتمع

الشخصّية
االعتمادّية

الشخصّية
التجنبّية

نشاط:

– هل–يوجد–في–محيطك–أفراد–تالحظ–عليهم–مثل–هذه–األعراض؟–كيف–أتعامُل–معهم؟	
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التقويم

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أختار اإلجابة الصحيحة :.
شخصاً متميزاً باألنانيّة في التعامل مع اآلخرين:أ. 

الوسواسيّةالمتشكّكةاالعتماديّةالنرجسيّة

يتصّرف بانعدام الضمير والميل إلى لسلوك العدواني:ب. 

الفصاميّةالمتحاشيةالمعاديّةاالعتماديّة

أي مما يأتي ليس من اضطرابات الشخصيّة:ج. 

المعاديةاالعتماديّةالعصاميّةالنرجسيّة

٢– ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة المغلوطة..
الشخصيّة االعتماديّة تسعى دائماً نحو الحصول على الرعاية والميل إلى اللتصاق باآلخرين.أ. 

الشخصيّة النرجسيّة يشعر بعدم الكفاءة وثقته بنفسه منخفضة.ب. 

الشخصيّة المتشككة يسعى للظهور بمظهر جيد ولو أدى ذلك إلى جرح اآلخرين.ج. 

٣– أقارن بين الشخصيّة االعتماديّة والمعادية للمجتمع..
٤– أوضح أسباب اضطرابات الشخصيّة..
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الدرس ٨: السلوك وأنماط التفكير
8

قضية للمناقشة:

– تتشــابه–الكائنــات–العاقلــة–بمجموعــة–مــن–التصّرفــات–حينــاً–وتختلــف–أحيانــاً––أخــرى،–لدرجــة–أنّنــا–نــرى–اختــالف–	
ردود–الفعــل–ضمــن–النــوع–الواحد

١– ماذا يطلق على هذه التّصرفات؟ ولماذا تختلف بين الكائنات الحيّة؟.
٢– ما العوامل التي تؤثر فيها؟.

أواًل: معنى السلوك:
هــو كّل نشــاط يقــوم بــه الكائــن الحــي فــي أثنــاء تفاعلــه مــع بيئتــه ويظهــر علــى هيئــة اســتجابات حركيـّـة 
أو ذهنيـّـة يضبطهــا الفــرد مــن خــال التعلـّـم والتدريــب والماحظــة. ال يقتصــر الســلوك علــى مــا يصــدره 
ــة أو غيــر لفظيّــة بــل يشــمل أيضــا العمليّــات العقليّــة والحركيّــة واالنفعاليّــة  الشــخص مــن تعبيــرات لفظّي
أيضــاً. ويختلــف الســلوك اإلنســاني عــن الســلوك الحيوانــي، فســلوك الحيــوان فطــرّي غريــزّي فقــط أمــا 

اإلنســاني فمكتســب وإرادي وقابــل للتغيـّـر والتطــور.

نشاط:

أذكر أمثلة أميّز فيها بين سلوك اإلنسان والحيوان.

ثانيًا: جوانب السلوك:
الجانــب–المعرفــي:–وهــو مجموعــة العمليــات العقليــة المعرفيــة التــي يقــوم بهــا اإلنســان وتشــمل اإلدراك 

والتذكــر والتصــور وكل مــا يتعلــق بالعمليــات المعرفيــة.

ــزن أو  ــعادة أو الح ــرح أو الس ــعور بالف ــة كالش ــة والعاطفي ــياء االنفعالي ــق باألش ــي: يتعل ــب–االنفعال الجان
الحمــاس أو االرتيــاح أو عــدم االرتيــاح.

الجانــب–الحركــي:–وهــو االســتجابات الجســمية التــي تظهــر علــى الفــرد عندمــا يتعــرض لمثيــر معيــن مــن 
العالــم الخارجــي أو الداخلــي مثــل عــزف الموســيقى أو الرقــص أو الرســم أو ركــوب الدراجــة.
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أعط أمثلة أخرى لّكل جانب من جوانب السلوك.

أتحاور 
وأستنتج

ثالثًا: خصائص السلوك

مستمر إمكانّيةمختلف
التنبؤ به

إمكانّية
ضبطه

متنوع مرنهادف

خصائص
السلوك
ا�نساني

اذكر خصائص أخرى للسلوك وأدعم رأيي باألمثلة. أبحث
 وأقرر
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رابعًا: العوامل المؤثرة في السلوك:
ــي الســلوك حــاول علمــاء النفــس تحديدهــا ودراســتها ومــن  ّــر ف ــي تؤث ــد مــن العوامــل الت ــاك العدي هن

أبرزهــا:

الوراثة:

هنــاك مــن يــرى أن العوامــل الوراثيـّـة لهــا تأثيــر فــي الســلوك مــن خــال الجينــات التــي يرثهــا عــن األبوين 
مــن لــون العيــون أو البشــرة أو نســبة الــذكاء ويختلــف تأثيرهــا مــن شــخص إلــى آخــر.

