




المقّدمة:

الفلســفة والعلــم، كالهمــا معرفــة، ذكــر الباحثــون فــي أصلهــا أنهــا وليــدة حاجــة مزدوجــة، هــي حاجــة 
عقليـّـةُ وعمليـّـة معــاً. فالحاجــة العقليـّـةُ هــي هــذه الغريــزة الرئيســة لــدى اإلنســان، غريــزة الفضول، التي تســوق 
الطفــل إلــى تســاؤل دائــب، والتــي ســاقت اإلنســان البدائــي إلــى تســاؤل مماثــل وانتهــت عبــر التاريــخ إلــى 
خلــق »المفكــر« الشــغوف فــي العصــور الحديثــة بالحقيقــة للحقيقــة، وغــدت شــاحذاً قويــاً يدفــع إلــى العلــم 
وإلــى تقــدم العلــم. وقــد نمــت هــذه الحاجــة بالمــران، وحملــت الفكــر الــذي يعــوزه التفســير »الصحيــح« على 
أن يختــرع »تخمينــاً « يركــن إليــه بــدل ذلــك التفســير. وعلــى هــذا النحــو أراد الفكــر البشــري بالتفســيرات 
الخياليــة التــي حفلــت بهــا ضــروب الميثولوجيــا أن يرضــي حاجتــه العقليـّـةُ إلــى المعرفــة بالتفســير. وال ريــب 
أن الفكــر البشــري قطــع مســافات شاســعة، ومضــى فــي درب النضــج والتكامــل شــوطاً كبيــراً حتــى بلــغ منزلــة 

كافيــة مــن الوعــي.

)د . عادل العوا، مقدمات الفلسفة، ص 187(.  

يســرنا أن نضــَع بيــَن أيــدي أبنائنــا طلبــِة الصــفِّ الثالــث الثانــوي األدبــي كتــاب )الفلســفة والعلــوم اإلنســانية 
»الجــزء الثانــي «( نُِظــم فــي ثــالٍث وحــداٍت درســية وعناوينهــا علــى الترتيــب: )المنطــق - علــم النفــس – علــم 
االجتمــاع(، وتضّمنــت جميعهــا ثالثيــن درســاً؛ حرصنــا فــي بنائهــا علــى تلبيــة متطلَّبــاِت المنهــاِج وتحقيــِق 

الغايــاِت المرجــوة منــُه، واالتّســاق مــع منهجيــة كتابـَـي الصفيـّـن األول والثانــي الثانــوّي،

ــِت  ــد تناول ــمِ. وق ــة التعلُّ ــي عمليّ ــةُ مشــاركيَن نشــيطيَن ف ــي أن يكــوَن الطلب ــِة ف ــِر وزارةُ التربي ــي معايي وتبنِّ
الوحــدةُ الســابعة المنطــق وشــملت:)الحدود – القضايــا – االســتغراق – االســتدالل – القيــاس – جبــر 

ــي. ــر المنطق ــاس التفكي ــص أس ــى ن ــة إل ــة( إضاف ــات المنطقي ــق – المغالط المنط

أمــا الوحــدة الثامنــة خصصــت لعلــم النفــس فبــدأت بالعمليّــاُت المعرفيــة: )االنتبــاه – اإلدراك -الذّاكــرة 
والنســيان - الــذّكاء( إضافــة إلــى تحليــل نــص عــن اإلبــداع.

 ومــن ثــم الشــخصية وشــملت: )مفهــوم الــذّات – نظريــات الشــخصية( إضافــة إلــى نــص الشــعور
والالشعور.

وختمــت أبحــاث علــم النفــس بعلــم النفــس اإليجابــي وشــملت: التفكيــر اإليجابــي – الســعادة – الرضــا 
عــن الحيــاة( إضافــة إلــى نــص بعنــوان الحيــاة اإليجابيـّـة.

أمــا الوحــدة التاســعة فكانــت لعلــم االجتمــاع فبــدأت دروســه بالمفاهيــم االجتماعيــة: )القيمــة االجتماعيــة 
– االندمــاج االجتماعــي – الضبــط االجتماعــي – الظاهــرة االجتماعيــة( إضافــة إلــى نــص عــن منهــج البحــث 

فــي العلــوم االجتماعيــة.
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الحدود المنطقية
1

قضية للمناقشة:

اللغة هي الفكر المنطوق والفكرة هي اللغة غير المنطوقة. -

كيف نَعبر عن أفكارنا؟. 1
هل لكل علم لغةٌ خاَصةٌ به. أعِط مثاالً على ذلك.. 2

أواًل: الحدود المنطقية:

نحــن نَُعبــر عــن أفكارنــا بوســاطة اللغــة التــي تتكــون مــن مجموعــة ألفــاظ للداللــة علــى المعانــي التــي 
نرغــب بإيصالهــا.

واأللفــاظ التــي تســتخدمها اللغــة تســمى فــي المنطــق الحــدود، فالحــّد المنطقــي هــو اللفــظ الــدال علــى 
ــن  ــا )دمشــق( أو لفظي ــى واحــد كقولن ــر عــن معن ــد يكــون لفظــاً واحــداً يعب ــي، وق ــا مــن المعان ــى م معن
ــع  ــي جمي ــوريَة( وف ــة الس ــة العربيّ ّ ــة الجمهوري ــا )عاصم ــن كقولن ــن لفظي ــر م ــورية( أو أكث ــة س )عاصم

ــًى واحــد وهــو دمشــق. الحــاالت الســابقة نحــن نتحــّدث عــن معن

نشاط

أُعِط مثاالً عن حّد منطقي معبراً عنه بلفظ ولفظين وأكثر

مــن جانــب أخــر قــد يشــير الحــد إلــى شــٍيء كقولــك )مقعــد( أو معنــى مَجــرد )عدالــة(، أو صفــة لشــيء 
مثــل )أبيــض( كصفــة للثلــج، أو علــى اســم علــم كقولــك )حســان(.

نشاط

أعــِط مثــاالً علــى حــّد منطقــي يشــير إلــى اســم علــم وآخــر يشــير إلــى صفــة، وثالــث يشــير إلــى معنــى 
مجــرد.

في الحد الكلي يمكن أن نميز بين جانبين: هما المفهوم والماصدق:

ــد  ــز ح ــا يمي ــدود فم ــن الح ــره م ــن غي ــزه ع ــد وتمي ــى الح ــق عل ــي تنطب ــص الت ــو الخصائ ــوم: ه المفه
الشــجرة عــن غيرهــا هــو صفاتهــا التــي تشــكل مفهومنــا عنهــا )ســاق، أوراق، جــذور، ثمــار(
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الماصــدق: يعنــي المســميات الواقعيــة التــي ينطبــق عليهــا الحــد ، الحــد شــجرة يصــدق علــى مجموعــة 
مســميات تحمــل صفــات الشــجرة مثــل شــجرة تفــاح، شــجرة زيتــون.

نشاط:

أعط مثال على حد منطقي وأبين خاصتي المفهوم والماصدق

ثانيًا: أنواع الحّدود:

تقسم الحّدود

حد كلي - حد جزئيمن حيث الكّم

حّد عيني - حّد مجَردمن حيث الوجود

حّد سالب - حّد موجبمن حيث اإلثبات أو النفي

أنواع الحّدود من حيث الكم:. 1
ــا أن  ــي تشــملها، يمكنن ــراد الت ــدد األف ــى ع ــا تصــورات تشــير إل ــى أنه ــى الحــدود عل ــا إل ــا نظرن إذا م

ــي. ــي، وحــّد جزئ ــن: حــّد كل ــى صنفي ــف الحــدود إل نُصن

ُ ّ
ّ ّ ُ

ٍ ٍ ٍ ّ

ّ ّ
ّ ّ ُ

ٍ ٍ

ّ ّ
ّ
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يمكن تحويل الحّد الكلّي إلى جزئّي عن طريق:

التخصيص: فإن لفظة رجل حّد كلّي، ولكنك خصصت وقلت الرجل الذي زارني أمس. 1
فإنك تشير إلى شخص واحد بعينه.

إضافة اسم إشارة: فقولك هذا الرجل تشير إلى فرٍد واحد.. 2

أنواع الحدود من حيث الوجود:. 2
ــه  ــع، أم أن موضوعات ــي الواق ــة الوجــود هــل هــو متحقــق ف ــف الحــدود بحســب طبيع ــا أن نصن يمكنن
موجــودة فــي الذهــن فقــط وال تحقــق واقعــّي لهــا، فلــو قلنــا لفظــة الكــرم ألشــرنا إلــى مفهــوم أخالقــّي ال 

وجــود عينــي لــه، ولكــن لــو قلنــا الطـّـالّّب لكانــت لفظــة واقعيــة تعبــر عــن وجــود محســوس.

إذن يمكننا تقسيم الحدود من حيث وجودها إلى صنفين:

ّ

. ّ َ

ّ
ّ  

ّ
ّ ّ ّ

نشاط

أصنف الكلمات اآلتية ضمن الجدول اآلتي:

الصداقة، أحمد، مطار، العدالة، هذا القلم، قلعة دمشق

حّد مجردّحّد عينّيحّد جزئّيحّد كلّي
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ثالثًا: تقابل الحدود وعالم المقال:

التّقابــل بيــن الحــدود يكــون بيــن حّديــن أحدهمــا مثبــت واآلخــر منفــي ينتميــان إلــى عالــم مقــال واحــد، 
ولتوضيــح التّقابــل بيــن الحــدود فــي المنطــق التّقليــدّي ينبغــي أّن نشــرح أوالً معنــى عالــم المقــال.

عالم المقال:

أول مــن أشــار لهــذا المصطلــح تلميحــاً هــو أرســطو عندمــا قــال أن المتناقضيــن يقتســمان العالــم والبــد 
أن يكــون أحدهمــا صادقــاً واآلخــر كاذبــاً، وحتـّـى نوضــح معنــى عالــم المقــال ال بــد مــن االســتعانة بالمثال 
التالــي: لــو أردنــا التحــّدث عــن اللــون لــكان عالــم المقــال لهــذا اللــون هــو جميــع األلــوان المحتملــة مثــل 
 )أبيــض، أصفــر، رمــادي، برتقالــي، أزرق، احمــر .....( وكذلــك لــو تحّدثنــا عــن المــواد الصلبــة فــإّن عالــم
المقــال هــو كل مــا هــو صلــب مــن مــواد مثــل: )المعــادن، الخشــب...(، وكذلــك لــو تحدثنــا عــن الحــب 

لــكان عالــم المشــاعر بمــا يحتويــه مــن كــرٍه وحــزٍن وحياديــٍة هــو عالــم المقــال لكلمــة حــب. 

فعالم المقال هو: صنف يضُم كّل شيء في سياق الحديث موضوع اهتمامنا.

تقابل الحدود:

ــل الملكــة  ــف وتقاب ــض والتّضاي ــي التضــاد والتناق ــالت ه ــواع للتقاب ــدة أن ــن ع ــا أن نتحــّدث ع يمكنن
ــدم. والع

التّضــاد: هــو عالقــة بيــن حّديــن ال تشــمل كل عالــم المقــال، أبيــض وأســود، وحكمــه أن الحّديــن . 1
ــاً  ــان مع ــي الشــيء الواحــّد وحكمهمــا: ال يصدق ــاً ف ــق التّضــاد ال يوجــدان مع ــن عــن طري المتقابلي

ولكنهمــا قــد يكذبــان،
ويمكننــا أن نمثــل لعالــم المقــال فــي عالقــة التّضــاد فــي هــذا الشــكل الــذي يمثــل عالــم األلــوان، ويكــون 
ــض  ــن األبي ــوان بي ــف األل ــل مختل ــط يمث ــن وس ــن الضدي ــود، ويكــون بي ــو األس ــض ه ــون األبي ضــد الل
واألســود، ممــا يعنــي أن عالقــة التّضــاد ال تمثــل كل عالــم المقــال، لوجــود وســط مــن األلــوان بيــن اللــون 

األبيــض واللــون األســود:
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 التناقــض: هــو عالقــة ســلب بيــن حّديــن، األول يكــون مثبتــاً والثانــي يكــون منفيــاً، )أبيــض ال. 2
ــذا ــاً، ألن ه ــان مع ــاً وال يصدق ــان مع ــا ال يكذب ــن أنهم ــن الحّدي ــل بي ــذا التّقاب ــم ه ــض( وحك  أبي
 التّقابــل يشــمل كل عالــم المقــال، وال يوجــد بيــن الحّديــن وســطاً، وإذا مــا اتصــف شــيء مــا
بإحــّدى الصفتيــن اســتحال أن يتصــف بنقيضهــا فــي الوقــت ذاتــه فــإذا كان اإلنســان موجــوداً 

ــود. ــر موج ــه غي ــه أن ــول عن ــتحال أن نق اس
ــا، وال يمكــن أن يوجــد دون اآلخــر، المضــاف ال يتصــور وجــوده . 3 ــف: ال يتصــور أحدهم  التضاي

إال بتصور وجود شيء آخر.

مثال:

ــد مــن اإلشــارة  ــى جانــب موضوعــه الخــاص، موضوعــاً آخــر ال ب ــوة. المضــاف يتضمــن إل ــوة والبن  األب
إليه أثناء تفسيره.

نشاط:

أعط أمثلة على كل نوع من أنواع التّقابل السابقة

تذكر عزيزي الطالب أن الحدان المتناقضان ال يكذبان معاً وال يصدقان معاً
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التقويم
أوالً: أختر اإلجابة الصحيحة وانقلها إلى ورقة إجابتي.

من أنواع تقابل الحدود: -

الماصدقالكليالتضايفالجزئي

أّي من الكلمات يشير إلى حّد مجرد. -

أحمدديمقراطيةأبيضمقعد

ثانياً أضع كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خاطئة أمام العبارة الخطأ:

عالم المقال هو صنف يضم كل شيء في سياق تقابل الحدود موضوع اهتمامنا.. 1
يقتسم التّقابل عن طريق التّضاد كل عالم المقال.. 2

ثالثاً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

أقارن بين المفهوم والماصدق.. 1
الحّدان المتناقضان ال يصدقان معاً وال يكذبان معاً، أعلل ذلك.. 2
أقارن بين الحّد العيني والحّد المجرد.. 3
أتحّدث عن العالقة بين الحّد الكلي والحّد الجزئي.. 4
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القضايا
2

قضية للمناقشة:

ما الفرق بين العبارات:. 1
الثلج أبيض. -

كيف يكون الثلج أبيض -

ما أجمل الثلج األبيض. -

هل يمكنني تمييز أي العبارات السابقة توصف بالصدق أو الكذب؟. 2
أقدم أمثلة أخرى. 3

أواًل: مفهوم القضّية:

ــد  ــي تفي ــة الت ــارة اللغوي ــا بالصــدق أو الكــذب فالعب ــم عليه ــن الحك ــي يمك ــة الت ــة الخبري ــي الجمل ه
النهــي )ال تكــذب(، وعبــارة التعجــب )مــا أجمــل القمــر(، والعبــارة التــي تحتــوي صيغــة الســؤال )هــل 
البــاب مفتــوح( وغيرهــا مــن العبــارات ليســت جمــالً خبريــة أي أنهــا ال تفيــد خبــراً، وهــي ال تعتبــر قضايــا 
منطقيــة. ويمكــن تحويــل العبــارة اإلنشــائية إلــى عبــارة خبريــة عبــر البحــث عــن مكمــن الخبــر فيهــا، فلــو 
حاولنــا تحويــل عبــارة التمنــي هــذه مثــالً )ليــت الســماء تصفــو( إلــى عبــارة خبريــة ألصبحــت علــى النحــو 

التالــي )الســماء صافيــة( فالقضيــة إذاً قــول يفيــد عالقــة بيــن حّديــن )الثلــج أبيــض(.

أستنتج:

أقّدم مجموعة من العبارات تمثل قضايا منطّقية وأبرر رأيي 
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ثانيًا: عناصر القضّية المنطقّية:

تتألف القضية من ثالثة عناصر هي:

الموضوع:. 1
هــو الحــّد المنطقــي الــذي نخبــر عنــه، وتبــدأ بــه القضيــة، فعنــد قولنــا الثلــج أبيــض فالثلــج هــو طــرف 
القضيّــة الــذي أُخبرنــا عنــه، والموضــوع ال يكــون إال اســماً، وقــد يتألــف الموضــوع مــن لفظــة واحــدة 

كمــا فــي المثــال الســابق، وقــد يكــون مؤلفــاً مــن لفظيــن أو أكثــر كقولــك.

الجمهورية العربية السورية : موطني.

المحمول:. 2
هــو الحــّد المنطقــي الــذي نخبــر بــه، وبــه تنتهــي القضيــة، فعنــد قولنــا الثلــج أبيــض فالبيــاض هــو طــرف 
القضيـّـة الــذي أخبرنــا بــه، وهــو عبــارة عــن صفــة أو فعــل نخبــر بــه عــن الموضــوع، وقــد يتألــّف المحمــول 
مــن لفــظ واحــّد كمــا فــي المثــال التالــي: ســقراط حكيــم، أو مــن لفظتيــن أو أكثــر، مثــل قولــك ســقراط 

معلــم أفالطــون.

الرابطة:. 3
هــي األداة التــي تربــّط بيــن الموضــوع والمحمــول وتبيــن العالقــة بينهمــا اتصــال أم انفصــال كمــا فــي 
قولــك اإلنســان يكــون فانيــاً، أو تســاهم فــي الفصــل بيــن الموضــوع والمحمول،كمــا فــي قولــك اإلنســان 

ال يكــون خالــداً، وال تظهــر الرابطــة ألســباب لغويــة.

أستنتج:

أقّدم أمثلة عن قضايا منطقيّة وأحّدد فيها الموضوع والمحمول.
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ثانيًا: تصنيف القضايا:

تقسم القضايا في المنطق األرسطّي تبعاً لمبدأين:

المبدأ األول:

مــن حيــث الكــم: يعنــي الكــّم مــدى شــمول الحكــم كّل أفــراد الموضــوع أو بعضهــم، ســواء باإلثبــات أو 
النفــي. ويقســم إلــى قســميَن:

كلّيــة: تكــون القضيـّـة كلّيــة إذا وقــع أو شــمل الحكــم كل أفــراد الموضــوع مثــل قولــك )كل الطـّـالّب 
ناجحــون(.

ــل قولــك )بعــض  ــراد الموضــوع مث جزئيّــة: تكــون القضيّــة جزئيّــة إذا وقــع الحكــم أو شــمل بعــض أف
ــون(. التجــار طيب

المبدأ الثاني:

مــن حيــث الكيــف: يعنــي الكيــف نــوع الحكــم فــي القضيـّـة هــل هــو باإلثبــات أو بالنفــي، ســواء كانــت 
ــة أو جزئيــة. وتقســم إلــى قســَمين: القضيّــة كلّي

موجبــة: تكــون القضيـّـة موجبــة عندمــا تثبــت حكمــاً لموضــوع، أو هــي القضيـّـة التــي نحمــل مــن خاللهــا 
صفــة علــى موضــوع، كأن تحمــل صفــة الشــاعر علــى نــزار قبانــي مــن خــال قولــك )نــزار قبانــي شــاعر(

ــة  ــي صف ــا ننف ــول فعندم ــن الموضــوع والمحم ــة بي ــي العالق ــا ننف ــالبة عندم ــة س ــون القضيّ ــالبة: تك س
ــالبة. ــة س ــام قضيّ ــد، فنحــن أم ــاس خال ــن الن ــك وال واحــد م ــن خــالل قول ــن اإلنســان م ــود ع الخل

وعليه تقسم القضايا إلى أربعة أقسام على أساس )الكّم والكيِف( على النحو اآلتي:

 كلّيــة موجبــة: رمزهــا )ك. م( مثــل )كل الــورود جميلــة( تفيــد شــمول الحكــم كل أفــراد الموضــوع. 1
والعالقة اتصال بين المحمول والموضوع.

كلّيــة ســالبة: رمزهــا )ك. س( مثــل )وال واحــد مــن الطـّـاّلب حاضــر( تفيــد شــمول الحكــم كل أفــراد . 2
الموضــوع والعالقــة نفــي المحمــول عــن كل أفــراد الموضــوع.

جزئيـّـة موجبــة: رمزهــا )ج. م( مثــل )بعــض الطـّـاّلب حاضــرون( تفيــد شــمول الحكــم بعــض أفــراد . 3
الموضــوع والعالقــة اتصــال بيــن الموضــوع والمحمــول.

جزئيـّـة ســالبة: رمزهــا )ج. س( مثــل )ليــس بعــض الطـّـاّلب حاضــرون( تفيــد شــمول الحكــم بعــض . 4
أفــراد الموضــوع والعالقــة نفــي كل أفــراد المحمــول عــن بعــض أفــراد الموضــوع.
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أستنتج:

أقّدم أمثلة عن على القضايا المنطقية وأبيّن نوعها معلالً رأيي.

رابعًا: سوُر القضّية:

هــو لفــظ أو أكثــر يضــاف للقضيـّـة، وهــو ليــس عنصــراً أصيــالً مــن عناصرهــا، فهــو يحــّدد كــم القضيـّـة 
وكيفهــا ولهــذا ُســمَي ســوراً، ويبيــن العالقــة بيــن الموضــوع والمحمــول ومقــدار شــمول الحكــم للحــّد، 
هــل الحكــم واقــع علــى كل الموضــوع، أو بعضــه، أم يفيــد انفصــال المحمــول عنــه كل أفــراد الموضــوع 

أو بعضــه.

ويمكننا أن نقسم السوُر إلى أربعة أنواع هي:

ســوُر القضيـّـة الكلّيــة الموجبــة: )كّل، عامــة، جميــع، كافــة...( وكّل لفــظ يحصــر موضــوع القضيـّـة . 1
كلــه وليــس جــزأه مثــال: )كل الطيــور تغــرد(

ــة الســالبة: )وال واحــد، ال أحــد) وكّل لفــظ يفيــد انفصــال كل المحمــول عــن . 2 ســوُر القضيّــة الكلّي
كل الموضــوع، مثــل (ال أحــد مــن الســيارات ســريع(.

ســوُر القضيـّـة الجزئيـّـة الموجبــة: )بعــض، معظــم، كثيــر مــن، قليــل مــن( وأي لفــظ يفيــد حمــل صفــة . 3
أو فعــل علــى بعــض الموضــوع، مثــل بعــض الطـّـاّب حاضريــن.