البيئة:

هنــاك مــن يــرى أّن عوامــل البيئــة تســاعد فــي تغييــر أنمــاط الســلوك وضبــط هــذا الســلوك مــن خــال مــا 
يكتســبه الفــرد مــن بيئتــه ســواء كانــت طبيعيـّـة أو اجتماعيـّـة

أعطــي أمثلــة أوّضــح مــن خالهــا كيــف يؤثـّـر ّكل مــن الوراثــة والبيئــة 
فــي ســلوكي وســلوك مــن حولــي. 

أفكر 
وأشارك

خامسًا: نمط التفكير ودوره في السلوك:

 

يــرى بعــض علمــاء النفــس أن تغيـّـر نمــط الســلوك يرجــع إلــى األســلوب المتّبــع فــي التفكيــر مــن حيــث 
ــي تــرى وجهــة النظــر هــذه أن  ــه وبالتال اعتمــاده علــى القســم األيســر مــن الدمــاغ أو القســم األيمــن من
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ســلوك الذكــر يختلــف عــن ســلوك األنثــى بســبب اختــاف نمــط تفكيــر كّل منهــا.

هــل أنــت مــع اختــاف ســلوك الذكــر عــن ســلوك األنثــى فــي 
ولمــاذا؟ نفســها؟  الظــروف 

أفكر 
وأشارك

حيــث يرجّــح هــؤالء أّن هنــاك تبايــن فــي التفكيــر بيــن الذكر واألنثــى، وهــذا ينعكّس على ســلوكهم فعلى 
الرغــم مــن وجــود قــدرات ذكريّــة وأنثويـّـة لــدى الطرفيــن لكــّن الرجــل يســتخدم فــي الغالــب القــدرات 
الذكريـّـة تلــك الموجــودة فــي النصــف األيســر مــن الدمــاغ بينمــا األنثــى تســتخدم القــدرات األنثويــة تلــك 
التــي توجــد فــي النصــف األيمــن مــن الدمــاغ فالقســم األيســر مســؤول عــن التفكيــر المنطقــّي والحــواس 
ــة والحــدس والشــعور واألحــداث  ــال اإلبداعيّ ــق باألعم ــا القســم األيمــن يتعل ــة، بينم واألحــداث الزمني
الازمانيــة، وبنــاء علــى ذلــك إذا تعــرض كا الجنســين إلــى الموقــف نفســه والمثيــر ذاتــه يمكــن أن تكــون 
ــا أو يكــون  ــا يمكــن أن يســتخدم القســمين مع ــع. وأحيان ــر المتب ــاً لنمــط التفكي ــة تبع اســتجاباتهم مختلف

بنســب مختلفــة، وهــذا التبايــن فــي اســتخدام القــدرات يجعــل الســلوك مختلفــاً.

 هنــاك مــن يقــول إّن علــى الذكــر اســتخدام النصــف األيمــن )األنثــوي( 
لفهــم األنثــى، وعلــى األنثــى أن تســتخدم النصــف األيســر )الذكــري( 

كــي تفهــم الرجــل، أبيـّـن رأيــي

أتحاور 
وأستنتج
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التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– أوضّح معنى المصطلحين اآلتيين:.
– السلوك.	

– الجانب المعرفّي للسلوك.	

٢– أضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة المغلوطة..
البيئة تساعد في تغير أنماط السلوك وضبطه.أ. 

السلوك خاصيّة إنسانيّة فقط تميّزه عن الكائنات األخرى.ب. 

٣– أقارن بين تفكير القسم األيسر من الدماغ والقسم األيمن..
٤– أوازن بين الجانب االنفعالّي والجانب الحركّي للسلوك.
٥– أشرح العوامل الوراثيّة والمكتسبة ودورها في ضبط السلوك..
٦– أبيّن خصائص السلوك اإلنساني..
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الدرس ٩: اّتخاذ القرار
9

قضية للمناقشة:

– روان–طالبــه–فــي–الصــف–الثالــث–اإلعــدادي–ترغــب–فــي–أن–تختــار–الفــرع–األدبــي–فــي–الصــف–األّول–الثانــوي–	
لكــن–أهلهــا–يريدونهــا–أن–تدخــل–الفــرع–العلمــي:–وقعــت–روان–فــي–حيــره–مــن–أمرهــا–هــل–تحقــق–رغبــة–أهلهــا–
أم–تصــّر–علــى–رأيهــا–وتدخــل–الفــرع–األدبــي؟–فــي–النهايــة–اســتطاعت–أن–تتخــذ–قــراراً–وتقنــع–أهلهــا–بوجهــة–

نظرهــا–ودخلــت–الفــرع–األدبــي.