ســوُر القضيـّـة الجزئيـّـة الســالبة: )ليــس بعــض، ليــس معظــم، ليــس قليــل مــن، ليــس كثيــر مــن....( وأّي . 4
لفــٍظ يفيــد نفــي صفــٍة علــى بعــض أفــراد الموضــوع، مثــل ليــس بعــض الطـّـاّب حاضريــن.
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التقويمالتقويم
أوالً: أختر اإلجابة الصحيحة وأنقلها إلى ورقة إجابتي:

ليس من أجزاء القضية المنطقية: -

الموضوع.الشمولالمحمولالرابطة

أي من القضايا اآلتية يشير إلى جزئيّة سالبة. -

أحمد طالب.ليس بعض األرواح شريرةمعظم المعادن صلبةالحديد معدن

ثانياً أضع كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خاطئة أمام العبارة الخطأ:

ــد انفصــال كل المحمــول - ــظ يفي ــة الســالبة: )وال واحــد، ال أحــد( وكل لف ــة الكلّي  ســوُر القضيّ
عن كل الموضوع.

سوُر الجزئيّة الموجبة )كل، جميع، عامة، كافة(. -

ثالثاً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

أوازن بين القضيّة الكلّية الموجبة والقضيّة الكلّية السالبة.. 1
أوضح كيف نحول الحد الكلي إلى حد جزئي.. 2
أتحّدث عن أنواع القضايا األربعة.. 3

نشاط ال صفّي:

أبحث من خال الشابكة عن العالقة بين اللغة والمنطق وأبين نقاط االختالف واالتّفاق بينهما.

المراجع:

محمد مهران، المدخل إلى المنطق الصورّي، دار قباء للطباعة والنشر ط2،القاهرة،1998.. 1
هنــى الجــزر، منطــق القضايــا عنــد ابــن ســينا، أصولــه اليونانيـّـة، ودوره فــي تطــور المنطــق العربــّي،  . 2

رســالة دكتــوراه، جامعــة عيــن شــمس، القاهــرة، 2007 .
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3
اإلستغراق

قضية للمناقشة:

حضــر أربعــة أصدقــاء محاضــرة علميــة موضوعهــا الفيروســات، وعندمــا ســألهم األســتاذ عــن 
مــدى اســتيعابهم للمعلومــات الــواردة فــي المحاضــرة أجابــوا علــى الشــكل اآلتــي:

األول: استوعبت كل المعلومات الواردة. -

الثاني: استوعبت بعض المعلومات. -

الثالث: لم استوعب جزء من المعلومات. -

الرابع: لم استوعب أي معلومة. -

ما الفرق بين اإلجابات األربعة؟. 1
ــة . 2 ــالبة، جزئيّ ــة س ــة، كلّي ــة موجب ــة )كلّي ــا المنطقيّ ــع بالقضاي ــات األرب ــن اإلجاب ــر ع أعب

ــالبة(. ــة س ــة، جزئيّ موجب
أبين أي القضايا األربع شملت استيعاب المعلومات.. 3

أواًل: مفهوم االستغراق:

الحّد المستغرق هو الحّد الذي يشمل الحكم كل أفراده، سواء الموضوع أم المحمول.

الطـّـالّب مجتهــدون يقــال عــن الطـّـاّلب وهــو موضــوع القضيّــة أنــه حــد مســتغرق إذا شــمل الحكــم 
جميــع أفــراد الموضــوع، ويقــال عــن )مجتهــدون( وهــو محمــول القضيـّـة أنــه مســتغرق إذا شــمل الحكــم 

كل أفــراد المحمــول

ال نســتطيع معرفــة مــا إذا كان الحــّد مســتغرق أم ال دون وجــود ســوُر القضيـّـة ألن لــكل نــوع مــن أنــواع 
القضايــا أحــكام فــي االســتغراق خاصــة بــه.
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ثانيًا: استغراق الحدود في القضايا:

الكّلية الموجبة )ك م(:. 1
كل الحكماء سعداء -

نالحــظ فــي القضيـّـة الكلّيــة الموجبــة أن موضوعهــا )الحكمــاء( مســتغرق ألن الحكــم يشــمل كل أفــراد 
الموضــوع، فنحــن هنــا نتحــّدث عــن كل الحكمــاء بــدون اســتثناء.

أما المحمول )سعداء( فهو غير مستغرق ألن الحكم لم يشمل كل أفراد المحمول.

فالســعداء ليســوا فقــط مــن الحكمــاء وإنمــا الحكمــاء هــم فئــة فقــط مــن الســعداء ولهــذا فالمحمــول هنــا 
غيــر مســتغرق.

ّ ّ ً

أتأمل:

في القضيّة اآلتية أبين أي الحّدين مستغرق وأعلل إجابتي.

كل األطفال أبرياء. -

الكّلية السالبة )ك س(:. 2
وال واحّد من الطاّلّب راسب. -

ــراد المحمــول، ولهــذا  ــراد الموضــوع وكل أف ــن كل أف ــة بي ــة الســالبة نفصــل العالق ــة الكلّي ــي القضيّ ف
نقــول بــأن الموضــوع والمحمــول كالهمــا مســتغرق ألن الحكــم يفيــد انفصــال كل أفــراد الموضــوع عــن 

كل أفــراد المحمــول، وكل أفــراد المحمــول عــن كل أفــراد الموضــوع.

ّ

أتأول:

أضع مثاالً أبين فيه استغراق الكلّية السالبة لكل من الموضوع والمحمول.
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الجزئّية الموجبة )ج م(:. 3
بعض الورود حمراء. -

ــن  ــا ع ــورود( فنحــن نتحــّدث هن ــراد الموضــوع )ال ــم يشــمل كل أف ــة ل ــة الموجب ــي الجزئيّ الحكــم ف
ــر مســتغرق، وأيضــاً نجــد أن  ــة غي ــة الموجب ــذا فموضــوع الجزئيّ ــكل وله ــن ال ــس ع ــط ولي ــم فق بعضه

ــول. ــراد المحم ــمل كل أف ــم ال يش ــتغرق ألن الحك ــر مس ــراء( غي ــول )حم المحم

ّ

أستنتج:

استنتج لماذا الموضوع غير مستغرق في الجزئيّة الموجبة من خالل األمثلة.

الجزئّية السالبة )ج س(:. 4
ليس بعض الحيوانات أليفة. -

الموضــوع )الحيوانــات( ليــس مســتغرق ألن الحكــم لــم يشــمل كل أفــراد الموضــوع، فنحــن نتحــّدث 
عــن بعــض الحيوانــات وليــس عــن الــكل وشــرط االســتغراق أن يكــون الحكــم يشــمل الــكل، أمــا بالنســبة 
للمحمــول )أليفــة( فهــو مســتغرق ألن الحكــم يفيــد فــي انفصــال كل أفــراد المحمــول )أليفــة( عــن بعــض 

أفــراد الموضــوع )الحيوانــات(.

ّ
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نستطيع أن نوجز ما سبق بالجدول اآلتّي:

المحمولالموضوعالقضّية

غير مستغرق مستغرق الكلّية الموجبة ك م

مستغرق مستغرق الكلّية السالبة ك س

غير مستغرق غير مستغرق الجزئيّة الموجبة ج م

مستغرق غير مستغرق الجزئيّة السالبة ج س

القضايا الكلّية تستغرق موضوعها.	 
والقضايا السالبة تستغرق محمولها.	 

تذكر عزيزي الطالب:
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التقويم
أوالً: أجيُب عن األسئلة التالية:

القضية الكلية الموجبة. 1
كل الصور جميلة -

تستغرق موضوعها وال تستغرق محمولها أعلل ذلك	 
القضية الكلية السالبة. 2

ال واحد من األبنية مرتفع -

تستغرق محمولها وموضوعها أوضح ذلك	 
الجزئية السالبة. 3

ليس بعض السيارات سريعة -

تستغرق محمولها وال تستغرق موضوعها أفسر ذلك	 
الجزئية الموجبة. 4

بعض القطط بيضاء -

ال تستغرق موضوعها وال محمولها أبين ذلك	 

ثانياً: أضع كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خاطئة أمام العبارة الخطأ:

القضية الكلية الموجبة تستغرق محمولها.. 1
القضية السالبة تستغرق محمولها.. 2
القضية الكلية الموجبة تستغرق موضوعها.. 3
القضية الجزئية الموجبة تستغرق محمولها.. 4
القضية الجزئية السالبة تستغرق محمولها.. 5
القضية الكلية السالبة موضوعها ومحمولها مستغرق.. 6
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التقويمالتقويم
ثالثاً: أصل العبارات في القائمة أ مع العبارات الصحيحة في القائمة ب:

)ب()أ(

1. تستغرق محمولها وال تستغرق موضوعهاالقضية الجزئية الموجبة. 1

2. تستغرق موضوعها ومحمولهاالقضية الجزئية السالبة. 2

3. تستغرق موضوعها وال تستغرق محمولهاالقضية الكلية السالبة. 3

4. تستغرق محمولهاالقضية الكلية الموجبة. 4

5. ال تستغرق موضوعها وال محمولها
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الستدالل
4

قضية للمناقشة:

أثنــاء دوامــك فــي المدرســة ســمعت بــأن المديــر يســتدعي الطـّـاّلب المتفوقيــن، وبينمــا أنــت  
تحضــر حصــة درســية اســتدعاك مديــر المدرســة.

ما األسباب الذي جعلته يستدعيك؟. 1
لــو فرضنــا أنــك خالفــت بعــض األنظمــة المدرســية واســتدعاك المديــر، لمــاذا اســتدعاك . 2

فــي هــذه الحالــة؟
في الحالتين استدعيت من قبل المدير ولكن لماذا اختلفت النتيجة؟ ما داللة ذلك؟. 3

أواًل: معنى االستدالل:

ــول  ــى مجه ــوم إل ــن معل ــال م ــو االنتق ــن المنطــق ه ــَي م ــرض األساس ــر المنطــق فالغ ــتدالل جوه االس
ــه. ــاالً ســليماً ال خطــأ في انتق

ويبــدأ االســتدالل المنطقــّي مــن مقدمــات وهــي أقــوال نســلم بهــا تســليماً أو نعتقــد بصحتهــا لســبب مــن 
األســباب ليصــل بنــا إلــى النتائــج التــي تلــزم عــن تلــك المقدمــات.

وجملــة القــول يعــّرف االســتدالل بأنــه العمليّــة العقليّــةُ التــي ننتقــل بهــا مــن قضيّــة إلــى قضيّــة أخــرى 
ناتجــة عنهــا بالضــرورة، وفــي عبــارة أخــرى هــو االنتقــال مــن مقدمــات معيّنــة إلــى نتائــج أو نتيجــة تلــزم 

عنهــا.

وتكمــن أهميّــة االســتدالل فــي كونــه يجعلنــا ننتقــل مــن حكــم تصديقــي معلــوم إلــى حكــم تصديقــي 
مجهــول، فعنــد معرفــة صــدق أو كــذب قضيّــة مــا نســتطيع أّن نســتنتج صــدق أو كــذب أو عــدم تعيــن 

قضيّــة أخــرى.

ــه ألن االســتدالل يطلــب  ــى من ــة المنطــق والهــدف األعل ــى األحــكام الصحيحــة هــو غاي والوصــول إل
ــة أو حقيقــة الشــّيء. الحقيقــة ويقــف علــى ماهي

مثال: من برودة الطقس تستدل على انخفاض درجات الحرارة

من تفوقك نستدل على أن دراستك كانت مركزة

ويقسم االستدالل إلى نوعين: مباشر وغير مباشر
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ثانيًا: االستدالل المباشر:

هو العمليّة العقليّةُ التي ننتقل بها من قضيّة إلى قضيّة أخرى الزمة عنها.

وبه نستدل من صدق أو كذب قضيّة إلى صدق أو كذب قضيّة أخرى.

وُســمَي هــذا النــوع مــن االســتدالل بالمباشــر ألنــه ال يحتــاج إال إلــى مقدمــة واحــّدة لنصــل مــن خاللهــا 
إلــى النتيجــة المطلوبــة.

أهم أنواعه تقابل القضايا.

واصطلــح المناطقــة علــى أن القضيتيــن إذا اتفقتــا فــي الموضــوع والمحمــول واختلفتــا إمــا بالكيــف أو 
بالكــم أو بالكــم والكيــف معــاً ، ُســميَتا قضيتيــن متقابلتيــن وينتــج عمــا ســبق أربعــة أنــواع للتقابــل:

الّتقابل بالتناقض:. 1
ويكون بين القضيتين المختلفتين بالكيف والكم معاً، بين )ك م – ج س( )ك س- ج م(.

ال تصدقان معاً وال تكذبان معاً.

أستنتج:

استنتج القضايا التي تختلف بالكم والكيف معا وأعط أمثلة عليها.

الّتقابل بالتضاد:. 2
ويكون بين القضيتين، )ك.م - ك.س( تسمى تضاد ألن لهما نفس الكم الكلي ومختلفتان بالكيف

ال تصدقان معاً ولكن قد تكذبان معاً .

مثــال: كل الكتــب مفيــدة )قضيـّـة كاذبــة( فتكــون وال واحــّد مــن الكتــب مفيــد )غيــر متعينــة( ألنهــا قــد 
تكــون كاذبــة وقــد تكــون صادقــة.

أستنتج:

إذا كانــت القضيـّـة كل األطفــال أبريــاء صادقــة اســتنتج حكــم القضيـّـة التــي تقابلهــا عــن 
طريــق التّضــاد ال واحــد مــن األطفــال أبريــاء.
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الّتقابل تحت الّتضاد:. 3
ــن  ــن جزئيتي ــه بي ّ ــاد ألن ــل بدخــول تحــت التّض ــه تقاب ــق علي ــن )ج م – ج س( يطل ــن القضيتي ــون بي ويك

ــان. ــد تصدق ــاً وق ــان مع ــالبة، ال تكذب ــة الس ــة والجزئيّ ــة الموجب ــن الجزئيّ ــف أّي بي ــان بالكي مختلفت

الجزئيّة الثانيةالجزئّية األولى

غير متعينةصادقة
صادقةكاذبة

أفكر:

لمــاذا مــن غيــر المنطقــّي القــول بــأن القضيّــة الجزئيّــة الموجبــة بعــض الــورود حمــراء 
صادقــة والقضيّــة الجزئيّــة الســالبة ليــس بعــض الــورود حمــراء صادقــة أيضــا؟

الّتقابل بالتداخل:

ويكون بين قضايا متفقة بالكيف ومختلفة بالكم أي بين )ك م – ج م( )ك س- ج(:

ّ ّ

ّ ّ

وتكون أحكامه على الشكل اآلتي:

الحالة األولى: إذا كنا نعرف حكم القضيّة الكلّية ونريد أن نستنتج حكم القضيّة الجزئيّة المقابلة لها:

الجزئّيةالكلّية

صادقةصادقة
غير متعينةكاذبة

الحالة الثانية: إذا كنا نعرف حكم القضيّة الجزئيّة ونريد أن نستنتج حكم القضيّة الكلّية المقابلة لها:

الكلّيةالجزئّية

غير متعينةصادقة
كاذبةكاذبة
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أستنتج:

ــس  ــة )لي ــا حكــم القضيّ ــة( م ــن )صادق ــة وال واحــّد الطـّـاّلب مجتهدي ــت القضيّ إذاً كان
ــن( بعــض الطّــاّلب مجتهدي

يمكن اجمال كل أنواع تقابل القضايا السابقة في المربع اآلتي:

ّ

ّ
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أوالً: أكمل العبارات اآلتية حتى يستقيم المعنى:

التقابل بين )ك م – ك س( يسمى ..................... والتقابل بين )ك م – ج م( ..................... -

التقابــل بيــن )ك م – ج س( يســمى ..................... والتقابــل بيــن )ك س – ج س( يســمى  -
......................

ثانياً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

أبين لماذا يطلق على التقابل بين )ك م – ك س( بالتقابل بالتضاد:. 1
أوضح لماذا يطلق على التقابل بين )ج م – ج س( بالدخول تحت التضاد :. 2
ــة . 3 ــة المتقابل ــة )كل الطـّـاّلب ناجحــون( الصادقــة أبيــن مــا هــي القضي ــة الموجب ــة الكلي لــدي القضي

معهــا عــن طريــق التداخــل و مــا حكمهــا ؟
لــدي القضيــة الجزئيــة الســالبة )ليــس بعــض الحيوانــات أليفــة( الكاذبــة مــا هــي القضيــة المتقابلــة . 4

معهــا عــن طريــق التداخــل ومــا حكمهــا ؟
لــدي القضيــة الكليــة الســالبة )ال واحــد مــن الجنــود جبــان( الصادقــة مــا هــي القضيــة المتقابلــة معهــا . 5

عــن طريــق التناقــض ومــا حكمهــا ؟
لــدي القضيــة الكليــة الموجبــة كل الطيــور جارحــة )صادقــة( ماهــي القضيــة الصادقــة المتقابلــة معهــا . 6

ومــا نــوع التقابــل

ثالثاً: أضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخطأ:

التقابل عن طريق التداخل أكمل أنواع التقابل .. 1
التقابل عن طريق الدخول تحت التضاد يكون بين )ك م – ج م(.. 2
التقابل عن طريق التداخل يكون بين قضيتين لهما نفس الكيف مختلفتان بالكم .. 3
حكم التقابل عن طريق التناقض ال يصدقان معاً ولكن قد يكذبان معاً.. 4

التقويم



30

القياس
5

قضية للمناقشة:

أكمل العبارات اآلتية:

كل إنسان فان ............ سقراط انسان ............ إذاً ........................

كل الفواكه مفيدة ............ التفاح فواكه ............ إذاً ............ ............

كيف توصلت إلى النتائج؟. 1
ماذا لو تغيرت المقدمات هل تتغير النتيجة؟ أعط مثاالً. 2

أواًل: تعريف االستدالل غير المباشر )القياس(:

هو قول مؤلف من قضيتين تلزم عنهما قضيّة ثالثة تنتج عنهما وتسمى القضيتان بالمقدمتين

والثالثة تسمى النتيجة

 مثال:  كل فيلسوف مبدع )مقدمة كبرى( 
 أرسطو فيلسوف )مقدمة صغرى( 

................................................................................................................................................. 
أرسطو مبدع )نتيجة(

أفكر:

ــال 	  أضــع بمســاعدة زمالئــي عــدداً مــن المقدمــات التــي تلــزم عنهــا نتائــج علــى غــرار المث
الســابق.

ثانيًا: قواعد القياس:

ــا  ــن لن ــا أرســطو كــي يضم ــد وضعه ــة قواع ــاع مجموع ــن اتب ــد م ــاس صحيحــاً ال ب لكــي يكــون القي
ــي: ــى الشــكل التال ــف عل ــا، وتصن ــة عنه ــج الالزم ــى النتائ ــات إل ــن المقدم ــح م ــال الصحي االنتق
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قاعدتا التركيب:. 1

مثالقاعدتا التركيب

 يجب أن تتألف من ثالث قضايا . 1
)كبرى وصغرى ونتيجة(

  كل إنسان فان 
 سقراط إنسان 

سقراط فان

  مقدمة كبرى 
 مقدمة صغرى 

نتيجة

 يجب أن تتألف من ثالث حّدود . 2
حــد )أكبــر – أصغــر – أوســط( ويجــب أن 
يأتــي الحــّد األوســط )وهــو المشــترك بيــن 
المقدمتيــن( بنفــس المعنــى فــي المقدمتيــن 
وإال تألــف القيــاس مــن أربعــة حــّدود بــدالً 
قاعــدة  ألنــه خالــف  فيفســد  ثالثــة  مــن 

ــب التركي

قياس صحيح: المثال السابق

ــقراط  ــر( س ــّد أكب ــان )ح ــط، ف ــّد أوس ــان( ح  )إنس
ــر( ــّد أصغ )ح

قياس خاطئ:

لذيذ كل جبن   

جبن الهروب من المعركة  

لذيذ الهروب من المعركة  

القياس فاسد

بمعنييــن جــاء  الجبــن  األوســط  الحــّد    ألن 
حــّدود أربعــة  علــى  القيــاس  فشــمل   مختلفيــن 

بدل ثاث ففسد

أفكر:

أُعــط مثــاالً عــن قيــاس خاطــئ ورد بــه الحــّد األوســط بغيــر المعنــى الــذي ورد بــه فــي 
المقدمتيــن
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قاعدتا االستغراق:. 2

مثالقاعدتا االستغراق

 يجــب أن يســتغرق الحــّد األوســط فــي. 1
احــدى المقدمتيــن علــى األقــل ألن وظيفــة 
ــن  ــن الحّدي ــط بي ــي الرب ــط ه ــّد االوس الح
ــك  ــا علي ــة. )وهن ــر بالنتيج ــر واالصغ االكب
ــرت  ــي م ــتغراق الت ــد االس ــر قواع أن تتذك

ــابق( ــي درس س ــك ف مع

  كل الطاّلب حاضرين 
 بعض المجتهدين طالب 

 بعض المجتهدين حاضرون 
 الحّد األوسط )الطاّّلب( جاء مستغرقا 
 في المقدمة الكبرى ألنها كلّية موجبة 

وهي تستغرق موضوعها )الطاّّلب( 

يجــب أال يســتغرق حــّد فــي النتيجــة اال . 2
ــي ورد  ــة الت ــي المقدم ــتغرقاً ف إذا كان مس
ــى  ــم عل ــوع الحك ــوز وق ــه ال يج ــا. ألن به
كل أفــراد الحــد بالنتيجــة إذا لــم يشــمل كل 

ــي ورد بهــا ــة الت ــراد الحــّد بالمقدم أف

أعط أمثلة عن:

قياس صحيح:

قياس خاطئ:

قاعدتا الكيف:. 3

مثالقاعدتا الكيف

ألن . 1 ســالبتين  مقدمتيــن  مــن  إنتــاج  ال 
انفصــال فــي  تفيــد  الســالبة   المقدمــات 
األكبــر الحّديــن  عــن  األوســط   الحــّد 

 واألصغر 
يفقد وظيفته بالربط

وال واحد الطاّلب حاضرين

ليس بعض المجتهدين طالب

ال إنتاج منهما

إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة. 2
يجب أن تكون النتيجة سالبة -

الن النتيجة تتبع األضعف في الكيف -

أعط مثاالً
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نتائج قواعد القياس:

ال إنتــاج مــن مقدمتيــن جزئيتيــن موجبتيــن الن الحــّد األوســط غيــر مســتغرق فــي المقدمتيــن وبالتالي . 1
فقــد وظيفتــه بالربــط بينهما

أعِط مثال على ذلك

ال إنتــاج مــن مقدمتيــن جزئيتيــن ســالبتين ألن المقدمــات الســالبة تفيــد انفصــال الحــّد األوســط عــن . 2
الحّديــن األكبــر واألصغــر

أعِط مثال على ذلك

ال إنتــاج منهمــا إن كانــت إحّداهمــا موجبــة واألخــرى ســالبة: ألن ذلــك يخالــف قاعــدة االســتغراق . 3
)اســتغرق حــّد فــي النتيجــة ولــم يكــن مســتغرق فــي المقدمــة التــي ورد بهــا(

أعِط مثال على ذلك

إذا كانــت إحــّدى المقدمتيــن جزئيـّـة يجــب أن تكــون النتيجــة جزئيــة ألن النتيجــة تتبــع األضعــف . 4
واألخــس فــي الكــم

أعِط مثال على ذلك

أستنتج:

أركب قياسا صحيحا وأخر خاطئ على أن تكون الحّدود كما يلي:

الحّد األكبر: جميلة، الحّد األوسط: ورود، الحّد األصغر: الفل

وأبرر سبب كون القياس صحيح أو خاطئ
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التقويم
أوالً: أكمل العبارات اآلتية بحيث يستقيم المعنى:

يجب أن يتركب القياس من .............. حدود و ثالث ..............