– ماذا–يعني–اتّخاّذ–القرار؟–وكيف–تتّخذ–قراراتك؟	

اتخــاذ القــرار هــو أحــد عمليّــات التفكيــر المرّكبــة والهادفــة إلــى اختيــار 
البديــل األفضــل واألكثــر مائمــة لتحقيــق الهــدف بمــا يتناســب مــع خصائص 

الموقــف وتنــوع البدائــل.
إضاءة

أواًل: اتّخاذ القرار:
تعتــرض اإلنســان الكثيــر مــن المواقــف التــي تحتــاج منــه اتّخــاذ  

ــر  ــاً تغيّ ــاً وصائب ــون قوي ــا يك ــرارات م ــذه الق ــن ه ــا، وم ــرار فيه ق
مجــرى حيــاة صاحبهــا وتكــون ســبباً لنجاحــات متواليــة، ومنهــا مــا 

يكون ضعيفاً ال يحدث أي تغيير ملحوظ يتمناه متّخذ القرار.

أضع تعريفي الخاص لعمليِّة اتّخاذ القرار. أبحث
 وأقرر
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ثانيًا: خطوات اتّخاذ القرار:
ــرة، إن  ــل كثي ــن بدائ ــار بي ــى االختي يقــف الفــرد عاجــزاً عــن التكيّــف مــع بعــض المواقــف فيضطـّـر إل

ــار هــذه تمــر بعــدة مراحــل: ــة االختي عملي

١– شعور الفرد بالموقف وحاجته الملّحة إلى اتّخاذ قرار فيه..
٢– جمع المعلومات والحقائق عن الموقف وتفسيرها..
٣– اختيار أفضل البدائل، من خال التقييم والمفاضلة بينها..
٤– اتّخاذ القرار دون تردّد بأنه القرار الصحيح والمناسب وتقييمه فيما بعد..

– أصف–قراراً–اتخذته–موّضحاً–العقبات–التي–رافقته–والخطوات–التي–اتبعتها–التّخاذه.–وهل–أنا–راضٍ–عنه؟	

ثالثًا: العوامل المؤثّرة في اتّخاذ القرار:

العوامل المؤثرة
في اتخاذ القرار

العوامل الخارجّية
التي تؤثر على متخذ القرار 
كعادات المجنمع وتقاليده

العوامل النفسية
ميول الفرد وتطلعاته

توقيت اتخاذ القرار

المعلومات المتوفرة
عن الموقف لدى متخذ القرار

الهدف الذي يسعى
إليه متخذ القرق
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أّي العوامل أكثر تأثيراً في اتخاذ قراراتي؟ أعلّل رأيي.

أفكر 
وأشارك

رابعًا: أسباب الخطأ في اتّخاذ القرار:
١– الخلط بين المواقف األساسيّة وما يترتب عليه من مواقف ومشكات فرعيّة..
٢– ــي دراســة الموقــف . ــي ف ــي اتخــاذ القــرار، مــن دون أخــذ الوقــت الكاف ّــرّوي ف التســّرع وعــدم الت

ــة أبعــاده. بكاف
٣– النظر إلى الموقف من جانب واحد واستبعاد النظرة الشموليّة بإيجابياتها وسلبياتها..
٤– االكتفاء بأول بديل متاح واتّخاذه قراراً..
٥– الهروب من الموقف واللجوء إلى اتّخاذ الحلول المؤقتة.

ــراً وراء اتخــاذي  ــر تأثي ــح الســبب األكث ــة، أوّض ــي الفرديّ ــن تجربت  م
ــة. ــرارات خاطئ ق

أفكر 
وأشارك

خامسًا: الثقة بالنفس ودورها في اتخاذ القرار:
تقــوم الثقــة بالنفــس علــى أمريــن رئيســين وهمــا الكفــاءة الذاتيــة واحتــرام الــذات، أمــا الكفــاءة الذاتيــة 
فتتحقــق عنــد إتقــان الفــرد للمهــارات وتحقيــق األهــداف الخاّصــة بهــا، وأمــا احتــرام الــذات فهــو تمّكــن 

الفــرد مــن التعامــل مــع مــا يواجهــه فــي الحيــاة، وإدراكــه أّن مــن حّقــه أن يكــون ســعيداً كاآلخريــن.