يختفي الحد .............. من النتيجة وإذا كانت إحدى المقدمات سالبة النتيجة تكون ..............

ثانياً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

أعلل اختفاء الحد األوسط من النتيجة في القياس .. 1
أفسر لماذا يجب أن يأتي الحد األوسط بنفس معنى المقدمتين .. 2
ــات . 3 ــي أحــد المقدم ــم يكــن مســتغرق ف ــا ل ــي النتيجــة م أوضــح لمــاذا يجــب أال يســتغرق حــد ف

ــوارد بهــا. ال
أبين لماذا يجب أن يستغرق الحد األوسط في أحدى المقدمتين على األقل.. 4
أعلل ال إنتاج من مقدمتين سالبتين .. 5
إذا كنت أحدى المقدمات سالبة النتيجة سالبة أوضح ذلك.. 6
أفسر ال إنتاج من مقدمتين جزئيتين موجبتين.. 7
أعلل ال إنتاج من مقدمتين جزئيتين إحداهما سالبة والثانية موجبة.. 8
ال إنتاج من مقدمتين جزئيتين سالبتين أعلل ذلك.. 9

 إذا كانت إحدى المقدمات جزئية النتيجة جزئية أوضح ذلك.. 10

ثالثاً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

أوضح قاعدتا التركيب.. 1
اشرح قاعدتا االستغراق مع األمثلة.. 2
اشرح قاعدتا الكيف مع األمثلة.. 3

رابعاً: أضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخطأ

ال إنتاج من مقدمتين سالبتين.. 1
يتركب القياس من أربع حدود.. 2
يجب أن يستغرق الحد األوسط في المقدمتين.. 3
ال إنتاج من جزئيتين موجبتين.. 4
يختفي الحد األصغر من النتيجة.. 5
يتركب القياس من ثالث قضايا.. 6

التقويم
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جبر المنطق
6

قضية للمناقشة:

»المنطــق الرياضــّي هــو أّي نظريّــة منطقيّــة يكــون موضوعهــا تحليــل الحســاب  -
 والهندسة واستنباطهما بوساطة مفاهيم تنتمي بشكٍل واضٍح إلى المنطق« 

برتراند رسل  

أتحــاور مــع زمالئــي ومدّرســي وأضــع تصــوراً للمنطــق الرمــزّي مســتعيناً بمعلوماتــي . 1
مــن الســنوات الســابقة.

أقدم أمثلة أوضح فيها كيف ترتبط الرياضيات بالمنطق.. 2

أواًل: معنى جبر المنطق:

يعد جورج بول الواضع الحقيقي ألساس المنطق الرمزّي أو الرياضّي.

وهــو أوُل مــن قــدم عمليــات شــبيهة بالعمليــات الجبريــة المعروفــة حيــث وضــع المتغّيــرات بــدال مــن 
األعــداد.

وكان هدفه األساسي الوصول إلى قوانين الفكر والتعبير عنها بلغة رمزية دقيقة.

واستخدم جورج بول ثالثة أنواع من الرموز:

رموز اللغة مثل )س، ع( تدل على المفاهيم التي نستخدمها.. 1
العالمات الدالة على العمليّاُت مثل )∨، ∧، ∽( وهي الجمع والضرب والنفي.. 2
عالمة الهوية التي تعني ) = (.. 3

هــذه العمليـّـاُت الجبريــة )الجمــع الضــرب والنفــي( ليســت كمثيالتهــا فــي الرياضيــات، إنما هــي عمليات 
منطّقيــة ال تأخــذ مــن العمليّاُت الحســابية ســوى اســمها.

ويعد جبر المنطق الحجر األساس في بناء المنطق الرمزّي.
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المتغيرات )منطق ثنائي القيمة(:

ويُعبّر عنها بأَي حرف من الحروف األبجديّة وقيمتها 0 أو 1

ويكون لكل متغير قيمتان إما )0( أو )1( ونقصد ب)0( خطأ و)1( صحيح.

مثال:

الشمس ساطعة.

 )A( نرمز للعبارة السابقة بالمتغّير

مثال آخر:

األزهار جميلة.

. )C( نرمز للقضيّة السابقة بالمتغّير

نستطيع أن نرسم جدول حقيقة للمثالين السابقين:

AC

11

00

وهنا نالحظ أن كل متغير له قيمتان إما 0 خطأ وإما 1 وهو صحيح.
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لنأخذ جدول الحقيقة يتكوّن من قضيتين

AB

11

10

01

00

هنا نالحظ أن هناك احتماالت عديدة لصحة أو خطأ القضيتين:

االحتمال األول: أن تكون القضيّتان صحيحتين

االحتمال الثاني: أن تكون األولى صحيحة والثانية خطأ

االحتمال الثالث: أن تكون األولى خطأ والثانية صحيحة

االحتمال الرابع: أن تكون القضيتان غير صحيحتين.

أستنتج:

ضع جدول الحقيقة للقضيتين التاليتين:

الشمس ساطعة       الجو بارد، -

ثالثة عدد فردي      ثالثة عدد أولي -

لقد حاول جورج بول إقامة علم المنطق كعلم الجبر من خالل أمرين اثنين هما:

اكتشافه لنظرية األصناف عبر التمييز بين الصنف الشامل والصنف الفارغ.. 1
ــة مــن حيــث . 2 ــة شــبيهة بالعمليــات الجبري ــا المنطقي ــه إجــراء عمليّــات حســابية علــى القضاي محاولت

التســمية، لكنّهــا مختلفــة عنهــا تمامــاً.
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يمّيز بول بين نوعين من األصناف أو المجموعات هما:

 :)Empty Class( الصنف الفارغ

يرمــز بــول للصنــف الفــارغ أو الالوجــود بالقيمــة 0، والصنــف الفــارغ هــو الصنــف الــذي ال يوجــد لــه  
مقابــل فــي الواقــع ومــن أمثلــة الصنــف الفــارغ الدائــرة المربّعــة، المماليــك فــي القــرن العشــرين، الغــول، 

األعــداد الزوجيــة األوليــة أكبــر مــن )2(.

 :)Universal Class( الصنف الشامل

ــم  ــي عال ــه كّل الموجــودات ف ــذي يضــم داخل ــف ال ــو الصن ــز )1(، وه ــول بالرم ــه جــورج ب ــز ل ويرم
ــاف  ــيجمُع كل أصن ــامل س ــف الّش ــإن الصن ــوان، ف ــو األل ــال ه ــم مق ــن عال ــا نتحــّدث ع ــال، فعندم المق
ــف  ــامل، فالصن ــف الش ــي الصن ــم أعضــاء ف ــم ه ــإن دول العال ــدول ف ــن ال ــا نتحــّدث ع ــوان، وعندم األل

ــه. ــذي أتحــّدث عن ــال ال ــم المق ــي عال ــث أو ف ــياق الحّدي ــي س ــامل ســيضم كل شــيء ف الّش

أفكر:

أميز بين الصنف الّشامل والصنف الفارغ في المنطق الرياضّي.	 

العملّياُت المنطقّية في الجبر البوليني:

العمليات األساسيَة في الجبر العادي هي الجمع والطرح والقسمة والضرب أما العمليّاُت األساسيَة

في جبر المنطق )الجبر البوليني(

1 .AND عمليّة االقتران: أو عمليّة الضرب المنطقّي
2 .OR عمليّة الفصل الالاقتران: أو عمليّة الجمع المنطقّي
3 .NOT عمليّة النفي: أي النفي المنطقّي

عملّية الضرب المنطقّي )and( ويرمز له )∧(. 1
ويكون ناتجه هي القيم المشتركة بين المتغيّرين.

لنفرض أن س =1 ع =0 فإّن ناتج الضرب المنطقّي بينهما هو 0 لعدم وجود قيمٍ مشتركةُ بينهما.
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عملّية الجمع المنطقّي )OR (: ويرمز له )∨(. 2
ويكون ناتجُه كافة القيم الموجودِة في المتحّولين المشتركة وغير المشتركة

مثــال: لنفــرض أن س =1 ع =0 فــإَن ناتــج الجمــع بينهمــا هــو 1 ألنــه يكفــي أن يكــون متغيــراً بينهمــا 
صحيــح أي =1 لكــي تكــون النتيجــة صحيحــة أي =1

عملّية النفي: ويرمز له)∽(. 3
ويعطي القيم المعاكسة للقيمة األساسيَة.

مثال قيمة س = 1 فإَن عكسها = 0

قيمة س= 0 فإَن عكسها = 1

ويمكن تلخيص ما سبق وفقاً للجدول اآلتي:

∽ ع∽ سس ∨ عس ∧ ععس

111100

100101

010110

000011

أهمّية الجبر البوليني وتطبيقاته:

اكتســب الجبــر الرياضــي الــذي اســتحدثه جــورج بــول أهميتــه مــع بدايــة الثــورة التقنيــة الحديثــة، والتــي 
كان أبــرز محطاتهــا اختــراع أول حاســوب رقمــّي حديــث، فــي عــام 1946 كانــت هــذه المحطــة عالمــة 

فارقــة فــي مســير التطــور التقنــي، حيــث كانــت الخطــوة األولــى لتصنيــع األنظمــة الحاســوبية الحديثــة.

وللمتغيــرات الرياضيــة التــي وضعهــا أهميـّـة كبيــرةٌ فــي مجــال المنطــق والرياضيــات حيــث تغلّبــت علــى 
ــي تعــّد مــن  ــى التعميمــات الت ــدات وال ســيما أنهــا اســتطاعت الوصــول إل ــات والتعقي ــر مــن الصعوب كثي

األهــداف الرئيســة ألّي علــمٍ مــن العلــوم.
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التقويم
أوالً: أختر اإلجابة الصحيحة وأنقلها لورقة إجابتي:

أّول من توصل للجبر المنطقّي هو:. 1
دي مورجانجورج بولالرواقيونأرسطو

أّول من عبر عن المتغّيرات باألحرف األبجّدية. 2
دي مورجانجورج بولالرواقيونأرسطو

أكتب كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخطأ:. 3
الحاسوب كان ثمرة منطق جورج بول .. 1

2 .AND استخدم جورج بول الجمع بمعنى

ثانياً أجيب عن األسئلة اآلتية:

يّميز جورج بول بين نوعين من األصناف أحّددهما.. 1
اضرب مثاالً على جمع منطقّي.. 2
أتحّدث عن أهميّة الجبر البوليني.. 3

نشاط ال صفّي:

ابحث من خالل الشابكة عن تطبيقات أخرى غير الحاسوب للجبر البوليني.	 
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7
المغالطات المنطقية

قضية للمناقشة:

يقول مالبرانش: -

»ال يكفي أن يقال إن العقل معرض للخطأ بل يجب الكشف له عن حقيقة هذا الخطأ«

هل يمكن أن يخطئ العقُل؟ ولماذا؟. 1
لماذا يلجأ بعُض األشخاص إلى أسلوب الخداع والتضليل في المناقشات؟. 2
هــل تعّرضــت لموقــف اضطــررت بــه أن أوافــق شــخصاً مــا علــى وجهــة نظــره رغــم أننــي . 3

غيــر مقتنــٍع بهــا؟ ومــاذا كان الســبب الــذي دفعنــي إلــى ذلــك؟

أوالً: معنى المغالطة المنطقيّة:

يعتمــد االســتدالل المنطقــّي علــى صحة وقــوة البراهيــن والمعطيات 
للوصــول إلــى نتائــج صحيحــة ولكــن فــي حــاالت معينــة ليــس 
بالضــرورة أن تــؤدي المعطيــات الصحيحــة إلــى نتائــج صحيحــة 
فهنــاك طرائــق معينــة تُصــاغ بهــا هــذه المعطيــات تجعلنــا نتوهــم أنهــا 

ــة. ــي الحقيقــة تكــون مغالطــة منطقي صحيحــة ولكنهــا ف

تُعــرف المغالطــة المنطقيـّـة بأنهــا شــكل مــن أشــكال االســتدالل الخطــأ الــذي يُبنــى علــى أدلــٍة وحجــج 
غيــر ســليمة ويــؤدي إلــى نتائــج خطــأ، أو قــد تكــون األدلــة صحيحــةً والنتائــج المترتبــة عليهــا مغلوطــة.

ــدو ســليمة، وهــي شــائعة جــداَ ويمكــن أن  ــا تب ــي كونه ــة تكمــن ف ــي المغالطــة المنطقيّ والخطــورة ف
ــع فيهــا بســهولٍة ــا نُق ــة أحيان تكــون مقنع

والّجديــر بالذّكــر أّن العشــرات مــن األمثلــة علــى اســتخدام المغالطــات نجدهــا فــي المواقــع اإللكترونيــة 
والصحــف والفضائيـّـات واإلعالنــات وغيرهــا مــن المصــادر..

ثانيًا: ُتصنيف المغالطات المنطقّية:

تُصنف المغالطات إلى -

مغالطات صوريّة. 1
مغالطات غير صوريّة. 2
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وتكون المغالطات صورية من حيث شكل االستّدالل، ومثال عليها:	 
مغالطات القياس )إيجاد نتيجة من مقدمتين جزئيتين( -

بعُض المبدعين طاّلُب -

بعُض المجتهدين مبدعون -

بعُض المجتهدين طاّلُب -

وفي المقابل تصنف المغالطات إلى غير صورية من حيث المحتوى:	 
ــن  - ــة( وم ــي الصوريّ ــا ف ــي شــكلها )كم ــس ف ــي مضمــون الحجــة ولي ــا ف ــن المشــكلة هن وتكم

ــبابها: أس

غموض اللغة. 1
عدم التركيز في موضوع النقاش. 2
الرغبة في تضليل الخصم. 3

ثالثًا: المغالطات غير الصورية:

وللمغالطات المنطقيّة غير الصورية أنواُع عديدة سنذكر أهمها وأكثرها شيوعاً:

مغالطة المصادرة على المطلوب:. 1
تعريفها: هي التسليُم بالمسألة المطلوب البرهنة عليها.

بقول آخر: هي االفتراض المسبق بصحة النتيجة وتضمنيها بالمقدمات، فتبدو النتيجة والمقدمة

تحمالن وتؤكدان نفس المعنى، وبالتالي النتيجة ال تأتي بشيء جديد.

أرســطو المعلــم األول ومؤســس المنطــق الصــورّي ارتكــب مغالطــة المصــادرة علــى المطلــوب 	 
 عندما أراد إثبات مركّزية األرض. 

ما داللة ذلك برأيي؟

مثــال: أي شــيء أقــل كثافــة مــن المــاء ســوف يطفــو فوقــه ألن مثــل هــذه 
األجســام ال تغطــس فــي المــاء.

ــم  ــة ول ــي المقّدم ــة ف ــةَ متضمن ــابق إن النتيج ــال الس ــي المث ــظ ف نالح
تعِطنــا أي شــيء جديــد ولــم تفســر لنــا الســبب العلمــّي لطفــو األجســام.
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نشاط:

أعط مثالين على مغالطة المصادرة على المطلوب

مغالطُة الحَجة الشخَصية:. 2
يقصــد بهــا المهاجمــة أو الطّعــن فــي شــخص القائــل بــدالً عــن تفنيــد قولــه بالحجــج واألدلـّـة المنطقيـّـة، 
وهــي قائمــة علــى أســاس قبــول أو رفــض تصــور مــا بنــاءً علــى موقفنــا مــن قائــل هــذا التصــور وليــس علــى 

قــوة أو ضعــف الحّجــة المقدمــة منــه.

عنــد مناقشــتنا لشــخٍص مــا ســواء أكان خصمــاً أم صديقــاً علينــا أن نحكــم علــى حجتــه المقدمــة بعيــداً 
عــن موقفنــا منــه.

نشاط:

هــل ســبق وارتكبــت مغالطــة الحَجــة الشــخصية بحــِق أحدهــم؟ مــا الــذي دفعنــي للقيــام بهــذا التصــرف؟ 
 أكّون من الكلمات اآلتية أفكاراً أبين فيها كيفية مواجهة مغالطة الحجة الشخصيّة؟  

)ضبط النفس ـ المرونة ـ العقالنيّة(

مغالطة التعميم الّسريع:. 3
أي استنتاج خصائص فئة كلّية من خصائص عيّنة قليلة من هذه الفئة.

وهــو مــن أكثــر المغالطــات شــيوعاً، وغالبــاً مــا يتضّمــن كثيــراً مــن التحيــزات العرقيّــة والعنصريّــة 
والتعصــب الفكــري ويشــكل صــورًة نمطيّــةً للشــعوب.

ــة  ــاء هــذه المنطق ــة تســتنتج أن كل أبن ــة معين ــك وهــو مــن منطق ــى شــخص أســاء إلي ــال: تعّرفــت عل مث
ــيئون!! س

طالب فشل في أداء واجباته الدراسية مرتين إذاً هو طالب فاشل. -

كان الدرس األول لمادة ما سهالً هذا يعني أن المادّة سهلةٌ. -

نشاط:

ما تأثير مغالطة التعميم السريع على العلم؟
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مغالطة الشفقة )استدرار العطف(:. 4
المقصــود هنــا إثــارة المشــاعر بــدالً عــن تقديــم حجــة منطّقيــة ســليمة، وهنــا تحــل قــوة اســتدرار مشــاعر 

الشــفقة بــدال مــن قــوة الحجــة المنطقيـّـة.

مثــال: ال بــد أن أحصــل علــى عالمــة ممتــازة فــي مــادة الفلســفة ألننــي درســت لســاعات طويلــة وتعبــت 
وأنــا مريــض ونفســيتي متعبــة.

ــك  ــى ضــرورة حصول ــة عل ــالً أو حجــة منطّقي ــس دلي ــذا لي ــض ه ــت مري ــت وأن ــك درســت وتعب كون
ــط. ــارة الشــفقة فق ــا تحــاول إث ــت هن ــازة، أن ــة ممت علىعالم

نشاط:

لماذا يلجأ البعض إلثارة شعور الناس بالشفقة.

مغالطة رجل القّش:. 5
ــا  ــف أو اســتبدال حجــة شــخص م ــا بتشــويه أو تحري ــوم شــخص م ــا يق تحــدث هــذه المغالطــة عندم

ــاك الشــخص األّول وإحراجــه. ــك إلرب ــد وذل ــا كل البع ــدة عنه ــا وبعي ــف منه بحجــٍة أضع

مثال:

ــه ليــس  ــا أحمــد ألن حّســان: ال يجــوز أن تغــَش فــي االمتحــان ي
ــب  ــات الطال ــوازي عالم ــات ت ــدل بشــيء أن تأخــذ عالم ــن الع م

ــب. ــذي درس وتع ال

أحمد: أنت تغار منّي وال تتمنى لي النجاح!

ــتبدلها  ــد اس ــش ولكــن أحم ــدم الغ ــد بع ــي نصــح أحم ــة ف ــه قويّ ــت حّجت ــا نالحــظ أن حســان كان هن
ــوع ــتبدله بموض ــاش واس ــوع النق ــّرف موض ــا ح ــف عندم ــة أضع بحَج

آخر.

نشاط 1:

أعِط أمثلة عن استخدام مغالطة رجل القش في حواراتنا مع اآلخرين.

أتأول:

يقــول شــوبنهاور: »يتوجـّـب علــى مــن يدخــل فــي مناظــرٍة أن يعــرف ماهــي حيــل الخداع 
ذلــك أن مــن المحتــم عليــه أن يصادفهــا ويتعامــل معهــا «

أتأّول المقولة السابقة من خالل ما مّر معي في الدّرس	 



45

رابعًا: المغالطات الصورية:

ــاً أنَهــا صحيحــة ألن  تحــدث المغالطــات الصوريّــة نتيجــة خلــل فــي صــورة الحجــة، فتبــدو لنــا صوري
طريقــة االســتدالل صحيحــة، ولهــا أنــواع عديــدة منهــا:

مغالطة إثبات التالي:. 1
من خالل المثال اآلتي نوّضح المغالطة

إذا كنت في الّصّف الثالث الثانوي األدبّي فأنت تدرس مادةّ الفلسفة -

أنت تدرس مادّة الفلسفة إذاً انت في الصف الثالث الثانوي األدبّي -

وهنــا نجــد أننــا أثبتنــا التالــي وهــو )أنــت تــدرس الفلســفة( وتوصلنــا لنتيجــة خطــأ، بينمــا لــو أننــا أثبتنــا 
المقّدمــة لكنــا توصلنــا إلــى نتيجــٍة صحيحــٍة

إذا كنت في الصف الثالث الثانوي األدبي فأنت تدرس مادة الفلسفة -

أنت في الصف الثالث الثانوي األدبي إذاً أنت تدرس الفلسفة -

إنكار المقدم:. 2
إَن إنكار المقدم يترتّب عليه إنكار التالي وهنا نقع في مغالطٍة، والمثال اآلتي يوضح ذلك:

إذا كنت في دمشق إذاً أنت في سورية -

أنت لست في دمشق إذاً أنت لست في سورية -

وهنــا الحظنــا أنّنــا أنكرنــا المقــدم وبالتالــي كانــت النتيجــة كاذبــة أوصادقــة كان هــو إنــكار التالــي لنصــل 
إلــى نتيجــة صحيحة.