– أقدم–مفهومي–الخاّص–للثقة–بالنفس.	
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سادسًا: عوامل اكتساب الثقة بالنفس:

عوامل اكتساب الثقة بالنفس

التفك� بإيجابية

تحديد الهدف

التعامل مع

أصدقاء إيجابي	

التدريب الذا�

أتحاور مع زمائي وأذكر عوامل أخرى تزيد من ثقتي بنفسي

أتحاور 
وأستنتج
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سابعًا: أسباب فقدان الثقة بالنفس :

أسباب فقدان الثقة بالنفس

التفك� بسلبية

الشعور بدونية

االنتقاد الجارح

واإلحباط

الخوف والقلق
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ثامنًا: دور الثقة بالنفس في اتخاذ القرارات:
ثمــة خيــط رفيــع يفصــل بيــن الثقــة بالنفــس والتهــّور، وهنــاك الكثيــر مــن القــرارات التــي تحتــاج الســرعة 
والحــزم وتحّمــل المســؤوليّة وبعضهــا يحتــاج للدراســة والتأنـّـي، وكلّمــا كان الفــرد واثقــا بنفســه اســتطاع 

أن يأخــذ القــرار الصحيــح.

يقــول غوتــه: إذا كان لــك ثقــة بنفســك فإنـّـك ســتلهم اآلخريــن الثقــة. أفســر 
كيــف تؤثــر ثقتــي بنفســي وقدرتــي فــي اتخــاذ القــرار علــى مــن حولــي.

إضاءة

التقويم:

– أجيُب–عن–األسئلة–اآلتية:	

١– اختاُر اإلجابة الصحيحة:.
– ليس من العوامل المؤثّرة في اتخاذ القرار:	

الصدقالهدفالعوامل الخارجيّةتوقيت اتخاذ القرار

– ليس من أسباب فقدان الثقة بالنفس:	

الخوف والقلقالتفكير بسلبيّةالميول والهواياتاإلحباط

٢–  ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة المغلوطة..
– طموح الفرد وميوله له دور كبير في اتّخاذ القرار.	

– الشعور بوجود موقف يعتبر من معّوقات اتّخاذ القرار.	

– توقيت اتّخاذ القرار ليس له تأثير على اتخاذه.	

– االستفادة من األصدقاء اإليجابيين تساعد على الثقة بالنفس	

٣– أوّضح معنى المصطلحات التالية:.
اتّخاذ القرار.أ. 

الثقة بالنفس.ب. 

٤– اذكر أمثلة عن أسباب فقدان الثقة بالنفس..
٥– أبيّن دور الثقة بالنفس في اتّخاذ القرار..
٦– لماذا تتخذ قرارات خاطئة؟.
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بعض المصادر والمراجع التي تم االستفادة منها  والرجوع إليها

١– إبراهيم، زكريا : "مشكلة الفلسفة"، مكتبة مصر، د.ت. .

٢– الجزر، هنى ، و آخرون: "المنطق التقليدي" ، جامعة دمشق، دمشق ، 2016م..

٣– الجنابــي ، أســعد نــادر، المنطــق الرمــزي المعاصــر: نظريــة وتماريــن محلولــة، دار .

 .2007 ط1،  عمــان،  الشــروق، 

٤– العوا، عادل، "التجربة الفلسفية" مطبعة جامعة دمشق . دمشق، 1963 م..

٥– الفنــدي، محمــد ثابــت، "أصــول المنطــق الرياضــي" دار النهضــة العربيــة، بيــروت، ط1، .

.1972

٦– الكســم، بديــع، "البرهــان فــي الفلســفة" ترجمــة جــورج صدقنــي، وزارة الثقافــة، دمشــق، .

 .1991

٧– برهييــه ، إميــل، "تاريــخ الفلســفة، ج1"، ترجمــة جورج طرابيشــي، دار الطليعــة، بيروت، .

ط2، 1988.) ورد الجــزء األول بعنــوان الفلســفة اليونانية (  

8– ــر، . ــات والنش ــة للدراس ــة العربي ــوعة الفلســفة"، المؤسس ــن، "موس ــد الرحم ــدوي، عب ب

بيــروت، 1984. 

٩– شــيخ األرض، تيســير، "الفحــص عــن أســاس التفكيــر الفلســفي"، اتحــاد الكتــاب العــرب، .

دمشق 1993.

١٠– صليبا، جميل، "المعجم الفلسفي، ج1"، الشركة العالمية للكتاب، بدون تاريخ. .

١١– عبــاس، راويــة عبــد المنعــم، "ديــكارت والفلســفة العقليــة"، دار النهضــة العربيــة للنشــر. .

بيــروت، 1996. 

١٢– كــرم، يوســف، "تاريــخ الفلســفة اليونانيــة"، مراجعــة هــا رشــيد أمــون، دار القلــم، .

بيــروت، د. ت. 

١٣– كوليــه، أوزفلــد، المدخــل إلــى الفلســفة، ترجمــة أبــو العــا عفيفــي، القاهــرة، ط3، .