إذا كنت في دمشق إذاً أنت في سوريا -

أنت لست في سورية إذاً أنت لست في دمشق -

مغالطة الفصل:. 3
تحــّدث هــذه المغالطــة عندمــا ال نفــّرق بيــن الفصــل القــوي والفصــل الضعيــف، فالفصــل القــوي يعنــي 
ــف  ــا الفصــل الضعي ــا أن تنجــح أو ترســب(، وأمَ ــال )إمَ ــا مث ــع بعضهم ــران م ــع األم ــاً ال يجتم ــه حتم ّ أن

فيجــوز اجتمــاع األمريــن مــع بعضهمــا

مثال: )أب والعب كرة قدم( من الممكن أن يكون شخص ما أباً والعب كرة قدم معاً.
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إما أن تكون طالب أو موظف -

أنت طالب أنت لست موظف -

وهنــا تكمــن المغالطــة فالفصــل هنــا ضعيــٌف وليــس قويــا، إذ مــن الممكــن أن يجمــع اإلنســان بيــن كونــه 
طالبــاً فــي الجامعــة مثــاً وموظفــاً.

نشاط:

أعِط مثاالً عن مغالطة إثبات التالي من حياتك الواقعيّة.

أهمّية دراسة المغالطات المنطقّية:

نظــرا الزديــاد وتيــرة اســتخدام المغالطــات المنطقيـّـة فــي حواراتنــا 
ــن  ــد م ــام األخــرى الب ــائل اإلع ــات ووس ــى الفضائي ــاتنا وعل ونقاش
الوقــوف علــى هــذه المغالطــات لنتمكــن مــن مواجهتهــا، ويمكــن 
إجمــال أهــم النقــاط التــي تجعــل مــن دراســة المغالطــة أمــراً مهمــاً 

ــة: بالنقــاط اآلتي

إن معرفة المغالطات المنطقيّة تُجنّب وصول الحوار إلى طريق مسدود.. 1
تعرفنا عل النقالت الخطأ في الجدل.. 2
تمكننا من إقصاء الحجة الباطلة من ساحة النقاش إقصاءً نهائياً.. 3
نستطيع أن نعرف أي شخص على حّق في أّي موضوٍع للنقاش.. 4
تمكننا من امتالك التفكير النقدّي.. 5
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أوالً: أعِط مفهوماً عن المغالطة المنطقيّة بلغتي الخاّصة.

ثانياً: أصنّف المقوالت اآلتية إلى أنواع المغالطات التي تعود إليها

يجب أن تكون صادق معي ألنني من الممكن أن أتعرض للمرض إن اكتشفت خداعك لي.. 1
وفسَر الماء بعد جهد بالماء. 2
كيف تثقون بشخص لم يكمل تعليمه الجامعي.. 3
 أنت متميّز....... إذاً أنت ناجٌح.. 4

ثالثاً: ما أهميّة التفكير النقدي لمواجهة المغالطات المنطقيّة؟

رابعاً: ما خطورة انتشار المغالطات في حواراتنا؟

خامساً: قدم رؤية عن المغالطات غير الصورية مبيناً أهميتها.

التقويم
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تحليل نص أساس التفكير المنطقّي )*(
8

مــن بديهيــات التفّكيــر المنطقــّي: ال يمكــن الوصــول إلــى عمليـّـة فكريــة واحــّدة صحيحــة، دون اســتخدام 
صحيــح للمفاهيــم مثــل: وضــع الســؤال، اإلجابــة عنــه، االســتنتاج، الشــرح... ومــا شــابه ذلــك. لــذا ينبغــي 

– وقبــل كل شــيء - عــرض قواعــد اســتخدام المفاهيــم.

إن االســتخدام الصحيــح للمفاهيــم يعنــي: معرفــة اســتخدامها تبعــاً لقواعــد المنطــق التطبيقــّي أو النظــري 
وفــي أي موقــف مُشــِكل وحــّل ذلــك الموقــف الُمعطــى بنجــاح.

ما هو الحّد، وكيف يُعّرف؟

ــى  ــا، وعل ــوم موضــوع م ــن مفه ــرب ع ــاظ، تع ــة ألف ــظ أو مجموع ــو لف ــل كل شــيء - ه الحــّد - قب
ــان« يعــرب عــن مفهــوم عــدد محــّدد، أمــا لفــظ »معهــد البحــث العلمــي« فيــدل  ــال، لفــظ »اثن ســبيل المث
علــى مفهــوم مؤسســة معينــة. مــن الطبيعــي، أّن إيــراد هــذه األمثلــة واضــح تمامــاً لمــن يفهــم )يســتوعب 
مفهومــاً عــن شــيء مــا(، مــا اإلنســان؟ ومــا هــو معهــد البحــث العلمــي؟ لكــن مــا المفهــوم؟ ومــاذا يعنــي 
امتــالك مفهــوم عــن موضــوع مــا؟ قبــل كل شــيء هــذا يعنــي الحــذق فــي معرفــة الســمة المحــّددة التــي 
ــزات يدعــى ســمة خاصــة،  ــوع مــن المي ــا عــن الموضوعــات األخــرى كلهــا. هــذا الن ــز موضوعــاً م تمي
عندئــذ يظهــر ســؤال: كيــف نعطــي تصــوراً حــول هــذه الســمة؟ وهــذا يعنــي كيــف نفســر هــذه الســمة؟ 
ــا يدعــون  ــاً م ــاً( للموضــوع. غالب ــف الواقعــي، أو )ببســاطة تعريف وتدعــى اإليضاحــات المشــابهة بالتعري
تعريــف الموضــوع بتعريــف المفهــوم، أو بتعريــف الحــّد، كيــف نشــأت عمليـّـة تعريــف المفهــوم؟ يعــود 
تكــّون المفهــوم بشــكل جوهــري إلــى نموذجيــن مــن التعاريــف: التعاريــف اإلشــارية والتعاريــف اللفظيــة، 

إّن عمليّــة تعريــف المفاهيــم متنوعــة للغايــة.

إن التعاريــف باإلشــارة تعــّد مــن أكثــر التعاريــف بســاطة للفهــم، علــى ســبيل المثــال يمكــن تعريــف لفــظ 
)إنســان( تعريفــاً إشــارياً، مــن خــال اإلشــارة إلــى أنــاس معينيــن )رجــال نســاء أطفــال وراشــدين....(

ــع بعــد، فــي ضــوء  ــر الذائ ــة اللفــظ غي ــى أو دالل ــى لفــٍظ مــا، معن ــة: هــي إيضــاح لمعن ــف اللفظي التعاري
ألفــاظ أخــرى، هنــا نكــون قــد وصلنــا إلــى تعريــف إشــاري للفــظ )إنســان( ويمكــن الوصــول إلــى تعريفــه 
اللفظــّي، الســيما أنــه أكثــر مــن تعريــف، اإلنســان: كائــن عاقــل، كائــن صانــع ألدوات العمــل ... الــخ، إن 
مثــل هــذه التعاريــف، تلزمنــا بمعرفــة مــا هــو الكائــن؟ ومــا هــي وســائل العمــل؟ ولكــن إذا كنــا ال نعــرف. 

عندئــذ يمكــن تقديــم تعاريــف لفظيــة مــرة أخــرى و هكــذا.

فالمفاهيــم المعّرفــة فــي التعاريــف اللفظيـّـة يجــب أّن تكــون واضحــة )تعريفــات بســيطة( وبشــكل بســيط 
هــي تعاريــف إشــارية. أصبــح مــن الواضــح جــداً، أنــه ال وجــود لنشــاط فكــري بــدون اســتخدام لأللفــاظ 

)الكلمــات(.
من كتاب: يو .أ. برتوف، أبجدية التفكري املنطقّي، ترجمة: أحمد أبو زايد، دار الشموس، ط1، 1999م، ص22-19 .  *
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المناقشة:

استنتج اإلشكالية األساسيَة في النص؟. 1
استخرج األفكار الرئيسة في النص؟. 2
 أحّدد معنى المصطلحات اآلتية : . 3

الحّد المنطقّي، المفهوم، التعريفات.
أضع عنواناً آخر للنص؟. 4
أدافــع عــن األطروحــة التــي تقــول: )إّن االســتخدام الصحيــح للمفاهيــم هــو معرفــة اســتخدامها تبعــاً . 5

لقواعــد المنطــق(
أرّكــب مقطعــاً فكريّــاً بمــا ال يتجــاوز ثالثــة أســطر أبيــن فيــه دور التعريــف فــي فهــم األلفــاظ . 6

والحــّدود.

المراجع المستخدمة في بحث المنطق

محمود فهمي زيدان، المنطق الرمزي نشأته وتطوره، دار النهضة العربية، بيروت، 1979.. 1
محمد مهران، مقدمة في المنطق الرمزي، منشورات جامعة دمشق , دمشق، 2016.. 2
هنــى الجــزر، القضيــة الحمليــة األرســطية وموقــف المنطــق الرمــزي منهــا )فريجــه نموذجــاً(، مجلــة . 3

جامعــة دمشــق، المجلــد ٣0، االعــدد ٣.
 أرســطو: الميتافيزيقــا، ترجمــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام، ضمــن كتــاب مدخــل إلــى الميتافيزيقــا مــع. 4

ــى، ــة أول ــرة، طبع ــطو، نهضــة مصــر، القاه ــا أرس ــن ميتافيزيق ــى م ــة األول ــب الخمس ــة للكت  ترجم
.2005

5 . Kneal, William & Marth Kneal. The Development of logic, Clarendon Press,
1975 Oxford m
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1  أجيب:

أعِط أمثلة عما يأتي:	 

قضيّة كلية موجبة

قضيّة كلية سالبة

قضيّة جزئيّة موجبة

قضيّة جزئيّة سالبة

2  أصمم:

أصمم خريطة ذهنية أوضح فيها قواعد االستغراق للقضايا األربع.	 

3  أجيب:

أكــوّن مــن الحــدود اآلتيــة )الحــّد األوســط: أشــجار، الحــد األكبــر: خضــراء، الحــّد األصغــر: نباتــات(
مــا يلي:

قياس صحيح. 1
قياس خاطئ يخل بقاعدة من قواعد االستغراق. 2
قياس خاطئ يخل بقاعدة من قواعد الكيّف. 3
قياس خاطئ يخل بقاعدة من قواعد التركيب.. 4

4  أصمم:

أصمم جدول الحقيقة للقضيّة اآلتية:	 
الورد جميل -

5  أجيب:

أركب قياس منتج تكون مقدمته الكبرى قضيّة ك م والصغرى ج م. 1
أعلل نطلق على سور القضيّة هذا االسم.. 2
أفسر تسمى قضيّة كل الطاّّلب حاضرون كلية موجبة.. 3
أعلل القضيّة الكلية الموجبة تستّغرق موضوعها وال تستغرق محمولها.. 4
أبيّن لماذا القضيّة الجزئيّة السالبة تستّغرق محمولها وال تستّغرق موّضوعها.. 5
أبيّن لماذا يطلق على التقابل بين )ك م – ك س( التقابل بالتضاد.. 6
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أفسر القضيّة الكلية السالبة تستّغرق محمولها و موضوعها.. 7
القضيّة الجزئيّة الموجبة موضوعها ومحمولها غير مستغرق أعلل ذلك.. 8
أبين لماذا القضيّة الجزئيّة السالبة تستغرق محمولها وال تستغرق موضوعها.. 9
أبين لماذا يطلق على التقابل بين )ك م – ك س( بالتقابل بالتضاد.. 10
أبين لماذا يطلق على التقابل بين )ج م – ج س( بالدخول تحت التضاد.. 11
لديــك القضيـّـة الكليــة الموجبــة )كل الطـّـاّب ناجحيــن( الصادقــة مــا هــي القضيـّـة المتقابلــة معهــا . 12

عــن طريــق التداخــل و مــا حكمهــا.
لديــك القضيـّـة الجزئيـّـة الســالبة )ليــس بعــض الحيوانــات أليفــة( الكاذبــة مــا هــي القضيـّـة المتقابلــة . 13

معهــا عــن طريــق التداخــل ومــا حكمهــا.
لديــك القضيـّـة الكليــة الســالبة )ال واحــد مــن الجنــود جبــان( الصادقــة مــا هــي القضيـّـة المتقابلــة . 14

معهــا عــن طريــق التناقــض ومــا حكمهــا.
أعلّل اختفاء الحد األوسط من النتيجة في القياس.. 15
أفسر لماذا يجب أن يأتي الحد األوسط بالمعنى ذاته بالمقدمتين.. 16
أوّضــح لمــاذا يجــب أال يســتّغرق حــد فــي النتيجــة مــا لــم يكــن مســتغرق فــي أحــد المقدمــات . 17

الــوارد بهــا.
أبيّن لماذا يجب أن يستغرق الحد األوسط في أحدى المقدمتين على األقل.. 18
أعلّل ال إنتاج من مقدمتين سالبتين.. 19
إذا كنت أحدى المقدمات سالبة النتيجة سالبة أوّضح لماذا.. 20

٦  أبين:

أبين أي نوع من أنواع التقابل ال يصدقان معاً ولكن قد يكذبان معاً؟. 1
ث. التداخلت. الدخول تحت التضادب. التناقضأ. التضاد

التقابل عن طريق التداخل يكون بين:. 2
ث. )ك م – ج س(ت. )ك س – ج س( ب. )ج م – ج س(أ. )ك م – ك س( 

أبين أي نوع من أنواع التقابل ال يصدقان معاً قد يكذبان؟. 3
ث. التداخلت. الدخول تحت التضادب. التناقضأ. التضاد
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7  أجيب:

أحدد الموضوع والمحمول في كل من القضايا اآلتية:	 
الفتــاة مؤدبــة - الجــو جميــل - الشــمس ســاطعة - الفاكهــة مفيــدة – الســيارات مســرعة – 

ــف ــف نظي الص

المحمولالموضوع

8  أجيب:

أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخطأ:	 
التقابل عن طريق التداخل أكمل أنواع التقابل.. 1
يجب أن يتركب القياس من أربع حدود.. 2
القضيّة الكليّة السالبة تستغرق محمولها وال تستّغرق موّضوعها.. 3
التقابل بالدخول تحت التّضاد يكون بين )ك م – ج م(.. 4
التقابل بالتداخل يكون بين قضيتين لهما نفس الكيف مختلفتان بالكم.. 5
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9  أفكر:

أعط أمثلة عن الصنف الفارغ والصنف الشامل	 

الصنف الشاملالصنف الفارغ

10  أجيب

أكون مايأتي:	 
قضيّة تستغرق موضوعها وال تستّغرق محمولها.. 1
قضيّة ال تستّغرق موضوعها ولكن تستغرق محمولها.. 2
قضيّة ال تستّغرق موضوعها وال محمولها.. 3
قضيّة تستغرق كالً من موضوعها ومحمولها.. 4

أكمل الجدول اآلتي:	 

نوع وحكم القضّية 
نوع وحكم القضّية المقابلة لهانوع التقابلاألولى

التضادكل األطفال أبرياء )ص( 

بعض الطاّلّب حاضرون )ص(التناقض

ليس بعض أشجار مثمرة )غير معروفة(بعض األشجار مثمرة )ص(

تداخلكل الصفوف نظيفة
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11  أحّدد:

أكمل الجدول اآلتي وأحدد سور كل من القّضايا اآلتية:	 

السورالقضّية

ك م

ك س

ج م

ج س
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علم النفس
العملّياُت المعرفية
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الحدود المنطقية
1

قضية للمناقشة:

فــي أثنــاء ذهابــي للمدرســة رأيــت الفتــة ملونــة لــم أكــن قــد رأيتهــا ســابقاً وبــدأت  -
أفكــر هــل كانــت فعــالً موجــودة ســابقاَ وأنــا لــم أشــاهدها مــن قبــل أم أنهــا جديــدة. 

ما األشياء التي تجذب انتباهي في طريقي للمدرسة.. 1
لماذا أنتبه ألشياء وأهمل أخرى.. 2
ما المقصود بالتركيز على موضوع ما.. 3

أواًل: اإلحساس:

تســتقبل الحــواس المعلومــات مــن العالــم الخارجــي أو العالــم الداخلــي لإلنســان، حيــث يقتصــر دورهــا  
ــدا  ــر تعقي ــة األخــرى األكث ــاُت المعرفي ــة لحــّدوث العمليّ ــات الخــام الالزم ــرد بالمعلوم ــد الف ــى تزوي عل

ــاه واإلدراك والتذكــر... كاالنتب

ولإلحساس خطوات يمكن إيجازها كالتالي

مثــال: ســماع اإلنســان لصــوٍت مــا )مثيــر( يؤثــر فــي خاليــا الســمع )اســتقبال( ثــم تنتقــل هــذه اإلشــارات 
للمــخ يــؤدي إلــى االنتبــاه وثــمَّ اإلدراك

ّ

ّ ّ

ّ

ُّ

أستنتج:

أستنتج أهميّة اإلحساس في المعرفة وأقّدم أمثلة أدلل فيها على ذلك.
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ثانيًا: مفهوم االنتباه:

االنتبــاه هــو عمليـّـة توجيــه وتركيــز الّشــعور علــى موضــوع محــدد واالســتعداد إلدراكــه ســواء كان بفعــل 
ــن عــدة  ــر مــن بي ــن وانتقــاء مثي ــز فــي اتجــاه معي ــاه هــو التركي ــي فاالنتب ــر داخلــي أو خارجــي. وبالتال مثي

مثيــرات، كالتركيــز علــى لــون زهــرة معيّنــِة.

والفــرد حيــن يكــون منتبهــا إلــى الشــيء »كأن يكــون منهمــكاً فــي قــراءة موضــوٍع مهــم« ال ينتبــه إلــى مــا 
يــدور حولــه مــن مثيــرات أخــرى ألن موضــوع انتباهــه يحتــلُّ بــؤرة الشــعور لديــه، أمـّـا مــا عــداه فيكــون 

هامشــياً.

أستنتج:

لماذا يسمى االنتباه عمليّة اصطفائية؟

ثالثًا: أنواع االنتباه:

ــةّ  ــروف االنفعالي ــي والظ ــؤ العقل ــة التهيّ ــاً لحال ــاه تبع ــن االنتب ــةً م ــاً مختلف ــادة أنواع ــراد ع ــارس األف يم
والمزاجيّــة التــي يمــرون بهــا، أو وفقــا لطبيعــة المواقــف والمثيــرات التــي يواجهونهــا ويتوجــب عليهــم 

ــة: ــواع اآلتي ــى األن ــه إل ــه يمكــن تصنيف ــاه وأســباب حّدوث ــرات االنتب ــى مثي التّعامــل معهــا، واســتناداً إل

ً

ً

ً
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ومن ناحية أخرى يمكن تقسيم االنتباه إلى قسميَن:

انتبــاهٌ حَســي: يحــدث عندمــا يكــون الموضــوع المنتبــه إليــه مــدركا حســيا أي كل مــا تتأثــر بــه حــواس 
اإلنسان.

وانتباهٌ عقلّي: يحدث عندما يكون موضوعه فكرة أو ذكرى أو انفعال.

رابعًا: عوامل تعزيز االنتباه:

يمكــن تصنيــف العوامــل التــي تجعــل بعــض المثيــرات تجــذب انتباهنــا إليهــا دون غيرهــا مــن المثيــرات 
إلــى فئتيــن همــا:

1. العوامــل الموضوعيّــة: وهــي العوامــل التــي تتصــل بالمثيــر ذاتــه مــن خصائــٍص كالشــكل واللــون 
والحجــم......... ومــن أهّمهــا:

أتحاور:

بعد أن تعّرفت على أنواع االنتباه، أقّدم أمثلة من واقعي على كّل نوٍع منها؟

ً

ً

ً ً
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أفكر:

إذا تــم تكليفــك بإلقــاء محاضــرة عــن االنتبــاه، فكيــف تجــذب انتبــاه الحاضريــن إليــك؟ 
اســتخدم الجــدول التالــي لتوضيــح أفــكارك:

أنشطة مقترحة لجذب انتباه الحاضرينالعوامل الموضوعّيةم

شّدة المثير1

تكرار المثير2

تغيّر المثير3

اختالف المثير4

حركة المثير5

حجم المثير وموضعه6

2. العوامــل الّذاتيـّـة: العوامــل التــي تتعلـّـق بــذات الشــخص الــذي ينتبــه للمثيــرات ومــن بيــن هــذه العوامــل 
مــا يأتــي:

.ً
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أتأمل:

تخيــل أننـّـي مســؤوٌل كبيــٌر فــي شــركة إعالنــات، مــاذا أفعــل كــي تحقــق اإلعالنــات التــي 
تقــوم بهــا شــركتي نجاحــاً جماهيريــاً؟ أبيّــن كيفيــة مراعــاة العوامــل الذّاتيّــة لالنتبــاه مــن 

خــالل الجــدول التالــي:

أنشطة يجب تنفيذها لجذب االنتباهالعوامل الّذاتّيةم

الدّوافع والحاجات العضوية1

التهيؤ الذّهنّي2

الميول3

خامسًا: تشتت االنتباه:

ــر  ــن المثي ــاده ع ــه، وإبع ــرد إلي ــاه الف ــب يحــاول جــذب انتب ــد أو غري ــر جدي ــد وجــود مثي يحــدث عن
األصلــي، الــذي كان يركــز فيــه انتباهــه فعلّيــا، وفــي هــذه الحالــة يحــاول الفــرد بــذل المزيــد مــن الجهــد 
ــى التعــب  ــادة إل ــؤدي ع ــا ي ــه، وهــذا م ــذي شــتت انتباهــه وأضعف ــر ال ــر المثي ــى أث ــب عل ــز للتغل والتركي
والتوتــر وكثــرة األخطــاء وقلـّـة التركيــز وتــؤدي عوامــل كثيــرة إلــى تشــتت االنتبــاه كالحــرارة المرتفعــة 

ــل والتعــب والمل

ــإنَّ  ــر كالضوضــاء ف ــٍر آخ ــّرض لمثي ــرة ويتع ــة والمذاك ــكاً بالدراس ــب منهم ــون الطال ــا يك ــال: عندم مث
ــه يتشــتت. انتباه

أفكر:

هــل أعانــي مــن تشــتت االنتبــاه؟ مــا األســباب التــي تكمــن وراء ذلــك؟ أحــاول أن 
أوجزهــا باالســتعانة بالجــدول اآلتــي:

أمثلة عن تشتت االنتباهالعوامل المؤثرةم

الذّاتيّة1

االجتماعيّة2

الخارجيّة3
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أوالً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

اختر الجواب الصحيح مّما يأتي، وانقله إلى ورقة إجابتي:. 1
عمليّة توجيه وتركيز الّشعور على موضوع معين: -

تذّكرإدراكإحساسانتباه

من أنواع االنتباه: -

تركيبّيمحّددانتقائيتوافقّي

أحّدد معنى المصطلحات اآلتية: - االنتباه العقلي- تشتت االنتباه.. 2

ثانياً أجيب عن األسئلة اآلتية:

يحرص مصممو اإلعالنات على تصميم اإلعالنات المتحركة، أعلل ذلك.. 1
أميز بين االنتباه اإلرادي والالإرادي.. 2
يمارس األفراد عادة أنواعاً مختلفة من االنتباه، أفسر ذلك؟. 3
أي العوامــل أكثــر تأثيــراً فــي تشــتت انتباهــي أثنــاء الدراســة أشــارك زمالئــي الحــل الــذي قمــت بــه . 4

لمعالجــة تشــتت االنتبــاه

ثالثاً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

ما الفرق بين اإلحساس واالنتباه؟. 1
أوّضح باألمثلة العوامل الذّاتيّة لالنتباه؟. 2

رابعاً: أعالج الموضوع اآلتي:

أقّدم رؤية أوّضح فيها عوامل االنتباه الذّاتيّة والموضوعيّة -

التقويم
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2
اإلدراك

قضية للمناقشة:

ــة وأرى األحــرف وال أعــرف . 1 ــا، أمســك الورق ــة ال اتقنه ــة أجنبي ــي رســالة بلغ وصلتن
ــي. ــة بتلــك اللغــة فيترجمهــا ل ــم يســاعدني معلــم علــى دراي ترجمتهــا ث

الصــوت الــذي يســمع قــد يظنــه أحدهــم صــوت صديــق ينــادي، وقــد يظنــه شــخص . 2
ثــان صــوت طفــٍل يبكــي، أو بائــع متجــّول..... وهكــذا

أ- لماذا لم أفهم الرسالة قبل ترجمتها؟

ب- لماذا اختلفت تفسيرات األشخاص الثالثة للصوت في المثال الثاني؟

أواًل: مفهوم اإلدراك:

اإلدراك عمليـّـة عقليـّـةُ نفســية يتــم بوســاطتها معرفــة اإلنســان لعالمــه الخارجــي والداخلــي لفهــم حقيقــة 
ــرة،  ــدة كالذّاك ــل عدي ــا عوام ــل فيه ــيرها، وتتداخ ــية وتفس ــرات الحس ــم المثي ــق تنظي ــن طري ــياء ع األش
التخيّــل، الــذّكاء، والخبــرات الســابقة ويعطــي الفــرد مــن خــالل اإلدراك معنــى للمثيــرات الصــادرة عــن 
الموضوعــات المحيطــة بــه كمــا أنــه تفســير لإلحساســات التــي تنقلهــا األجهــزة الحســية المختلفــة مــن 

أجــل الوصــول للمعرفــة ومســاعدة اإلنســان علــى التكيــف

مثال: إن سماع صوت ما وإدراك أنه سيارة سيؤدي إلى تكيف وسلوك مالئم

ثانيا: قوانين اإلدراك:

ــم  ــن تنظي ــن، وتُســمى بقواني ــا تنتظــم وفــق عــّدة قواني ــط بن ــم المحي ّــف منهــا العال ــي يتأل إّن األشــياء الت
ــا: ــة وأهمه ــل الموضوعيّ ــف ضمــن العوام المجــال اإلدراكــي وتصن

قانــون الشــكل واألرضيــة: فــي عمليّــة اإلدراك؛ عــادة مــا يوجــد مثيــر أكثــر بــروزاً )الشــكل( ومثيــر آخــر 
أقــل بــروًزا وهــو )األرضيــة(، وكلّمــا اختلــف الشــكل عــن األرضيــة أصبحــت عمليّــة اإلدراك ســهلة

أستنتج:

لنــدرك األشــياء مــن حولنــا يجــب أن نشــعر بهــا )إحســاس( ثــم نركــز انتباهنــا عليهــا ثــم 
ندركهــا، وهــي عمليــات متداخلــة.

أعِط أمثلة من واقعي أميز فيها بين العمليّاُت المعرفية الثالث؟	 
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مثــال: الكلمــات الســوداء علــى صفحــة بيضــاء، أمـّـا إذا كان الشــكل واألرضيـّـة علــى درجــة واحــّدة مــن 
التّشــابه، فإنــه يحــّدث نتيجــة لذلــك غمــوض إدراكــي.

أتأمل الصور اآلتية وأوّضح الشكل واألرضية مميزا بين اإلدراك والغموض اإلدراكي معلال السبب؟	 

قانون الصيغة الكّلية:

ــير  ــو الس ــذا ه ــه، وه ــه وتفاصيل ــبق إدراك أجزائ ــا تس ــادة م ــوع ع ــة ألي موض ــة الكلّي ــإدراك الصيغ ف
ــزء. ــى الج ــكل إل ــن ال ــة اإلدراك م ــي لعمليّ الطبيع

مثــال: عندمــا نســتمع إلــى معزوفــة موســيقية فإننــا ندركهــا أوال كوحــدة كلّيــة مــع أنهــا مؤلفــة مــن عــدة 
ألحــان.

قانون السياق:

فالمثيــر الحســي عــادة مــا يتــم إدراكــه وفقــا للســياق الــذي يوجــد فيــه، أي 
قانــون الســياق مــن خــال المثيــرات التــي تســبقه وتلــك التــي تلحقــه، فالمثيــر 
األوســط فــي الصيغــة الموجــودة فــي الشــكل الموجــود أمامــك يمكــن إدراكــه 
علــى أنــه الرقــم 13 إذا نظــر إليــه أفقيــا ويمكــن إدراكــه علــى أنــه حــرف B إذا 

نظــر إليــه عموديــاً

قانون اإلغالق:

يميــل الشــخص فــي إدراكــه إلــى إكمــال مــا هــو ناقــص بعــد ســد الثغــرات 
بحيــث يصبــح لهــا معنــى وداللــة.

قانون ثبات اإلدراك:

ونعني به ثبات حجم األشياء وأشكالها وألوانها رغم بعدها عن حواسنا

مثــال: عندمــا تركــب الطائــرة فإنـّـك تــرى المنــازل وكأنّهــا علــب كبريــت، وبالرغــم مــن ذلــك فإنــك 
تدركهــا بحجمهــا الطبيعــي.

 
A
B
C
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قانون التشابه:

العناصــر المتماثلــة فــي اللــون والشــكل والحجــم تميــل إلــى 
التّجمــع مــع بعضهــا فــي وحــدات ويســهل تعلّمهــا أكثــر مــن 

المختلفــة.

نشاط

أسمي القانون فيما يأتي:	 
إذا شاهدنا طائراً ينقصه جناح فإنّنا ندركه مكتمالً.

أنت تدرك وبسهولة الفراشة الصفراء في وسط األعشاب الخضراء.

أنت تنظر إلى الّدرس كدرس متكامل، ثمَّ تبدأ في فهم كل جٍزء من جزئياته.

الكلمات المتقاطعة.

ثالثًا: العوامل الّذاتّية المؤثرة في اإلدراك:

ــات  ــى الموضوع ــة عل ــي معين ــي معان ــه يضف ــرد المــدرك وتجعل ــى شــخصية الف ــٌل ترجــع إل ــي عوام ه
ويدركهــا متأثــراً بمــا لديــه مــن دوافــع واتجــاه واهتمامــات وخبــرات وهــذه العوامــل هــي ســبب االختالف 

بيــن األفــراد كمــا أنهــا تجعــل إدراك الفــرد للموضــوع ذاتــه يختلــف مــن فــرد ألخــر:

ــه،  ــه أو تعلم ــه معرفت ــبق ل ــا س ــي ضــوء م ــه ف ــا يدرك ــادة م ــرد ع ــة الســابقة: يفســر الف ــرة والمعرف الخب
ولذلــك فــإّن الشــخص العــادي ال يــدرك فــي صــورة األشــعة مــا يدركــه الطبيــب، وال يــدرك فــي الســيارة 
مــا يــراه الميكانيكــّي، ويعنــي هــذا أن النــاس يختلفــون فــي إدراك الشــيء الواحــّد، لمــا بينهــم مــن فــوارق 

فــي الخبــرة.

الحالــة االنفعاليــة والمزاجيــة: فحــاالت التوتــر، والقلــق، والغضــب والحــزن.. إلــخ، تؤثــر بــال شــٍك فــي 
تفســير الفــرد للمثيــرات الحســيّة، وإدراكــه لهــا.

ــا  ــي تشــويه م ــق ف ــر عمي ــه لهــا أث ــه واهتمامات ــول واالهتمامــات: فعواطــف الفــرد وميول ــة والمي العاطف
يدركــه، وذلــك ألنّهــا عــادة مــا تحصــر تفســيره للمثيــرات الحســية فــي زاويــة معينــة، أو فــي اتجــاه معيـّـن 

يفضلــه أو يحبـّـه.

الصحــة النفســيّة: الشــخص المتــوازن نفســياً، عــادة مــا يكــون موضوعيــاً وواقعيــاً فــي إدراكــه لألشــياء، 
أمــا الشــخص الــذي يعانــي مــن أمــراض نفســية أو عقليـّـةُ فهــو قــد يــدرك أشــياءً ال وجــود لهــا فــي الواقــع، 

كأن يســمع أصواتــا ال يســمعها غيــره، وغيــر ذلــك.
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أتحاور:

أتحاور وأبرر ما يأتي:	 
ــه  - ــاً، ومــن يشــعر بالســعادة يمــر وقت مــن ينتظــر أحــّدا مــا يشــعر أنَّ الوقــت طوي

بســرعة؟

الشــخص الكفيــف إذا اســترد بصــره فجــأة، فإنــه يــرى العالــم مــن حولــه لكنــه ال  -
يعــرف معانــي أو دالالت هــذه األشــياء.

رابعًا: أخطاء اإلدراك وأمراضه:

أخطاء اإلدراك: . 1
الخطــأ اإلدراكــّي هــو تفســيٌر خاطــئ أو غيــر صحيــح ال ينطبــق 
ــن  ــالف بي ــدث اخت ــي يح ــدرك وبالتال ــيء الم ــة الش ــى حقيق عل
األشــياء المدركــة وحقيقتهــا الموضوعيّــة، وكثيــراً مــن هــذه 

ــا: ــاس جميع ــن الن ــتركة بي ــاء مش األخط

الخــداع البصــري: ومــن أمثلتــه خــداع الطــول أو المســافة ومــن 
أمثلتــه أيضــا العصــا فــي المــاء التــي تبــدو لنــا وكأنهــا مكســوُرة.

الخــداع الحركــّي: حيــث يتــمُّ إدراك حركــة ال وجــود فعلــي لهــا، كمــا هــي الحركــة فــي بعــض الصــور 
وآليــة عمــل الرســوم المتحركــة.

أمراض اإلدراك:. 2
وهي عديدةٌ أشهرها: -

الهــالوس: هــي اضطرابــات ســلوكية يــدرك فيهــا الشــخص مثيــرات ال وجــود لهــا فــي عالــم الواقــع وقــد 
تكــون هــذه الهــالوس بصريــة أو ســمعية أو غيــر ذلــك.

ــى األشــياء أو األشــخاص أو األصــوات أو األشــكال أو  ــى التعــرف عل ــدان القــدرة عل العمــه: وهــو فق
الروائــح. عــادًة مــا يرتبــط مــع إصابــات الّدمــاغ أو أمــراض عصبيـّـة. العمــه يؤثــر فقــط علــى حاســة واحــدة 

مثــل الرؤيــة أو الســمع.
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احتبــاس اإلدراك: نــوٌع مــن االحتبــاس المؤقــت نتيجــة إصابــة آليــة اإلدراك، حيــث ال يفهــم معنــى 
الكلمــات محكيــة، أو مكتوبــة مــع أنـّـه يعرفهــا، مثــال أحيانــاً تعجــز عــن كتابــة كلمــة بســيطة جــداً ولكــن 

لفتــرة قصيــرة جــداً.

أتحاور:

أتحاور مع زمالئي وأعط أمثلةٌ عن بعض أخطاء اإلدراك التي أتعرض لها.	 

خامسًا: تكامل العملّياُت المعرفية:

ــا الخــام، وإذا  ــي صورته ــات ف ــرات أو المنبه ــع المثي ــل م ــي تتعام ــة الت ــو العمليّ إذا كان اإلحســاس ه
كان االنتبــاه هــو العمليـّـة المعرفيــة التــي تتولــى االنتقــاء بيــن المثيــرات التــي تقــع أمــام حــواس اإلنســان، 
فــاإلدراك هــو العمليـّـة المعرفيــة التــي تعطــي معنــى وداللــة للمثيــرات التــي يتــمُّ اإلحســاس بهــا واالنتبــاه 

إليهــا.

وعلــى الرغــم مــن التمييــز بيــن العمليـّـاُت الثــالث إال أّن هــذا ال يعنــي أنهــا منفصلــة ومســتقلة عــن بعضهــا 
بعضــاً، بــل هــي عمليــات متداخلــة ومتالزمــة لدرجــة أّن الفاصــل الزمنــي بينهــا يــكاد يختفــي مــن شــّده 
تداخلهــا، ومــن ســرعة االنتقــال مــن اإلحســاس إلــى االنتبــاه إلــى اإلدراك، وهــذه الســرعة تســاعد الفــرد 

علــى التكيــف والتّعامــل بكفــاءة مــع المواقــف واألحــّداث مــن حولــه.

مثال:

سماع صوت جرس على أنه مجرد ذبذبات صوتية )إحساس( -

التفاتي لهذا الصوت )انتباه( -

معرفتي بأنّه جرس انتهاء الحصة )إدراك( -

يقول ميرلوبونتي: »إن العالم الموضوعّي هو نتاٌج متأخٌر لشعورنا«.

إلى أّي مدى أتفق مع هذه المقولة؟	 
هل يوجد العالم كما أدركه؟ أبرر إجابتي	 
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التقويم
أوالً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

اختر الجواب الصحيح مّما يأتي، وانقله إلى ورقة إجابتي:. 1
االستجابة األوليةّ للحواس هي: -

إدراكإحساسانتباهتركيز

من قوانين اإلدراك:. 2
الخبرات السابقةالغموض اإلدراكّياإلغالقالتطبيق

أحّدد معنى المصطلحات اآلتية:. 3
الغموض اإلدراكي - الخطأ اإلدراكي. -

ثانياً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

عواطف الفرد وميوله واهتماماته لها أثر عميق في تشويه ما يدركه، أعلل ذلك؟. 1
أوّضح قانون الشكل واألرضية؟. 2
العصا في الماء تبدو لنا وكأنها مكسوُرة، أفسر ذلك؟. 3

ثالثاً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

ما الفرق بين اإلحساس واإلدراك؟. 1
أوّضح باألمثلة تكامل العمليّاُت المعرفية الثالث؟. 2

رابعاً: أسمي مرض اإلدراِك فيما يأتي:

أبحث في لوحة المفاتيح عن حرف مع أني أعرفه جيداً.. 1
أسمع أصوات وأكتشف أني الوحيد الذي سمعها. 2
يتراءى السراب لي على أنه ماء.. 3

أعالج الموضوع التالي:	 
أقدم رؤية أوضح فيها العوامل الذاتية و قوانين اإلدراك، مبيناً رأيي؟ -
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3
الّذاكرة والّنسيان

قضية للمناقشة:

– يمكننــا أن نتصــّور مختلــف األشــياء التــي تحيــط بنــا، نتصــور المّدرســة التــي درســنا فيهــا 
ألّول مـّـرة، نتصــّور صديقــا لــم نلتقــه منــذ فتــرة، هــذه الحــاالت تحــّدث دون أن نخضــع ألّي 

مؤثر.

لماذا تبقى هذه األشياء معنا؟. 1
أبين سبب نسياني ألجزاء مما حفظته عند االمتحان؟ . 2
في المقابل كم من مرة فكرت »يجب أن أتذكر هذا«، ثم نسيته في نفس اليوم؟. 3

أواًل: الّذاكرة والتذّكر:

يشــير مفهــوم التذّكــر إلــى قــدرة المــرء علــى اســتدعاء معلومــة ســبق لــه وان تعلّمهــا واحتفــظ بهــا فــي 
ذاكرتــه، وهــو قــدرة عقليــة متمثلــة بقابليــة الفرد علــى اســتعادة واســترجاع المعلومــات واألفكاروالخبرات 

التــي تــم تعلمهــا فــي وقــت ســابق مــن حياتــه.

أمــا الذّاكــرة فهــي وظيفــة نفســية تتمثــل فــي إعــادة بنــاء حالــة شــعورية ماضيــة مــع التعــّرف عليهــا مــن 
ــن   ــه يمك ــرد. وعلي ــتقبلها الف ــي يس ــات الت ــة المعلوم ــن ومعالج ــام لتخزي ــي نظ ــك، وه ــي كذل ــث ه حي

ــر شــموال مــن مفهــوم التذكــر، ألن التذكــر أحــد أنشــطة الذّاكــرة. اســتنتاج أّن مفهــوم الذّاكــرة أكث

أتحاور:

أتحاور مع زمالئي وأبين الفرق بين الذاكرة والتذكر مستعينا باألمثلة؟	 

يتأثــر كل جانــب مــن جوانــب ســلوكنا وحياتنــا اليوميــة بشــكل أو بأخــر بمــا نملــك مــن قــدرات علــى 
ــب  ــن مطال ــّي، م ــب أساس ــرة كمطل ــى الذّاك ــاج إل ــة، فنحــن نحت ــرات الماضي ــّداث، والخب ــر األح تذك

ــل الحاضــر ونخطــط للمســتقبل. ــذّات، وال نســتطيع مــن دونهــا أن نتمث ــة ال ــاة والتعلــم وحماي الحي
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أستنتج:

اذكر أمثلة أبين فيها أهميّة الذاكرة؟	 

ثانيًا: مراحل عمل الّذاكرة:

تنتظــم عمليـّـات الذّاكــرة فــي ثــالث مراحــٍل أساســية متتابعــة تؤلـّـف معــا نشــاط الذّاكــرة، وهــي مراحــّل 
تتكامــل مــع بعضهــا بعضــاً ويصعــب الفصــل بينهــا:

أستنتج:

هل تمرُّ جميع معارفنا السابقة في هذه المراحل؟	 
لماذا ال نستطيع استرجاع بعضها؟	 

ثالثاً: أنظمة الذاكرة :هناك ثالثة أنظمة للذاكرة 
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ويمكن التمييز بين الذّاكرة طويلة المدى وقصيرة المدى في اآلتي:

مــدة االحتفــاظ بالمعلومــات فــي الذّاكــرة الطويلــة أطــول مــن تلــك التــي يحتفــظ بهــا فــي الذّاكــرة  -
القصيــرة. )التخزين(

كميــة المعلومــات التــي يحتفــظ بهــا فــي الذّاكــرة طويلــة المــدى أكبــر مــن كميــة المعلومــات  -
التــي يمكــن االحتفــاظ بهــا فــي الذّاكــرة القصيــرة. )الســعة(

تقــوم الذّاكــرة طويلــة المــدى بمعالجــات كثيــرة جــدا للمعلومــات المرمـّـزة أو المخزنــة بشــكل  -
أولــي فتحولهــا وتطّورهــا وتنظّمهــا بحيــث تأخــذ أشــكاالً تمّكــن مــن االحتفــاظ بهــا لفتــرة زمنيـّـٍة 

طويلــٍة. )المعالجــة(

المعلومــات المخزنــة فــي الذّاكــرة طويلــة المــدى أقــل عرضــة للتأثــر بالمعلومــات أو المدخــالت  -
الجديــدة مــن المعلومــات المخزونــة فــي الذّاكــرة قصيــرة المــدى. )التغيــرات(

أفكر:

وقــع أمامــي حــادث ســيّر وذهبــت الســيارة مســرعةً، تمكنّــت مــن رؤيــة رقــم الســيارة 
لكنــي لــم أســجله.... هــل أتذكــره؟ أبــرر إجابتــي مــن خــال فهمــي أنظمــة الذاكــرة.

أقارن بين الّذاكرة طويلة المدى والذاكرة قصيرة المدى.	 
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رابعًا: النسيان والعوامل المؤّدية إليه:

يعنــي النســيان عجــُز الفــرد أو فشــله فــي اســتعادة واســترجاع المعلومــات واألفــكار والخبــرات التــي 
ســبق وتعلّمهــا فــي وقــت ســابٍق مــن حياتــه أو جــزء منهــا، وهــو الفقــدان التدريجــي لمــا ســبق إن اكتســبه 

الفــرد مــن معلومــاٍت وخبــرات، ومــن أبــرز العوامــل التــي تــؤدّي إليــه:

خامسًا: عوامل تعزيز الذاكرة 

هنــاك مجموعــةُ مــن العوامــل تســاعدنا علــى التذّكــر ومقاومــة النّســيان وتعمــل علــى توظيــف الذاكــرة 
بفاعليــٍة وهــي ثالثــة أنــواع:
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أتحاور:

هنــاك عوامــّل أُخــرى تســاهم فــي اســترجاع المعلومــات وتســاعدنا علــى التّذكــّر، اذكرهــا 	 
بالتحــاور مــع زمالئــي.