 .1955

١٤– ــة . ــة العام ــعد. الهيئ ــه أس ــة وجي ــا"، ترجم ــوم ومنهجيته ــخ العل ــري. "تاري ــوش، إيم الكت

الســورية  للكتــاب. دمشــق. 2011م .
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الفصل الدراسي األول

الصفحةالموضوعاألسبوعالشهر

أيلول

1

لمحة عامّة عن المنهاج2

الفلسفة والعلم 3

 المبدأ في العلم 4

تشرين أول

الفرضيّة في العلم 1

 القانون في العلم 2

النظرية في العلم 

النظّريات العلّمية الحديثة3

مراجعة عامة

مذاكرة تحريرية )فصلية(4

تشرين الثاني
القطيعة اإلبستمولوجيّة 1

الثورات العلّمية الحديثة
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تشرين الثاني

 المفاهيم العلمية 1 ) الضرورة والصدفة(  2

المفاهيم العلمية 2 )الحتمية والسببية (3

موضوع الرياضيات ومنهجه 

المعرفات في الرياّضيات4

المعنى الفلسفي للرياّضيات

كانون األول

مناقشة مشروع البحث في وحدة الفلسفة1

التنشئة االجتماعية  ووسائطها2

دور المراهق في المجتمع3

المشكات االجتماعية 

التكيف و الاتكيف في المجتمع4

الشباب والمجتمع 

كانون الثاني

مراجعة امتحان1

امتحان2

عطلة انتصافّيه3

4



140

الفصل الدراسي الثاني

الصفحةالموضوعاألسبوعالشهر

شباط

العولمة1

العلم ومستقبل اإلنسان2

مناقشة مشروع بحث وحدة علم االجتماع3

  طرائق البحث في علم النفس

أدوات البحث في علم النفس 4

الحاجات والدوافع األساسيّة لدى اإلنسان  

آذار

التعلم1

الشخّصية وعوامل تكونها2

مذاكرة ) فصلية تحريرية (3

4
مشروع في علم النفس ) أنواع الشخّصيات 

ومن تفضل (

نيسان
الصحة النفسية1

اضطرابات الشخصية2
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نيسان
3

مشروع في علم النفس ) التمييز بين 
االضطرابات واألمراض  مدعمة باألمثلة (

السلوك وأنماط التفكير4

أيار

اتخاذ القرار1

مشروع بحث علم النفس

مراجعة امتحان2

امتحانات3

امتحانات





143

أفاطون

ــن  ــد م ــة والعدي ــاب الجمهوري ــل وكت ــة المث ــذ ســقراط وصاحــب نظريّ تلمي
الحــوارات قــّدم تصنيفــاً للقيــم وجعلهــا فــي عالــم المثــل وأبعدهــا عــن العالــم 
المحســوس عالــم األشــباح ليحافــظ علــى ثباتهــا و هــي: )الخير الحــّق الجمال( 

الفضائــل لديــه )الشــجاعة والعدالــة والحكمــة(.

أفلوطين

ولــد نحــو )205-270 م( هــو فيلســوف يونانــي، يُعتبــر أبــرز ممثلــي 
األفاطونيّــة الُمْحَدثَــة وكان أفلوطيــن شــديد النفــور وعــدم الثقــة فــي األمــور 
ــاب  ــه كت ــة. ل ــة والفضيل ــاالً للروحاني ــت مث ــاً كان ــه عموم ــة، لكــن حيات المادي
ــى  ــر عل ــر كبي ــا تأثي ــا كان له ــي الميتافيزقي ــن ف ــات أفلوطي التاســوعات، وكتاب

ــان. ــن الفلســفات واألدي ــد م العدي

عالم نفس ألماني معروف بنظريته بالتطّور اإلنساني.أريكسون

القديس جيروم

342- 420م، اســمه ايرونيمــوس مــن أعظــم آبــاء الغــرب فــي تفســيره 
للكتــاب المقــدس، لــه تــراث عظيــم فــي محاربــة الهرطقــة، لــه كتــاب تاريخــي 

اسماه)مشــاهير الرجــال(.

أندريه الالند

 )1876-1963( فيلســوف فرنســي، صــار أســتاذاً مســاعداً فــي الفلســفة 
بالســوربون، ثــم عمــل أســتاذاً بالجامعــة المصريــة. تخــرج علــى يديــه الفــوج 
األول مــن طــاب قســم الفلســفة. أَلــف "المعجــم الفلســفي" المعــروف 
بمعجــم الالنــد، وكتــاب نظريـَّـات فــي االســتقراء والتَّجريــب وكتــاب األَوهــام 

ــة وغيرهــا. ّ ريَ التَّطُوّ

أنكسمندر
ــرمدي  ــر س ــه جوه ــم لدي ــام 610 قم،أصــل العال ــد ع ــي ول فيلســوف يونان