سادسًا: اضطرابات الّذاكرة:

تُصاب الذّاكرة باضطرابات تهدد توازن الشخصيّة ووحّدتها، وأشهرها:

ــة  - ــة التذكــر: ينشــأ عــن عجــز فــي تثبيــت الذكريــات نتيجــة مــرٍض يصيــب الجملــة العصبي صعوب
ــا مثــل المصــاب بالحمــى الشــديدة، أو شــبه دائــم كمــا فــي أعــراض الشــيخوخة. ــا أحيان يكــون مؤقت

ــد  - ــترجاعها، وق ــتحضارها واس ــن اس ــات والعجــز ع ــي اضمحــالل الذكري ــرة: ويعن ــدان الّذاك فق
يكــون الفقــدان مؤقتــا أي لمــدة محــّددة مــن الوقــت أو لبعــض األنــواع مــن الذكريــات كاألســماء 
أو األماكــن أو المهــن، كمــا قــد يكــون العجــز عامــا لجميــع الذكريــات وقــد يــدوم لفتــرة طويلــة.

انحــراف الّذاكــرة: وهــو مــرض الذّاكــرة الكاذبــة، حيــث يــورد المصــاب باســتمرار خبــرات خطــأ  -
ومحرفــة ومشــوهة، وهــو ال يعلــم أنهــا كذلــك.

فــرط التذكــر: وهــو قــّوة اســتدعاء الذكريــات بجزئياتهــا وتفاصيلهــا مــن الماضــي القريــب والبعيــد،  -
ويُعــرف بمــرض تضّخــم الذّاكــرة الشــائع خاّصــة عنــد المتقدميــن فــي الســّن.

أتحاور:

هل أعرف اضطرابات أخرى للذاكرة؟ أذكرها بالتّحاور مع زمالئي	 
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التقويم
أوالً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

اختر الجواب الصحيح مّما يأتي، وانقله إلى ورقة إجابتي:. 1
الذّاكرة المسؤولة عن الحفظ وخزن المعلومات ذات االستعمال اليومّي: -

قصيرة المدىطويلة المدىالحسية

الذّاكرة المرتبطة بالحّواس الخمس: -

قصيرة المدىطويلة المدىالحسية

أحّدد معنى المصطلحات اآلتية:. 2
فقدان الذّاكرة - النسيان. -

ثانياً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

الكبت من أسباب النسيان، أعلل ذلك؟. 1
إذا تخيلنا إنسانا بال ذاكرة، لو حاولنا الحديث معه لما استطعنا، أفسر ذلك؟. 2

ثالثاً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

أميز بين صعوبة التذكر وفقدان الذّاكرة.. 1
أوّضح باألمثلة مراحل عمل الذّاكرة الثالث.. 2

رابعاً: أعالج الموضوع اآلتي:

أقّدم رؤية أوّضح فيها أسباب النسيان والعوامل التي تساعدني على مقاومته. -
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الّذكاء
4

قضية للمناقشة:

يصــف األفــراد فــي الحيــاة اليوميّــة بعضهــم بعضــاً بالــذّكاء وغيــره، الطّالــب  -
ــذي  ــرد ال ــي، الف ــه ذك ــي مهنت ــح ف ــب الناج ــي، الطبي ــته ذك ــي دراس ــوق ف المتف

يتصــرف بلباقــة فــي المواقــف االجتماعيــة ذكــي.

بعض مواقف الحياة تعبر عن الذّكاء أعط مثاالً عن ذلك؟. 1
إلى أي حّد يمكن أن نربط الذّكاء بالقدرة على التعلم؟. 2

أواًل: معنى الّذكاء:

الــذّكاء بشــكٍل عــام قــدرة عقليـّـةُ تتدخــل بكافــة األنشــطة بدرجــات متفاوتــة، وتعــد الوظيفــة األساســيَة 
للذهــن أو العقــل، وهــو القــدرة علــى التفكيــر المجــرد وحــل المشــكالت واكتســاب معــارف جديــدة، 

وينتــج عــن تفاعــل عوامــٍل مختلفــة.

ثانيًا: طبيعة الّذكاء:

هناك الكثير من النّظريّات التي اهتّمت بالذّكاء وحاولت تحّديد طبيعته ومن تلك النظريّات:

نظريّة العاملين:. 1
تشــير هــذه النظريــة إلــى أن أّي نشــاط عقلــي يتأثـّـر بعامليــن: العامــل العــام: وهــو عبــارةُ عــن قــدرٍة عقليـّـٍة 
ــتنباط  ــرد اس ــتطاع الف ــا اس ــياء فكلم ــن األش ــات بي ــه العالق ــن خــالل إدراك ــر م ــرد وتظه ــد الف ــٍة عن عام
عالقــات أكثــر تعقيــداً وتجريــداً كان مســتوى ذكائــه رفيعــاً، والعامــل الخــاص: الــذي يظهــر فــي مهــاراٍت 

خاصــٍة ومحــّدودٍة بقــدراٍت خاصــٍة معينــة كالقــدرة اللفظّيــة أو القــدرة علــى االبتــكار.

ــةً  ــي كاف ــر ف ــي لإلنســان ويظه ــذّكاء أســاس النشــاط العقل ــن اســتنتج ســبيرمان أنَّ ال ــن العاملي ــن هذي م
ــة.. ــة االجتماعيّ ــارة أو الخدم ــة أو التّج ــي الّسياس ــواء ف ــلوكيّاته س س

أتحاور:

أتحاور مع زمالئي وأعرف الّذكاء بمفهومي الخاص.	 
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نظريّة العوامل المتعددة:. 2
يــرى ثورندايــك أّن الــذّكاء يتكــّون مــن مجموعــة مــن القــدرات أو العوامــل المتعــددة، فعنــد قيــام الفــرد 
بالعمليـّـة العقليـّـةُ الواحــّدة يجــب المــزج بيــن القــدرات بصــورة مشــتركة فيمــا بينهــا لوجــود روابــط بيــن 

كّل عمليـّـة وأخــرى، ويصنـّـف ثورندايــك الــذّكاء فــي ثالثــة أنــواع:

الّذكاء المجّرد: وهو القدرة على معالجة المفاهيم واأللفاظ والرموز المجّردة بكفاءة عالية. -

ــة  - ــال، وإقام ــكل فّع ــي بش ــل االجتماع ــف والتفاع ــى التكيّ ــدرة عل ــو الق ــي: وه ــّذكاء االجتماع ال
ــح. ــد وناج ــكل جيّ ــة بش ــات االجتماعي ــن العالق ــد م العدي

الّذكاء الميكانيكي: هو قدرة الفرد على التعامل مع األشياء واألجسام الماديّة المحسوسة. -

أستنتج:

عندمــا أســتطيع أن أحقــق رغبتــي بجعــل اآلخريــن مســتمتعين فــي عالقاتهــم معــي، بــأّي نــوع 	 
مــن الــّذكاء أســتطيع أن أصــف نفســي؟

نظريّة الّذكاءات المتعددة:. 3
رأى جاردنــر أنَّ األفــراد يمتلكــون قــدرات مختلفــة فنجــد مثــاً أفــراداً يبرعــون فــي التعامــل مــع الكلمــات 
ــذكاء  ــواع لل ــة أن ــز ثماني ــّدد جاردن ــك ح ــاً... لذل ــون ذكاء لغوي ــم يمتلك ــم بأنه ــول عنه ــتطيع أن تق فتس

نســتطيع مــن خاللهــا التعــرف علــى طبيعــة ذكاء كل فــرد.

الــّذكاء اللغــوي: وهــو التمكــن مــن مهــارات فهــم اللغــة مــن خــال القراءة أو االســتماع أو اســتخدام  -
الكلمــات بصــورة إبداعيٍّة.

الــّذكاء المنطقــّي الرياضــي: يشــمل القــدرة علــى التفكيــر المنطقي كما يشــمل التمكن مــن العمليّاُت  -
ــّي  ــذّكاء المنطق ــوي وال ــذّكاء اللغ ــن ال ــول إن كالً م ــن الق ــام. ويمك ــل باألرق ــة والتعام الرياضي
الرياضــي متضمنــان بقــوة فــي األداء فــي اختبــارات التحصيــل المدرســي وفــي اختبــارات الــذّكاء 

التّقليديـّـة.

الّذكاء المكاني: القدرة على تحديد الشكل والفراغ والمكان -

الــّذكاء الموســيقّي: يتضمــن التمكيــن مــن المهــارات الموســيقيّة مثــل التأليــف الموســيقّي باإلضافــة  -
إلــى تقديــر هــذه المهــارات واالســتمتاع بهــا.

ــك يتّضــح مــن خــالل  - ــى التحكــم بالجســد وذل ــّدرة عل ــّي: ويتضمــن الق ــمَي الحرك ــّذكاء الجُس ال
ــن. ــن والرياضيي ــد الفناني ــام كمــا عن ــط أعضــاء الجســم بالعقــل ألداء بعــض المه رب
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الــّذكاء االجتماعــي: )ذكاء العالقــات مــع اآلخريــن( ويتضمــن القــدرة علــى التعــّرف علــى مشــاعر  -
ودوافــع اآلخريــن نجــده عنــد المعالجيــن النفســيين والمدرســين.

الــّذكاء الشــخصي: )ذكاء فهــم الــذّات( قــدرة الشــخص علــى فهــم ذاتــه وعلــى اســتخدام هــذا فــي  -
تنظيــم حياتــه وتحّديــد أهدافــه وعالقتــه باآلخريــن.

الّذكاء الطبيعّي: وهو القدرة على إدراك وتصنيف أنماط الموجودات وأنواعها في الطبيعة. -

كمــا أضــاف جاردنــر الحقــاً نوعيــن آخريــن مــن الــذّكاء همــا الــذّكاء الروحــّي وهــو االهتمــام بالقضايــا 
ــا  ــام بالقضاي ــى االهتم ــير إل ــودّي ويش ــذّكاء الوج ــو ال ــي فه ــوع الثان ــا الن ــية. أم ــوق الحس ــرات ف والخب
األساســيَة للوجــود اإلنســاني مثــل العــدم ومصيــر اإلنســان لكــن اعتبــر جاردنــر هــذان النوعــان مــن الــذّكاء 

قيــد البحــث لذلــك لــم يدخلهمــا ضمــن األنــواع الثمانيــة ســابقة الذكــر.

أستنتج:

يحــّدد الطالــب فــي خريطــة جغرافيــة الموقــع الفلكــي لبلــده باســتخدام خطــوط الطــول 
والعــرض ثــم يبــدأ بطريقــة ممتعــة بالشــرح والوصــف ويعمــل علــى ذلــك بطريقــة جذابــة 

وشــيقة أمــام زمالئــه.

أسمي نوع الّذكاء؟ وأذكر أمثلة أخرى مماثلة.	 
	أحدد الّذكاءات التي أتمتع بها.	 
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ثالثًا: الّذكاء واإلبداع:

اإلبــداع عمليـّـةُ تتضّمــن نشــاطاً معرفّيــاً ينتــج عنــه طريقــة جديــدة فــي النظــر إلــى بعــض المشــكالت أو 
المواقــف وهــذه العمليـّـة ليســت قاصــرًة بالضــرورة علــى إمكانيــة التطبيــق وجلــب المنفعــة للنــاس رغــم 
أنَّ معظــم المبدعيــن تميــزوا باختراعاتهــم المفيــدة وكتاباتهــم الخالقــة ومــا أنتجــوه مــن نظريــات مفيــدة. 

ومــن عناصــر اإلبــداع: العقــل المتســائل - القــدرة علــى التحليــل والتركيــب – القــدرة علــى التخيــل 
والحــّدس – الثقــة بالنفــس – الميــل إلــى التجريــب – النقــد الذّاتــي.

أمــا الــذّكاء فهــو قــدرة الفــرد علــى اســتخدام معارفــه الســابقة فــي حــل مشــكالت جديــدة فقــد رأى فريق 
مــن العلمــاء أنَّ الــذّكاء هــو العامــل العقلــي المســؤول عــن اإلبــداع حيــث إنَّ الــذّكاء يشــمل مجموعــة مــن 

القــدرات مثــل التصميــم – اإلبــداع – صياغــة األفــكار – االســتنتاج – التفكيــر

إنَّ أصحــاب القــدرات اإلبداعيــة العاليــة يتمتعــون دائمــا بنســبٍة عاليــٍة مــن الــذّكاء لكــن أصحــاب الــذّكاء 
المرتفــع قــد يتمتعــون أو ال يتمتعــون بقــدرات إبداعيــٍة عاليــٍة.

أتأول:

)واحّد في المئة من العبقرية نوع من اإللهام وتسعة وتسعين بالمئة جّد واجتهاد.(

ليس المهم أَن تكون ذكيّاً المهم أن تستعمل ذكاءك.

أحدث رفاقي عن شخصية مبدعة في محيطي .	 
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التقويم
أوالً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

اختر الجواب الصحيح مّما يأتي، وانقله إلى ورقة إجابتي:. 1
قدرة الشخص على فهم ذاته: -

الذّكاء الشخصّيالذّكاء الوجدانيالمنطقّي الرياضيالذّكاء االجتماعي

القدرة على التفكير المنطقّي: -

الذّكاء الحركّيالذّكاء الشخصّيالذّكاء الوجدانّيالذّكاء المنطقّي الرياضّي

أحّدد معنى المصطلحات اآلتية:. 2
الذّكاء االجتماعي- الذّكاء الروحّي. -

ثانياً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

ُسمَي الذّكاء بالقدرة العقليّةُ العامة، أفسر ذلك.. 1
أميز بين الذّكاء واإلبداع.. 2

ثالثاً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

أقارن بين العامل الخاص والعامل العامّ للذكاء عند سبيرمان.. 1
أوّضح أنواع الذّكاء الثالثة عند ثورندايك.. 2

رابعاً: أعالج الموضوع اآلتي:

أقّدم رؤية أوّضح فيها طبيعة الذّكاء؟ -

نشاط الصفّي:

نحــن فــي عصــر التكنولوجيــا والمعلومــات ويتــم الحديــث عــن نــوع جديــد مــن الــذّكاء ُســمَي بالــذّكاء 
االصطناعــّي أبحــث فــي هــذا الــذّكاء وأُناقشــه مــع زمالئــي.
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تحليل نص: اإلبداع*
5

ــال  ــي مج ــاث ف ــارت األبح ــد س ــددة. لق ــاد متع ــوٍه أو أبع ــداً ذات وج ــدة ج ــرةٌ معق ــداع ظاه إّن اإلب
ــدرة  ــه اســتعداد أو ق ــداع بأن ــّرف اإلب ــارة يع ــوع، فت ــة بالتشــعب والتن ــة عريضــة مليئ ــى جبه ــداع عل اإلب
علــى إنتــاج شــيء جديــٍد، وذي قيمــة، وتــارة أخــرى ال يــرى فــي اإلبــداع اســتعداد أو قــدرة بــل عمليّــة 
يتحقــق النتــاج مــن خاللهــا. ومــرة ثالثــة يــرى فــي اإلبــداع حــل جديــد لمشــكلة مــا. أمــا معظــم الباحثيــن 
يــرون أن اإلبــداع هــو تحقيــق إنتــاج جديــد.، وذي قيمــة مــن أجــل المجتمــع. إّن اإلبــداع ظاهــرة متعــددة 
الوجــوه أكثــر مــن اعتبارهــا مفهومــاً نظريــاً محــّدد التعريــف ويمكــن اعتبــار اإلبــداع الوحــّدة المتكاملــة 
لمجموعــة العوامــل الذّاتيـّـة والموضوعيـّـة التــي تقــود إلــى تحقيــق إنتــاج أصيــل وذي قيمــة مــن قبــل الفــرد 
أو الجماعــة، وأنَّ اإلبــداع حصــرا هــو النشــاط أو العمليـّـة التــي تقــود إلــى إنتــاج يتصــف بالجــدة واألصالــة 
والقيمــة مــن أجــل المجتمــع. أمــا اإلبــداع بمعنــاه العــام فهــو إيجــاد حلــول جديــدة لألفــكار والمشــكالت 

والمناهــج إذا مــا توصــل إليهــا بطريقــة مســتقلٍة.

ويعــد فريــٌق مــن الباحثيــن أنَّ اإلبــداع وحــل المشــكالت مــن حيــث الجوهــر يشــكالن الظاهــرة نفســها 
ويعــد أن هذيــن المظهريــن يشــكالن وحــّدة لمــا بينهمــا مــن نقــاط مشــتركة، ويقــول أيضــاً: حيــث يكــون 
هنــاك إبــداع مــا فأنــه يعنــي حــال مختلفــاً لمشــكلة مــا، أمــا النتــاج اإلبداعــي فيبــدو كوســيلة مــن أجــل 
الوصــول إلــى الهــدف الــذي هــو حــل المشــكلة، علــى أَن يتضمــن هــذا الحــل بطبيعــة الحــال درجــة معينــة 

مــن الجــّدة.

المناقشة :

أضع عنواناً آخر للنص. 1
أحّدد األفكار الرئيسة في النّص. 2
أقّدم تعريفا للمصطلحات اآلتية: اإلبداع – المشكلة.. 3
اذكر أمثلة من حياتي عن حلول إبداعية لمشكالت مرت معي.. 4
يقــال: »أنَّ اإلبــداع يحتــاج لمتطلبــات وإمكانيــات وظــروف خاصــة ودوافــع مّعينــة «، أُرّكــب مقطعــاً . 5

فكريــاً بمــا ال يتجــاوز ثالثــة أســطر أوّضــح مــن خاللــه العوامــل الذّاتيـّـة والموضوعيـّـة التــي تســاعد 
علــى اإلبــداع.

المراجع المستخدمة في وحدة العمليات المعرفية

المرشدي، عمار، علم النفس العام، جامعة بغداد، العراق، 2007 م.. 1
داوود، ليلى، الشخصية وعملياتها العقلية، منشورات جامعة دمشق، دمشق 2011 م.. 2

ألكسندر و روشكا -اإلبداع العام والخاص- تر: غسان أبو فخر– سلسلة عامل املعرفة - 1990 - العدد 1٤٤  *
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رزوق، أسعد، موسوعة علم النفس ،دار فارس، عمان، األردن، الطبعة الرابعة، 1992. 3
ــة، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، الطبعــة . 4 ســيد احمــد، عبــد المجيــد و آخــرون، علــم نفــس الطفول

ــى 1999 . األول
ــرة، . 5 ــة، القاه ــة المصري ــال، النهض ــدى األطف ــاه ل ــراب االنتب ــرون، اضط ــي وآخ ــيد عل ــد، الس أحم

الطبعــة األولــى، 1999 .
العتــوم، عدنــان يوســف، علــم النفــس المعرفــي بيــن النظريــة والتطبيــق، دار المســيرة، عمــان، الطبعــة . 6

الرابعــة 2004 .
المليجي، حليمي ،علم النفس المعرفي، دار النهضة العرية، مصر، الطبعة األولى، 2004.. 7
الزغول، رافع النصير آخرون،علم النفس المعرفي، دار الشروق، عمان، األردن، بدون طبعة. 8
الرخــاوي، يحيــى، االدراك: قــراءة مــن منظــور تطــوري، إصــدارات شــبكة العلــوم النفســية العربيــة، . 9

شــتاء 2014 .
عليــان، محمــد محمــد، بعــض األســاليب المعرفيــة وعالقتهــا بحــل المشــكالت دراســة مقارنــة بيــن . 10

الطلبــة المتفوقيــن والطلبــة االعتياديــن، الجامعــة المســتنصرية، كليــة اآلداب، أطروحــة دكتــوراه غيــر 
منشــورة، 199 8
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الجامعيــة، اإلســكندرية، 1985

غالب، مصطفى، اإلدراك، دار مكتبة الهالل، بيروت.. 12
فائق، احمد، مدخل إلى علم النفس، المطبعة الفنية الحديثة.. 13
الالمي، عبد اهلل حسن، أساسيات التعليم الحركي، وزارة الثقافة 2008 ،. 14
محمد، جاسم محمد، علم النفس التربوي وتطبيقاته، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع.. 15
االزيرجــاوي , فاضــل محســن، أســس علــم النفــس التربــوي، دار الكتــب للطباعة والنشــر، الموصل، . 16
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القيسي، رؤوف محمود علم النفس التربوي، مطابع دار دجلة، عمان ، 2008. 17
عبداهلل، محمد قاسم سيكولوجية الذاكرة، مطابع السياسة ، الكويت، 200٣. 18
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ــان، 200٣ ــة والنشــر، عم الفكــر للطباع
عشوري، مصطفى، مدخل علم النفس المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1994. 20
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ُ ورقة عمل وحدة العملّياُت المعرفيةّ

1  أستنتج:

ــدرك  ــي ت ــزات الت ــن خــال المحف ــا م ــا تفســير بيئتن ــي تســمح لن ــة الت اإلدراك هــو المعالجــة المعرفيّ
بالحــواس

أذكر أمثلة عن اإلحساس واإلدراك من حياتي اليومية.	 

2  أستنتج:

يقــال: »إّن اإلدراك ليــس عمليـّـة ســلبيّة تتلخــص فــي مجــّرد اســتقبال انطباعــات حســية، بــل إّن العقــل 
يضيــف ويحــذف وينظــم ويــؤول مــا يتأثــر بــه مــن انطباعــات حســية. «

ما معنى هذا القول؟	 
إلى أيَّ مدى اتّفق أو اختلف مع القول السابق؟ اذكر مبرراتي.	 

3  أكتشف:

ينظــر الطفــل الصغيــر إلــى جهــاز المذيــاع أو الكتــاب أو الحاســوب فيــرى أشــياء مجّســمة لكنــه ال 
يدركهــا، وهــو يســمعنا نتحــّدث لكنـّـه ال يــدرك مــا نقــول

لماذا؟ أفّسر بمثاٍل الفرق بين اإلحساس واالنتباه واإلدراك؟	 

4  أستنتج:

ماذا يحّدث لو؟.....

فقد إنسان ما حاّسة البصر. -

ولد إنسان ما وهو فاقٌد لحاسة البصر ثمَّ استطاع أن يرى. -

أبرر إجابتي وأُدعمها بالحجج	 

5  أفّكر:

أتأمل مقولة: »المثير المتغّير يجذب االنتباه أكثر من المتكرر «

اآلن: اذكر أمثلة من واقعي تؤكد هذه المقولة.	 