)األبيــرون الانهائــي(

أوغسطين
ــاء الكنيســة  ــد عــام 430م،مــن آب ــرّي ول ــي مســيحي مــن أصــل جزائ الهوت

ــات(،  ــاب: )االعتراف ــه كت ــةّ ل الكاثوليكي

عالم فيزياء ألماني صاحب النظرية النسبية 1879م.اينشتاين
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برتدراندرسل
ــد عــام 1872 م، حاصــل  ــي ول ــي بريطان ــد اجتماعّ فيلســوف منطقــي وناق

ــات(. ــادئ الرياضي ــه: )مب ــل ، 1950مــن أعمال ــزة نوب ــى جائ عل

بيانو
جوســيبي بيانــو، 1858-1932م، عالــم رياضيــات وفيلســوف وأســتاذ 

ــت باســمه. ــة وجــود عرف ــه مبرهن ــي، تنســب إلي ــي إيطال جامع

براتاغوراس
زعيــم الفكــر السفســطائي فــي القــرن الخامــس قبــل الميــاد، كان يعتقــد أن 

اإلنســان مقيــاس كل شــيء.

بيرون
فيلســوف يونانــي توفــي عــام 275 ق.م يعتبــر مؤســس مذهــب الشــك الــذي 

نســب إليــه.

بول فيرابند
1924-1994م، فيلســوف مهتــم بمجــال العلــوم، نمســاوي األصــل درس 

الفيزيــاء والفلــك والمســرح، مــن مؤلفاتــه)  ضــد المنهــج (

بطليموس
ــام 87 م صاحــب فكــرة  ــد ع ــي ول ــك يونان ــم فل ــي  وعال رياضــي وجغراف

األرض مركــز الكــون

بياجيه
ــد المدرســة  ــم نفــس وفيلســوف سويســري يعــد رائ 1896-1980م، عال

البنائيــة فــي علــم النفــس، مــن مؤلفات)الحكــم واالســتدالل عنــد الطفــل(

الهوتي وفيلسوف إيطالي شرح كتب أرسطو ولد 1225م.توما االكويني

ثورندايك
1874-1949م، عالــم نفــس أمريكــي، لــه نظريــات مهمــة جــدا فــي التعلــم 

مــن مؤلفاتــه: علــم النفــس التربــوي.

ثابت بن قره
221هـ-288هـــ، عالــم عربــي مســلم اشــتهر بعملــه بالفلــك والرياضيــات 

ــه كتــاب فــي األعــداد المتحابــة. والموســيقا، ل

فيلسوف ومقاوم فرنّسي معاصر اهتم بالكون والدراسات المقارنة.جان فرنار
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جون لوك
فيلســوف تجريبــي إنكليــزي أحــد مؤّسســي العقــد االجتماعي، فّضــل الحكم 

الملكي الدســتوري.

جورج بول

ــر  ــن الجب ــا م ــي ابتكــر نوع ــات بريطان ــم رياضي )1815-1864( هــو عال
يتيــح التعامــل مــع األرقــام والحــروف واألشــياء والعبــارات والفرضيــات 
ــتخدم  ــي المس ــر المنطق ــرية الجب ــدم للبش ــة، وق ــا بحت ــت أرقام ــو كان ــا ل كم
ــم  ــي تصمي ــة ف ــة هام ــد لبن ــذي يع ــر المنطقــي ال ــي الحواســيب، أســس الجب ف
العمليــات المنطقيــة للحاســوب الحديــث، مــن مؤلفاتــه: "التحقيــق فــي قوانيــن 

الفكــر".

ريمون بوالن
فيلســوف فرنســي، أســتاذ فــي جامعــة الســوربون فــي باريــس، مــن مؤلفاتــه 

األخــاق والسياســة.

دارون
طبيــب وعالــم طبيعــي إنكليــزي ولــد عــام 1809م صاحــب نظريــة النشــوء 

واالرتقــاء لــه كتــاب: )أصــل األنــواع(.

ديكارت

فيلســوف ورياضــي ولــد عــام 1596م، لّقــب )بأبــي الفلســفة الحديثــة(ألّن 
فلســفته كانــت عامــة فارقــة بيــن فلســفة القــرون الوســطى والفلســفة الحديثــة 
ــه  ــكار لدي ــى، واألف ــفة األول ــات الفلس ــج .وتأمّ ــي المنه ــال ف ــاب مق ــه كت ل

فطريــة، وضــع أربــع قواعــد علــى العقــل اتباعهــا وهــي:

1- البداهة و الوضوح 2- التحليل 3- التركيب 4- اإلحصاء

ديفيد هيوم
ــخصية  ــكتلندي وش ــؤرخ اس ــادّي وم ــوف واقتص 1711- 1776م، فيلس

ــه رســالة فــي الطبيعــة البشــرية. ــة، مــن مؤلفات مهمــة فــي الفلســفة الغربي

كارل روجرز
عالــم نفــس أمريكــي ولــد عــام 1902 م، شــرح العاج النفســي غيــر الموجّه 

وأّن الســلوك اإلنســاني وراءه تحقيق الذات.