٦  أتأمل

هب أنني معلما وأرغب في تنمية الذّكاء لدى طالبي... فماذا أفعل؟

أضع خطة عمل بمساعدة زمالئي لتحقيق ذلك.	 
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7  أبحث:

االنتبــاه كعمليـّـة معرفيــة لــه تعريفــات عديــدة، اجمــع أكبــر عــدداً ممكنــاً مــن التعريفــات مســتعيناً فــي 
ذلــك بالكتــب الموجــودة فــي مكتبــة مدرســتي، وشــبكة المعلومــات.

8  أكتب:

اكتب بحثا قصيرا عن وظائف الذّاكرة وأقّدم فيه عدداً من األمثلة؟

9  أستنتج:

 أبين الصواب والخطأ فيما يلي مع التعليل: 
- الذّكاء قدرةٌ عامةٌ ترافقها قدرةٌ خاصةٌ    

- يدرك اإلنسان دون تعلّم   
- عدم استعمال المعلومات يؤدي إلى نسيانها   

10  أعرف:

 أعرف المصطلحات اآلتية:  -
االنتباه اإلرادي – التذّكر – الذّكاء- اإلغالق – العمه – اإلحساس

11  أكتب:

االنتباه الالإرادياالنتباه اإلرادّيأوجه المقارنة االنتباه
المعنى
السبب
النتائج

12  أرسم:

  ارسم خريطة ذهنيّة أجّسد فيها قوانين اإلدراك ، وأذكر أمثلة عليها. 
أعبّر بالّرسم عن مراحل معرفتي لمعلومة ما وتذكري إيّاها؟

13  أتحاور

دار حــوار بيــن شــخصين: أحدهمــا تبنـّـى نظريـّـة العامليــن عنــد ســبيرمان فــي تفســير الــذّكاء، والثانــي 
تبنـّـى نظريـّـة جاردنــر فــي الــذّكاءات المتعــّددة......

ماذا قال كل منهما لآلخر؟	 
هل يمكن التوفيق بينهما؟ أُبرر وجهة نظري.	 



83

14  أفكر:

أذكر أمثلة على كل نوع من أنواع االنتباه  اآلتية، وأُصنفها في الجدول التالي:	 

األمثلةنوع االنتباه
إرادي

الإرادي
انتقائّي
حّسّي
عقلّي

15  أحّدد

ــة دون  هنــاك عوامــل عديــدة تعمــل علــى توجيــه إدراكنــا للعالــم، واألشــياء مــن حولنــا وجهــات معيّن
غيرهــا، وفــى مقدمــة هــذه العوامــٌل عوامــل نفســيّة شــخصيّةٌ ذاتيـّـةٌ، لهــا تأثيـٌـر كبيــٌر علــى كيفيـّـة إدراكنــا 
لألشــياء، وتحّديــد اســتجاباتنا لمــا ندركــه.. كيــف يمكنــك كطالــب أن تســتفيد مــن مراعــاة هــذه العوامل 

فــي حياتــك؟

أوجه االستفادةالعواملالرقم
الخبرة والمعرفة السابقة1
الحالة االنفعاليّة والمزاجيّة2
العاطفة والميول واالهتمامات3
الصحة النفسيّة4 

1٦  أجيب:

أتأمل الصورة وأجيب:	 
ما األفكار التي تتضمنها الصورة؟ -

استنتج إلى أّي مدى ترتبط الصورة بموضوع النّسيان؟ -

أكتب أكبر عدٍد ممكن من العناوين التي تُشير إليها الصورة. -

17  أجيب

أبين األبعاد المختلفة لإلبداع من خالل تحليل نص اإلبداع .	 
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علم النفس
الشخصية
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1
مفهوم الّذات

قضية للمناقشة:

يقول سقراط: الحياة ليست بحثاً عن الذّات،

ولكنهــا رحلــة لصنــع الــذّات، اجعــل مــن نفســك 
شــيئا فريــداً يصعــب تقليــده

ماذا تعني كلمة ذات؟. 1
كيف أَصنع من نفسي شيء يصعب تقليده؟. 2
ما األهميّة التي يضيفها وجودي في )أسرتي، رفاقي، مجتمعي(؟. 3

أواًل: معنى الّذات:

ميـّـز الفالســفة والمفكــرون فــي اإلنســان بيــن الجســم المــادي والنفــس )الــروح( فالــذّات هــي الفكــرة 
التــي يكونهــا الفــرد عــن نفســه فــي ضــوء أهدافــه وإمكانياتــه ومــدى اســتثماره لهــا فــي عالقتــه بنفســه أو 

بالواقــع.

وهــي نظــام معقــٌد يتكــّون نتيجــة تفاعــل الفــرد مــع اآلخريــن وتتميـّـز بفاعليتهــا فــي تحّديــد أفعــال الفــرد 
وإدراكــه لمــا حولــه وكذلــك قابليتهــا للتعديــل.

ــوم  ــى مفه ــارة إل ــذّات لإلش ــوم ال ــيّة، ومفه ــاُت النفس ــى العمليّ ــارة إل ــا لإلش ــح األن ــتخدم مصطل ويس
الشــخص عــن نفســه، ولكــن قــد يســتخدم التعبيــران )األنــا والــذات( أحّدهمــا مــكان اآلخــر.

نشاط:

أحّدث رفاقي عن مفهومي الخاّص عن ذاتّي

ثانيًا: صورة الّذات:

هــي الــذّات كمــا يتصوّرهــا أو يتخيّلهــا صاحبهــا، وقــد تختلــف صــورة الــذّات كثيــراً عــن الــذّات كمــا 
هــي فــي الواقــع، ولهــا أهميّــة كبيــرة فــي تكويــن شــخصية الفــرد وعلــى أساســها يبــدي ســلوكا متميــزاً، 
غيــر أن هــذه الصــورة ليســت ثابتــة بــل متجــددة ودائمــة التغيــر أو باألحــرى ديناميكيــة، وتقســم صــورة 

الــذّات إلــى:
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أ- صــورة خاصــة )فكــرة الفــرد عــن نفســه(: تتضمــن الشــعور بالــذّات وإدراكهــا وتتجلــى فــي التعبيــر 
عــن الميــول والتقديــر الذّاتــي ويفصــح عنهــا مــن خــال الرمــوز والكلمــات التــي يصــف بهــا الفــرد نفســه

ــد  ــن فــي تحّدي ــة )مــا يعتقــده اآلخــرون عــن الشــخص(: يقصــد بهــا دور اآلخري ب- صــورة اجتماعي
إدراك الفــرد لذاتــه، وتتكــون مــن الرمــوز والكلمــات التــي يصــف اآلخــرون مــن خاللها الشــخص فالتصور 

الواقعــي والموضوعــي للــذات يــؤدي إلــى ســلوك متــوازن ومنســجم مــع التصــور.

أناقش

هــل ســبق وســاهم أحــّد األفــراد فــي مســاعدتي علــى تكويــن صــورة إيجابيـّـة عــن ذاتــي؟ أدعــم إجابتــي 
بأمثلــٍة.

ثالثًا: تحقيق الّذات:

ــى الرغــم مــن كل  ــاة يســتمر عل ــٌع متواصــل للحي ــة بالنفــس، وهــو داف ــى الثق ــذّات إل ــق ال ــؤدي تحقي ي
العقبــات التــي يمــر بهــا الفــرد، كمــا أن هــذا الدافــع يجعــل الفــرد أكثــر تمايــزا وتطــورا وأكثــر اســتقالليّةً، 
ويســعى دائمــا لتحقيــق أهدافــه، ومــا نــراه مــن ســلوكيّات ســيئة تعــود إلــى الظــروف التــي تعيــق تحقيــق 

الــذّات اإلنســانية والتــي يظــن الفــرد أنهــا تحقــق ذاتــه.

مثال: قد يلجا طالب ما إلى التنمر نتيجة فشله في التحصيل الدراسي.

ويمكن اإلشارة إلى عدة سمات لدى األشخاص المحققين لذواتهم، ومنها:

اإلقبال على الحياة بثقة وتفاؤل بالنجاح والسعي الدائم لالبتكار.. 1
اتجاههم الواقعّي وتقبلهم ألنفسهم ولآلخرين وللعالم الطبيعي كما هو.. 2
يوجّهون اهتماماتهم لحلَّ المشكلة.. 3

نشاط:

»االعتماد على اآلخرين ضعٌف واالعتماد على النفس قّوةٌ واالعتماد المتبادل قمة القوة .«

أناقش مع زمالئي هذا القول وأميز بين الحاالت الثالث التي يتضّمنها القول؟. 1
كيف يسهم تحقيقي لذاتي في تجاوز العقبات التي تعترضني؟. 2

رابعًا: تقدير الّذات:

هــو الشــعور بقيمــة األنــا الــذي يتحــّدد مــن خــالل الموازنــة والمطابقــة بيــن مــا يســعى الفــرد لتحقيقــه 
ومــا اســتطاع أَن يحققــه فعــالً أي الموازنــة بيــن الطمــوح والواقــع كمــا أنــه يشــير إلــى اتجاهــات الفــرد 

الشــاملة ســلبيّة كانــت أم إيجابيـّـة نحــو نفســه
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وهناك درجتان أو نوعان من تقدير الذّات وهما:

أ- التّقديــر المرتفــع: وهــو نظــرة الفــرد اإليجابيـّـة لنفســه، ومــن ميـّـزات هــذا الشــخص أنَّ لديــه ثقــة عاليــة 
ــةٌ حــول  ــه توقعــات إيجابيّ ــه، ولدي ــه اآلخــرون عن ــا يفكــر ب ــق بشــأن م ــدرات، ال يقل بمــا يمتلكــه مــن ق

مســتقبله، إنــه يثــق بنفســه بشــكل كبيــر.

ب- التّقديــر المتدنــّي: وهــو نظــرة الفــرد الســلبيّة تجــاه ذاتــه، وصاحــب هــذا النــوع لديــه ضعــٌف فــي 
ــه  ــن ب ــر اآلخري ــق حــول تفكي ــه تشــاؤم حــول المســتقبل، وقل ــن، ولدي ــى اآلخري ــاج إل ــه بنفســه يحت ثقت

وهنــاك عــدة عوامــل تؤثـّـر فــي تقديــر الــذّات منهــا:

ً ّ

ً ً ً

ّ
ً

ّ ّ

كلُّ إنســان جديــٌر باالحتــرام غيــر المشــروط مــن الجميــع، كمــا يســتحق أَن يقــّدر ذاتــه 
وأَن يقــّدره اآلخــرون

ما الصفات التي أسعى المتالكها ألصبح جديراً بالتقدير	 
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خامسًا: الّذات كما ينشدها الفرد:

هــي مجمــوع التصــورات والمــدركات التــي يكونهــا الفــرد عــن نفســه كمــا يتمنــى أن يكــون عليهــا، 
وإذا لــم تتســق صــورة الــذّات النموذجيــة لــدى الفــرد مــع صــورة الــذّات كمــا هــي فــي الواقــع، فــإن هــذا 
االختــالف بيــن الذّاتيــن يــؤدي إلــى حالــة مضطربــة تشــكل فجــوة حقيقيــة بيــن مــا يطمــح أن يكــون عليــه 
ومــا هــو عليــه بالفعــل، ويــؤدي إلــى الشــعور بالقلــق واإلحبــاط والتوتــر، أمــا إذا اتســقت الــذّات النموذجيــة 
مــع الــذّات الفعليــة للفــرد فــإن هــذا يــؤدي إلــى حالــة التطابــق التــي يشــعر مــن خاللهــا الفــرد باالرتيــاح 

والثقــة والقــوة.

ــاء  ــن )إعط ــل الوالدي ــن قب ــر المشــروط م ــي غي ــر اإليجاب ــر بالتقدي ــراد تتأث ــدى األف ــق ل ــة التطاب إن حال
الوالديــن لمشــاعر الحــب والرضــا مــن دون قيــود أو شــرط(، إذ يتأثــر األطفــال بمعاملــة والديهــم ويســعون 
نحــو الحصــول علــى رضاهــم وموافقتهــم مــن خــالل القيــام باألشــياء الجيــدة التــي يشــترطها اآلبــاء علــى 
ــن مشــاعر  ــر م ــى كثي ــال عل ــة يحصــل األطف ــذه الطريق ــة وبه ــة ومحبب ــم، وهــي ســلوكيات إيجابيّ أبنائه

الحــب والرضــا والثقــة بالنفــس.

ــن  ــل م ــال يشــعرون بالقلي ــل األطف ــن تجع ــة الوالدي ــي ال تحظــى بموافق ــإن الســلوكيات الت ــي ف وبالتال
الحــب والرضــا الوالــدي )خبــرة مؤذيــة(، ممــا يــؤدي إلــى ســوء التوافــق النفســي وإعاقــة تحقيــق ذواتهــم 

ونموهــا.

نشاط:

يعرف الطموح بانه الهدف المستقبلي المأمول تحقيقه

أحّدد طموحي الذي أسعى للوصول إليه.. 1
أناقش مع زمالئي الدور الذي تلعبه النظرة إلى الذّات في مساعدة الفرد على تحقيق أهدافه؟. 2

ــن خــالل تحســين  ــك م ــة وذل ــغ األهميّ ــر بال ــه هــو أم ــا هــي علي ــذّات لتكــون أفضــل مّم ــر ال إن تطوي
قــدرات الفــرد وإمكانياتــه ومؤهالتــه، ومعرفــة نقــاط القــوة فــي شــخصيته وتطويرهــا، ويشــمل هــذا التطوير 
ــس  ــى النف ــيطرة عل ــى الس ــدرة عل ــين الق ــن، وتحس ــع اآلخري ــل م ــارات التواص ــة، ومه ــدرات العقليّ الق
والمشــاعر وردود األفعــال، واكتســاب مهــاراٍت عديــدًة ، وهــذه عمليـّـة دائمــة ال تتوقــف عنــد حــد معيــن.
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التقويم
أوالً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

اختر الجواب الصحيح مّما يأتي، وانقله إلى ورقة إجابتي:. 1
الشعور بالذّات وإدراكها: -

الصورة الثقافيةالصورة الذّاتيّةالصورة االجتماعيةالمفهوم المثالي

ما يمثله دور اآلخرين في تحّديد الفرد لذاته: -

الصورة الثقافيةالصورة الذّاتيّةالصورة االجتماعيةالمفهوم المثالي

أحّدد معنى المصطلحات اآلتية:. 2
عدم التطابق– تأكيد الذّات. -

ثانياً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

الثقة بالنفس عامل مهم للنجاح والتفوق، أعلل ذلك؟. 1
أقارن بين التقدير المرتفع والتقدير المتدني؟. 2
يوصف الفرد المتقبل لذاته بأنه إيجابي، أفسر ذلك؟. 3

ثالثاً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

ماهي سمات األفراد المحققين لذواتهم؟. 1
أوّضح باألمثلة الفرق بين تحقيق الذّات وتقبل الذّات؟. 2

رابعاً: أعالج الموضوع اآلتي:

أقّدم رؤية أوّضح فيها تقدير الذّات والعوامل المؤثرة به -
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نظريات الشخصية
2

قضية للمناقشة:

يقــول ســيغموند فرويــد: »إن الكائــن البشــري الصغيــر 
ــة، أو الخامســة  ــي الســنة الرابع ــا ف ــه غالبً ــي تكوين ينته
ــيء  ــن الخب ــاً عــن الكائ مــن عمــره، ثُــم يفصــح تدريجي

فــي نفســه خــالل الســنوات اآلتيــة مــن حياتــه .«

ما العوامل التي تؤثر في نمو شخصيتي؟. 1
لماذا تمتاز شخصية فرد ما عن آخر.. 2
أبيّن أهميّة دراسة الشخصية؟. 3

أواًل: مدخل إلى نظريات الشخصية:

ــي  ــد ف ــي تحــّدد أســلوبه الفري ــرد النفسجســميَة، والت ــكل نظــم الف ــم ديناميكــي ل الشــخصية هــي تنظي
ــه. ــق مــع بيئت التواف

وتســاعد نظريــات الشــخصية علــى فهــم الفــرد لنفســه وللعالــم مــن حولــه وتفســير التغيــرات التــي تصيــب 
الشــخصية عبــر الزمــان والمكان.

ثانيًا: نظرية أبقراط:

ــة  ــى األمزجــة األربع ــود إل ــة أنمــاط للشــخصية تع ــز أربع ــذي مي ــراط ال ــى أبق ــات إل ــى النظري ــود أول تع
ــي: ــي( وه ــوداوي والبلغم ــراوي والس ــوي والصف )الدم

المزاج الدموي: ويتميز بالنشاط والمرح.. 1
المزاج الصفراوي: يتميز بسرعة االنفعال وحّدة المزاج.. 2
المزاج السوداوي: يتميز باالنطواء والتشاؤم والميل إلى الحزن واالكتئاب.. 3
المزاج البلغمي أو اللمفاوي: يتميز بالخمول وقلة االنفعال.. 4
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أناقش:

ــة  ــذه األمزج ــده ه ــزج عن ــذي تمت ــو ال ــليم ه ــان الســوي الس ــراط: إن اإلنس ــول أبق يق
ــة. ــب متفاوت ــة بنس األربع

أحاول اقتراح الصفات التي أعتقد أنه يجب أن يتصف بها اإلنسان السوي؟	 

ثالثًا: نظرية التحليل النفسي:

يكمــن أصــل الشــخصية فــي نظريــة فرويــد فــي التفاعــل النفســي الديناميكــي لقــوى ثــالث هــي: الهــو، 
األنــا واألنــا األعلــى التــي تشــكل مكونــات الشــخصية:

الهــو: هــو مجموعــة الدوافــع الفطريــة، وهــي الجانــب الالشــعوري فــي النفــس البشــرية، بمعنــى أننــا ال 
نشــعر بمــا فيهــا مــن دوافــع، تمــوج بالرغبــات والغرائــز التــي ال تراعــي المنطــق واألخــاق والواقــع،

ــع   ــعورية م ــة الش ــور بطريق ــو ويتط ــذي ينم ــخصيتنا ال ــي ش ــي ف ــب األخالق ــل الجان ــى: يمث ــا األعل األن
عمليــات التنشــئة االجتماعيــة، يعمــل وفــق مبــادئ أخالقيــة ويكــون فــي صــراع داخلــي مــع الهــو، يعمــل 
ــى  ــا عل ــا ويؤنبن ــى أخطائن ــو، و يحكــم عل ــات اله ــح جمــاح رغب ــر( محــاوال كب ــب )الضمي ــة الرقي بصف

ــا. تجاوزاتن

األنا: وهو الجانب الشعوري، حلقة االتصال بالعالم الخارجي.

رابعًا: نظرية السمات:
يعــد نمــوذج العوامــل الخمســة األكثــر مالئمــة وانتشــاراً فــي علــم النفــس المعاصــر، كونــه مؤلــف مــن 
ــق.  ــة للتطبي ــر قابلي ــاً كمــا أنهــا األكث ــاً دقيق ــرات )عوامــل( مختلفــة تصــف الشــخصية وصف خمســة متغي
ــن المظاهــر  ــدد م ــة لع ــروق الفردي ــن الف ــن والمســؤول عــن جــزء م ــر الكام ــه: التأثي ــل بأن ــرف العام ويع

ــاك خمســة عوامــل رئيســة: الســلوكية وهن

أتحاور:

»العقــُل أشــبه بجبــل ثلــٍج يطفــو وُســبع حجِمــه ظاهــٌر أعلــى ســطح المــاء. «- ســيغموند 
فرويــد

مــاذا يمثــل الجــزء الظاهــر مــن الجبــل ومــاذا يمثــل الجــزء التــي تغمــره المــاء بشــكل بســيط 	 
ومــاذا يمثــل الجــزء الغــارق فــي األعمــاق؟

أفسر هذا القول مستفيداً من مكونات الشخصية عند فرويد.	 
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العامل األول العصابية:

يميــل األفــراد العصابيــون بصــورة كبيــرة إلــى عــدم االســتقرار العاطفــي وعــدم الرضــا، وصعوبــة التكيــف 
مــع متطلبــات الحيــاة وانخفــاض احتــرام الــذّات كمــا أنهــم أقــل قــدرة علــى التعامــل مــع الضغــوط المرهقــة 
ــه  ــخص لدي ــه ش ــي بأن ــخص العصاب ــف الش ــم ويوص ــي اندفاعاته ــة ف ــل حكم ــل، وأق ــت والعم ــي البي ف

خبــرات غضــب عاليــة، وحــزن وارتبــاك. ويمكــن إجمــال الســمات الممثلــة لعامــل العصابيــة فــي:

القلق، الغضب، العدائية، االكتئاب، االندفاع.

نشاط:

ــدة  ــات الدراســة الجي ــة فــي التكيــف مــع متطلب ــاد طالــب فــي الصــف الثالــث الثانــوي يعانــي صعوب  إي
ويشــعر باليــأس مــن تحقيــق هدفــه؟ أناقــش مــع زمالئــي مشــكلة الطالــب إيــاد وأحّدد الســمة أو الســمات 

التــي تمثلهــا هــذه الحالــة.

العامل الثاني االنبساطية:

يتســم الشــخص االنبســاطي بأنــه شــخص محــب لالختــالط، يتوافــق مــع مــا حولــه، ويوجــه اهتماماتــه 
إلــى خــارج الــذّات، ويحــب العمــل مــع اآلخريــن ويحتــرم التقاليــد واألنظمــة، وهــو شــخص لبــق ومتفائــل 
ومبتهــج، ومســتمتع فــي حياتــه. ويمكــن إجمــال الســمات الممثلــة لعامــل االنبســاطية فــي: المــودة 

ــة. ــذّات، النشــاط، االنفعــاالت اإليجابيّ ــد ال ــة، تأكي االجتماعي

أستنتج:

)أحــب أن أكــون محاطــاً باآلخريــن، مــن الســهل أن ابتســم واســتجيب للنكتــة، احــرص 
علــى إنجــاز عملــي بمفــردي دون مســاعدة، تشــدني مراكــز التســوق بمــا فيهــا مــن ألــوان 

وأضواء.(

أناقــش مــع زمالئــي هــذه الحــاالت واقتــرح لــكل منهــا الســمة التــي أعتقــد أنهــا تعبــر عنهــا 	 
وأعلــل اختيــاري؟

العامل الثالث: التقبل:

يرتبــط هــذا العامــل بالعالقــات الشــخصية، والفــرد هنــا قــادراً علــى مواجهــة مشــاكل وضغــوط الحيــاة 
العامــة، ويتســم بالتســامح والثقــة وحســن الطبــاع والتعــاون، إذ يحتــرم ويقــدر اآلخريــن مثــل زمــالء العمــل 

واألصدقــاء واألســرة. ويمكــن إجمــال الســمات الممثلــة لعامــل التقبــل فــي:
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الثقة، االستقامة، اإليثار، القبول، التواضع، اعتدال الرأي

أناقش:

مــاذا لــو كان هــذا العامــل قاســماً مشــتركاً بينــي وبيــن زمــاء الدراســة؟ مــا هــي النتائــج 
التــي ســتترتب عليــه.. أناقــش ذلــك؟

العامل الرابع االنفتاح:

ــر  ــى التفكي ــون إل ــا يميل ــال، كم ــون للجم ــن، وحساس ــون للف ــاً، ومتذوق ــون فكري ــون فضولي المنفتح
ــي: ــاح ف ــل االنفت ــة لعام ــمات الممثل ــال الس ــن إجم ــتقاللية. ويمك ــرف باس والتص

الخيال واالبتكار العقلي.