ستيفن هوكينغ
ــى  ــون عل ــم الك ــة وعل ــاء النظري ــاء الفيزي ــرز علم ــن أب 1942-2018م، م

ــوب الســوداء.  ــم الكــون والثق ــي عل ــة ف ــه ابحــاث نظري ــم، ل مســتوى العال
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سقراط

)469 ق.م - 399 ق.م( فيلســوف وحكيــم يوناني،لــه إســهامات فــي 
مجــال علــم األخــاق. وإليــه تنســب مفاهيــم  التهكــم الســقراطي، حكــم عليــه 
ــرك  ــم يت ــل. ل ــه بالمــوت بتجــرع ســم قات بتهمــة إفســاد الشــباب. وحكــم علي
ــه  ســقراط كتابــات وجــل مــا نعرفــه عنــه مســتقى مــن خــال روايــات تامذت

ــه. ومنهــا حــوارات "أفاطــون" . عن

مؤّسس المدرسة الملطية ولد 547قم، قال: بأّن أصل الوجود ماء.طاليس

عادل العوا

ّــر  فيلســوف  ســوري معاصــر مــن أهــم المفّكريــن فــي مجــال األخــاق، أث
فــي متعلّمــي الفلســفة بشــكل كبيــر، لــه الكثيــر مــن الكتــب منهــا: ) العمــدة فــي 

فلســفة القيــم . والتجربــة الفلســفية(.    

عالم فلك وفيلسوف وفيزيائي انكليّزي ولد عام  1564 م. غاليلو

فان كوخ
ــاة الفاحيــن والنــاس  ــة حــاول تجســيد معان ــاّن هولنــدي  رائــد االنطباعي فن

فــي رســوماته ولــد عــام 1853

فرويد
طبيــب وســيكولوجي نمســاوي ولــد عــام1856 م،لــه كتــاب: )تفســير 

النفســي(. األحــام والتحليــل 

فرانسيس 
بيكون

ــزي، معــروف  ــة وكاتــب إنجلي 1561م- 1626م( فيلســوف ورجــل دول
بقيادتــه للثــورة العلميــة عــن طريــق فلســفته الجديــدة القائمــة علــى " الماحظــة 
والتجريــب ". مــن الــرواد الذيــن انتبهــوا إلــى غيــاب جــدوى المنطق األرســطي 
ــدم  ــاالت- تق ــاب المق ــه : كت ــم مؤلفات ــن أه ــاس. م ــى القي ــد عل ــذي يعتم ال

العلــم- حكمــة األقدميــن

فريدريك إنجلز

1820- 1895م، فيلســوف وكاتــب  ومنظــر سياســي ألمانــي، أســس 
الماركســية الــى جانــب كارل ماركــس، مــن مؤلفاتــه: ظــروف الطبقــة العاملــة 

ــج ( ــرا. ) ضــد دو هرن ــي انجلت ف
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فيلسوف وروائي فرنسي من رواد عصر التنوير ولد عام1729 مفولتير

عالم نفس ألماني مؤّسس علم النفس التجريبي ولد عام 1832 مفونت

فيثاغورث
عالــم رياضيــات يونانــي ولــد 500 قــم،أول مــن أطلــق علــى الفلســفة محبـّـة 

الحكمــة

قسطا بن لوقا

ــة بعلبــك فنســب إليها.هــو فيلســوف  ــد فــي مدين :286 هـــ و 310 هـــ ،ول
ــه  ــة، ول ــب اليوناني ــن الكت ــرا م ــي األصــل، ترجــم كثي رياضــي مســيحي، روم
تصانيــف كثيــرة، ترجمــه ابــن النديــم فــي الفهرســت، وقــال أنــه كان فصيحــا 
ــّد العبــارة بالعربية.مــن كتبــة المطبوعــة قديمــا. كتــاب أرن فــي  باليونانيــة، جي

رفــع األشــياء 

كبلر
1571- 1630م، عالــم رياضيــات وفلّكــي وفيزيائــي ألمانــي، أول مــن 
وضــع قوانيــن تصــف حركــة الكواكــب بعــد اعتمــاده الــدوران حــول الشــمس

كارل بوبر

1902- 1994م، فيلســوف نمســاوي متخصــص فــي فلســفة العلــوم، أحــد 
ــه)  أهــم وأغــزر المؤلفيــن فــي فلســفة العلــم فــي القــرن العشــرين، مــن مؤلفات

المجتمــع المفتــوح (.

كلود برنار

Claude Bernard )1813- 1878م( عالــم فرنســي شــهير يعتبــر مؤســس 
المدرســة التجريبيــة العلميــة وصاحــب عــدة بحــوث هامــة أدت إلــى اكتشــاف 
ــي  ــب ف ــي الط ــته ف ــى دراس ــم انه ــة ث ــي، درس الصيدل ــط الداخل ــم الوس وفه
مدينــة ليــون قبــل أن يتخصــص فــي علــم األحيــاء، لديــه عــدة اكتشــافات علميــة 
هامــة مــن أبرزها :فهــم دور عصــارة البنكريــاس فــي هضــم الدهــون وفهــم دور 

الكبــد فــي افــراز الغلوكــوز .

كارل ياسبرز
ــفة  ــم الفاس ــن أه ــام 1883 م م ــد ع ــي ول ــس ألمان ــب نف ــوف وطبي فيلس

الوجودييــن  
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كانط

فيلســوف ألمانــي مؤّســس الفلســفة النقديــة، تعــّد فلســفته عامــة فارقــة فــي 
الفلســفة الحديثــة مــن أعمالــه: ) نقــد العقــل المحــض ( ) نقــد العقــل العملــي 

( ) نقــد ملكــة الحكــم (

كوبر نيكوس

1473- 1543م، عالــم رياضيــات وفيلســوف وفلكــي وقانونــي بولنــدي، 
كان أحــد أعظــم علمــاء عصــره، أول مــن صــاغ نظريــة مركزيــة الشــمس 

األرض. ودوران 

روائي فرنسي ولد عام 1621 م، اشتهر بكتابة القصص الخياليةالفونتين

ليبنتز
1646- 1716م، فيلســوف وعالــم طبيعــة وعالــم رياضيــات ومحــام 

ألمانــي، أســس علــم التفاضــل والتكامــل الرياضــي،

لويس دوبري
1892- 1987م، فيزيائــي فرنســي، تلميــذ وصديــق أينشــتاين، حصــل علــى 

جائــزة نوبــل فــي الفيزيــاء عــام 1929م، ســاهم فــي نظريــة الكــم.

لوباتشفسكي
نيكوالي لوباتشيفســكي، 1792- 1856م، رياضي روســي، من مؤسســي 

الهندســة الااقليديــة فــي مقالتــه بعنــوان: الهندســة الخيالية

ماكس بانك

1858- 1947م، عالــم فيزيــاء المانــي، يعتبــر مؤســس نظريــة الكــم، أحــد 
أهــم فيزيائيــي القــرن العشــرين، لــه العديــد مــن المســاهمات فــي مجــال الفيزياء 

النظرية.

ميرلوبونتي
فيلســوف فرنّســي  فينومينولوجــي  1908 م لــه كتــاب: ) المحســوس 

) واإلدراك  والســلوك  والجســد  

نيوتن
ــام  ــد ع ــيكية ول ــاء الكاس ــد الفيزي ــزي، رائ ــوف  انكلي ــاء وفيلس ــم فيزي عال

م   1642

مخترع وفيزيائّي أمريكي . ولد عام  1856 منيكوال تسا
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هيغل

فيلســوف ألمانــي مثالــي ولــد عــام 1770م أثــّرت فلســفته فــي فاســفة القرن 
ــفة  ــق و فلس ــن المنط ــّون م ــفي المك ــق الفلس ــال النس ــن خ ــر م ــع عش التاس

ــا الــروح الطبيعــة و فينومينولوجي

وايتهد:

ألفريــد نــورث وايتهــد )1861م - 1947م( كان عالًمــا رياضيـًـا وفيلســوفًا 
إنجليزيًــا. وقــد كتــب فــي الجبــر والمنطــق وأّســس الرياّضيــات، وكذلــك فــي 
فلســفة العلــوم والفيزيــاء والميتافيزيقــا مــن أهــم كتبــه: ) الصيــرورة والواقــع ( – 

) الديــن فــي تكونــه ( – ) مغامــرات األفــكار(

يحيى بن عدي

ــام 893  ــد ع ــداد ول ــي بغ ــاش ف ــفة ع ــم للفلس ــي ومترج ــوف ومنطق فيلس
ــي  ــاب ف ــد،  وكت ــي التوحي ــة ف ــه مقال ــي، ل ــوف الفاراب ــذاً للفيلس م كان تلمي

تهذيــب األخــاق

يوسف كرم

1886- 1959م، مفكــر ومــؤرخ وفيلســوف مّصــري، شــغل منزلة مرموقة 
بيــن المصرييــن بمذهبــه العقلّــي، اضطلــع بمهمــة دراســة الفكــر الفلســّفي 

ــة(. ــه: )تاريــخ الفلســفة اليوناني الغربي،مــن مؤلفات
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