أناقش:

يقــول اينشــتاين: اعلــم يقينــا إننــي ال املــك أي موهبــة خاصــة فقــط الفضــول والشــغف 
والنقــد الذّاتــي هــو مــا قادنــي لصياغــة أفــكاري.

أناقش مع زمالئي مقولة اينشتاين وأحّدد الصفات التي جعلت منه شخصا مبدعا...	 
كيف يمكن أن أكون طالبا متميزا؟	 

العامل الخامس )التفاني(:

يتضمــن مــا يعــرف بالحاجــة لإلنجــاز، إذ يتجنــب األفــراد المتفانــون المشــاكل ويحققــون مســتويات 
عاليــة مــن النجــاح عبــر التخطيــط الهــادف والمثابــرة، ويثــق بهــم النــاس، وينظــرون إليهــم نظــرة إيجابيـّـة، 
ــط  ــات، ضب ــزام بالواجب ــم، االلت ــاءة، التنظي ــي: الكف ــي ف ــل التفان ــة لعام ــال الســمات الممثل ويمكــن إجم

الــذّات، التأنــي.

نشاط:

أدّون ثــالث طــرق أُعــرض نفســي مــن خاللهــا لمواقــف مختلفــة أتحّداهــا بهــا وتحتــاج إلــى أن تتســم 
بإحــّدى الســمات الســابقة للتعامــل مــع كل موقــف.
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التقويم
أوالً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

اختر الجواب الصحيح مّما يأتي، وانقله إلى ورقة إجابتي:. 1
في نظرية أبقراط، المزاج الذي يتميز بالنشاط والمرح: -

االنبساطيالدمويالصفراويالسوداوي

الجانب الشعوري في الشخصية عند فرويد: -

األنا األوسطاألنا األعلىاألناالهو

أحّدد معنى المصطلحات اآلتية:. 2
األنا األعلى– العامل. -

ثانياً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

يعد نموذج العوامل الخمسة األكثر انتشارا في علم النفس المعاصر، أعلل ذلك؟. 1
أقارن بين عاملي العصابية واالنبساطية؟. 2
يعاني األنا من قلق عصابي، أفسر ذلك؟. 3

ثالثاً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

ماهي سمات الممثلة لعامل االنفتاح؟. 1
أوّضح باألمثلة الفرق بين األنا األعلى والهو؟. 2

رابعاً: أعالج الموضوع اآلتي:

أقّدم رؤية أوّضح فيها نظرية العوامل الخمسة في تحليل الشخصية؟ -
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تحليل نص الشعور والالشعور *
3

إن تقســيم الحيــاة النفســية إلــى مــا هــو شــعوري ومــا هــو الشــعوري هــو الفــرض األساســَي الــذي يقــوم 
عليــه التحليــل النفســي، وهــذا التقســيم وحــّده هــو الــذي يجعــل مــن الممكــن للتحليــل النفســي أن يفهــم 
العمليـّـاُت الَمرضيــة فــي الحيــاة العقليــة، ويمكنــه أن يجــد لهــا مكانــا فــي إطــار العلــم، والتحليــل النفســي 
ال يمكنــه أن يقبــل الــرأي الــذي يذهــب إلــى أن الشــعور هــو أســاس الحيــاة النفســية وإنمــا هــو مضطــر إلــى 
اعتبــار الشــعور كخاصيــة واحــّدة للحيــاة النفســية وقــد توجــد هــذه الخاصيــة مــع الخصائــص األخــرى 

للحيــاة النفســية أو ال توجــد.

إننــا نســتمد مفهومنــا عــن الالشــعور مــن نظريــة الكبــت ونعتبــر المكبــوت كنمــوذج لالشــعور ونحــن 
نــرى مــع ذلــك أنــه وجــود نوعيــن مــن الالشــعور )الالشــعور الــذي يكــون كامنــاً ولكنــه يســتطيع أن يصبــح 

شــعورياً والالشــعور المكبــوت الــذي ال يســتطيع بذاتــه أن يصبــح شــعوريا(.

والتمييــز بيــن الشــعور والالشــعور إنمــا هــو فــي آخــر األمــر مســألة إدراك حســي إمــا أن يثبــت وإمــا أن 
ينفــي، وعمليـّـة اإلدراك الحســي نفســها ال تقــول لنــا شــيئاً عــن ســبب إدراك الشــيء أو عــدم إدراكــه.

ــع  ــى إدراك حســي ذي طاب ــّي بحــت يعتمــد عل ــى إنمــا هــو لفــظ وصف ولفــظ شــعوري مــن جهــة أول
مباشــر ويقينــي جــدا ، وتبيــن الخبــرة أّن العنصــر النفســي كالفكــرة مثــا ال يكــون شــعوريا دائمــا ، فالفكــرة 

التــي تكــون شــعورية اآلن ال تظــل شــعورية فــي اللحظــة اآلتيــة .

المناقشة:

ما اإلشكالية التي يدور حولها النص؟. 1
كيف يتحكم الالشعور في سلوكنا؟. 2
ما الذي بجمع بين الشعور والالشعور؟. 3
هل أعتقد أن الالشعور يرشدنا لمعرفة أسباب اضطراباتنا النفسية؟ أبرر موقفي؟. 4
يؤكــد فرويــد أّن أصــل الشــخصية يكمــن فــي التفاعــل الديناميكــي بيــن قــوى ثــالث هــي: الهــو – . 5

األنــا – األنــا األعلــى.
أفّسر هذا التأكيد؟ وأبرره بأمثلة من واقعي؟	 

المراجع المستخدمة في وحدة الشخصية:

الشيخ، دعد، مفهوم الذّات بين الطفولة والمراهقة 200٣ ، دار كيوان للنشر. 1
ابن منظور 1988 قاموس لسان العرب، دار المعارف القاهرة. 2
حامد زهران الصحة النفسية والعالج النفسي ط 2 عالم الكتب القاهرة مصر. 3

فرويد، سيغموند، األنا والهو، ترجموة محمد عثامن نجايت، دار الرشق، ط ٤، 19٨2  *
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د فــرج طــه – شــاكر قنديــل – حســين محمــد - مصطفــى عبــد القــادر – معجــم علــم النفــس – دار . 4
النهضــة العربيـّـة - بيــروت ط 1.

إبراهيم أبو زيد - 1987 سيكولوجيا الذّات والتوافق – دار المعرفة الجامعية – اإلسكندرية. 5
المليجي، حلمي، علم نفس الشخصية، دار النهضة العربيّة، ط 1، بيروت، 2001. 6
ــن . 7 ــيد، أيم ــود الس ــم محم ــد الحلي ــة عب ــزء األول، ترجم ــخصية، الج ــم الش ــن، عل ــس أ. برفي لوران

محمــد عامــر، محمــد يحيــى الرخــاوي، ط 1، القاهــرة، 2010 ، المركــز القومــي للترجمــة.
العيسوي، عبد الرحمن، علم النفس العام، دار المعرفة الجامعية، مصر , 2000. 8
عويضــة، كامــل محمــد، علــم النفــس بيــن الشــخصية والفكــر، دار الكتــب العلميــة، ط 1، بيــروت، . 9

1996
راجح، أحمد عزت، فصول في علم النفس، منشورات جامعة دمشق، ط 6.. 10
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ُ ورقة عمل وحدة الشخصيةّ

1  أفكر:

تعريفــات كثيــرة للــذات، ومنهــا أنهــا شــخصية الفــرد وســلوكه الــذي مــن شــأنه الكشــف عــن حقيقتــه، 
واتحــاد لمجموعــة مــن العناصــر وهــي العواطــف، واألفــكار واألحاســيس، وهــي ميــزة لــكل شــخص 
وتعبــر عــن هويتــه، والــذّات هــي جــزء مــن الشــخصية، وهــي التــي تميــز كل فــرد عــن غيــره وتجعلــه 

مختلفــاً

أتحاور مع رفاقي وأستنتج المعاني المشتركة بين التعريفات السابقة؟	 
أبحث في مكتبة المدرسة وعلى الشابكة عن تعريفات جديدة؟	 

2  أتأول:

يقــال: »إذا وجــد الشــخص الحــب واالنتبــاه مــن األشــخاص يزيــد تقديــره لذاتــه، أمــا إذا واجــه التجنب 
واإلهمــال فإنــه ســيطور تقديــره الســلبي لذاته «

ما معنى هذا القول؟	 
إلى أي مدى اتفق أو اختلف مع القول السابق؟ اذكر مبرراتي؟	 

3  أفكر:

أســتنتج الســلوكيات التــي أالحظهــا علــى تصرفــات مَــن حولــي والتــي تشــير إلــى تقديرهــم المرتفــع 
أو المنخفــض لذواتهــم وأصنفهــا فــي الجــدول التالــي:

سلوك التقدير المنخفضسلوك التقدير المرتفع

4  أستنتج:

ماذا يحّدث لو؟.....

قارنت نفسي مع اآلخرين. -

انتسبت إلى فريق رياضي ناجح. -

أبرر إجابتي وأُدعمها بالحجج	 
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5  أتأمل:

عــرف مفهــوم الــذّات بأنــه الطرائــق التــي يســتخدمها الفــرد للتعريــف بهــا عــن نفســه أمــام األفــراد. 
اآلن: اذكــر أمثلــة مــن واقعــي تؤكــد هــذه المقولــة.

٦  أعرف

أعرف المصطلحات اآلتية:

الذات المثالية – الشخصية – تحقيق الذات - تقدير الذات -

7  أكمل:

أكمل الجدول التالي:

أمثلةصفاتهالمزاج

الصفراوي

البلغمي

الدموي

السوداوي

8  أستنتج:

إذا كنــت أتفــق مــع القــول: » الشــخصية هــي المجمــوع الشــامل لخصائــص الفــرد، واالســتعدادات 
البيولوجيـّـة الموّرثــة، والخبــرات واألنمــاط المكتَســبة مــن البيئــة الخارجيـّـة «

فما هي حججي ومبرراتي لهذا التأييد؟	 

9  أفكر:

إلى أي مدى اتضحت لي العوامل الخمسة الكبرى للشخصية؟ -

تجسيدا للحوار الفلسفي أخطط مع رفاقي لعمل مناقشة حول الفرق بينها؟ -
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10  أتحاور:

أنسب السمات اآلتية إلى العامل الذي تمثله:

العاملالسمة
القلق

المودة
الغضب
النشاط
الجمال

الثقة
التنظيم

11  أفكر:

ما أكثر العوامل تأثيرا في شخصيتي؟ أبرر إجابتي؟ -

12  أحلل:

أتأمل الصورة وأجيب:

ما األفكار التي تتضمنها الصورة . -

استنتج النقاط اإليجابيّة فيها. -

أوجز النقاط السلبيّة التي تشير إليها الصورة. -

13  أفكر

أبين في أسطر قليلة العالقة بين الشعور والالشعور ودورهما في سلوكنا

صــور أفالطــون الشــخصية اإلنســانية فــي مثــال العربــة التــي يجرهــا حصانــان، فســائق العربــة يرمــز إلى 
العقــل وهــو يمســك باللجــام إلــى مــاذا يعبــر الحصانــان والعربــة.. هــل هنــاك تشــابه بيــن مثــال أفالطــون 
وجوانــب الشــخصية عنــد فرويــد، أوّضــح ذلــك، وأذكــر مثــاال أفســر فيــه آليــة عمــل الشــخصية كمــا 

قســمها فرويــد؟
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علم النفس
علم النفس اإليجابي
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1
التفكير اإليجابي

قضية للمناقشة:

أمح كلمة ال أستطيع من قاموسك، فبقولك ال أستطيع، أنت تضع لنفسك حّدوداً. -

التفكيــر اإليجابــي هــو مجــرد أداة أخــرى لتغييــر حياتــك لألفضــل، اســتخدم طاقاتــك  -
ــاح،  ــب الري ــف ته ــم كي ــا ترغــب، ال يه ــق كل م ــن تحقي ــيمكنك م ــك وس لمصلحت

ــد الــذي يهــم هــو كيــف توجــه شــراعك. الشــيء الوحي

أذكر أمثلة من واقعي عن تفكيري بطريقة إيجابيّة؟. 1
ماهي األشياء التي تدفعني للتفاؤل.. 2
نحن محكومون باألمل ......أبرر ذلك.. 3

أواًل: معنى التفكير اإليجابي:

التفكيــر اإليجابــي عمليـّـة متدرجــة تتــمُّ ممارســتها )أســلوب حيــاة(، وليــس غايــة يجــب الوصــول إليهــا، 
فهــو إدراك األفــكار والقــدرة علــى تصنيفهــا، والعمــل علــى اســتبدالها عندمــا تكــون ســلبيّة. وهو األســلوب 
الــذي يتــم التعامــل بــه للتغلــب علــى العقبــات والخــروج مــن األزمــات فــي بعــض األمــور، فهــو يتمثــل 
فــي القــوة والمرونــة والتــوازن، وال يتــم عبــر تجاهــل األحــّداث الســلبيّة، وإنمــا فــي إعــادة بنــاء المواقــف 

بطرائــق أكثــر إيجابيـّـة، للوصــول إلــى نتائــج أكثــر فاعليــة لــه.

نشاط:

التفكير اإليجابي يزداد وضوحاً إذا ما تمت مقارنته بالتفكير السلبي

أصمم جدوال أقارن فيه بين التفكير اإليجابي والتفكير السلبي؟

ثانيًا: كيف نتبنى التفكير اإليجابي؟

ــاع الفــرد  ــذات، كاقتن ــة لل ــي األفــكار والقناعــات الشــخصية والنظــرة اإليجابيّ ــر اإليجاب يشــمل التفكي
بكفاءتــه الذّاتيـّـة، ألنــه يؤثــر علــى العوامــل المعرفيــة والوجدانيــة لــه، وبالتالــي يؤثــر علــى األداء الشــخصي، 
ــى ســلوك تجــاه  ويشــمل أيضــاً التوجهــات الشــخصية والســلوكية، وهــي ترجمــة األفــكار والمشــاعر إل

الــذّات وتجــاه اآلخريــن.
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كيف نبدأ التعود على التفكير اإليجابي؟
إدراك نوعيــة األفــكار والوعــي 
بطبيعتهــا، هــل تفيدنــا أم تضرنــا؟ 
هــل تســبب لنــا تذكــر نوعيــة مــن 
الذكريــات المؤلمــة أو المواقــف 
التــي تســببت لنــا فــي مشــاعر 
غضــب أو قلــق وتوتــر، أم أنهــا 
حمــاس  داخلنــا  تّولــد  أفــكار 

ــاة؟ ــى الحي ــاح عل وانفت

أفكارنــا  أن  الشــعور  عنــد 
ــم  ــا مشــاعر األل ســلبية تســبب لن
فعلينــا  القلــق،  أو  الغضــب  أو 
اســتبدالها فــوراً بأخــرى إيجابيــة.

واتخــاذ  المواقــف  مواجهــة 
القــرارات المناســبة لهــا، وبذلــك 
التكيــف  علــى  القــدرة  نمتلــك 
للمواقــف  المســتجدات  مــع 
المختلفــة، ونكتســب االســتقرار 
والصحــي،  والنفســي  الذهنــي 
ويتــم توجيــه العقــل للتركيــز علــى 

لتحقيقهــا. أهدافنــا 

يقــال: »العقــل ال يقبــل الفــراغ، فإمــا أن تمــأله بأفــكار إيجابيـّـة جيــدة، وإمــا أن يشــغلك 
هــو بأفــكار ســلبيّة وذكريــات مؤلمــة «

إلى أي مدى أجد هذا القول صحيحا؟ أبرر إجابتي باألمثلة؟	 

نشاط:

اقترح طرائق أخرى لتمثل التفكير اإليجابي

ثالثا: أهمّية التفكير اإليجابي:

ً
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أتأمل:

يجــب أن تعلــم أّن أي تغييــر فــي حياتــك يحــّدث أوالً فــي داخلــك فــي الطريقــة التــي 
تفكــر بهــا، والتــي ســببت لــك تغييــراً ذهنيــاً كبيــراً يجعــل حياتــك ســعيدة أو تعيســة.

رابعًا: أسس التفكير اإليجابي:

تتمثــل فــي القــدرة علــى المرونــة واســتخدام أكبــر قــدر ممكــن مــن المــوارد والمهــارات لتحقيــق هــدف 
ــات  ــة الصف ــه، ومجموع ــن نفس ــخص ع ــة للش ــورة الذّاتيّ ــى الص ــد عل ــى، ويعتم ــتوى أداء أعل ــا، ومس م
اإليجابيـّـة التــي لديــه، والتوقعــات اإليجابيـّـة الذّاتيـّـة للتعامــل مــع مشــكالت الحيــاة، كل هــذا يجعلــه دائــم 

التفــاؤل بــكل األحــّداث فــي الحيــاة.

يتحــول كل مــا يفكــر فيــه، وكل مــا يعتقــده إلــى حقيقــة واقعيــة إذا تــم مزجــه بالمشــاعر، وكلمــا زاد 
اندمــاج الفكــر مــع المشــاعر زادت قــوة االعتقــاد لــدى الفــرد، األمــر الــذي يؤثــر علــى ســلوكه.

»كل رجــل ناجــح أصبــح ناجحــا، عندمــا وضــع كل قدراتــه وتركيــزه علــى هــدف 
إيجابــي محــّدد«.

إلى أي مدى أرى صحة هذه المقولة؟ أدعم رأيي باألمثلة؟	 

خامسا: أنماط التفكير اإليجابي:
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هل أمتلك أنماطا اخرى للتفكير اإليجابي؟ أقّدم أمثلة على ذلك؟	 

التفاؤل:. 1
ميــل أو نــزوع نحــو النظــر إلــى األحــّداث بأنهــا مهمــا كانــت ســيئة فهــي مؤقتــه وســوف تــزول، وتوقــع 
أفضــل النتائــج. وهــو وجهــة نظــر فــي الحيــاة تجعــل الشــخص ينظــر إلــى العالــم بإيجابيـّـة، ويقابلــه التشــاؤم.

يعتقــد المتفائلــون عمومــا بــأن النــاس واألحــّداث جيــدة أصــال، وإن أكثــر الحــاالت تســير فــي النهايــة 
نحــو األفضــل.

وبغض النظر عن العالم فإن المتفائل بطبعة يتمثله دوماً شعور باالرتياح

األمل:. 2
ــأن  ــة مــن التحفيــز اإليجابــي القائــم علــى شــعور النجــاح المكتســب، وهــو االقتنــاع ب األمــل هــو حال
األفــق مفتــوح وأن المســتقبل لــن يكــون إال كمــا نريــد، وهــذا ال يعنــي أن األمــل بطبعــه تهــور و اندفــاع 

بــل فــي صميمــه خلــق وإبــداع.

ــي  ــة الت ــي ال تكــون المخرجــات اإليجابيّ ــة الت ــف الصعب ــي المواق ــرد ف ــا الف ــر به ــةُ يم ــة عقليّ ــه حال أن
ــي المســتقبل. ــا ف ــع حّدوثه ــل، ولكــن يتوق ــت بالفع ــد حّدث ــرد ق ــا الف يريده

يبــدأ األمــل باالعتقــاد بــأن المســتقبل أفضــل لذلك توجــد األهداف ويقصــد بها الموضوعــات والخبرات 
ــى  ــم يضــع اســتراتيجيات محــّددة للوصــول إل ــه، ث ــي يرغــب بهــا الفــرد أو يتصورهــا بذهن ــج الت أو النتائ
األهــداف والقــدرة علــى توليــد طــرق متعــددة تتناســب وإمكاناتــه لتحقيقهــا، وتمثــل قــوة التفكيــر المكــون 
الحافــزي فــي األمــل ويشــير إلــى مســتوى العــزم والثقــة والقــدرة علــى اتبــاع المســارات المختلفــة لتحقيــق 

لهدف.
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ويشير سنايدر إلى أن هناك مكونين متشابهان ومتصالن لألمل لكنهما ليسا مترادفين:

أناقش:

يعتقــد بعضهــم خطــأ: أن األمــل صفــة األشــخاص الذيــن يعجــزون عــن مواجهــة 
مشــكالتهم أناقــش ذلــك مــع زمالئــي؟

قواعد األمل:

يضع بعض الباحثون أربع قواعد لألمل وهي:
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أناقش:

يعــد األمــل قــوة أساســية فــي حيــاة البشــرية فهــو أكثــر الفضائــل اإلنســانية أهميـّـة، يجعــل 
اإلنســان ينظــر إلــى الحيــاة علــى أنهــا تســتحق الحيــاة ويصعــب العيــش بدونــه 

أناقش مع زمالئي المقولة السابقة	 

�
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التقويم
أوالً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

اختر الجواب الصحيح مّما يأتي، وانقله إلى ورقة إجابتي:. 1
من أنماط التفكير اإليجابي: -

القلقعدم التركيزتحمل المسؤوليةالخوف

التفاؤل يؤدي إلى: -

السعادةالقلقعدم التركيزالتسرع

أحّدد معنى المصطلحات اآلتية:. 2
التفاؤل– األمل.. -

ثانياً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

نبــدأ بالتعــود علــى التفكيــر اإليجابــي مــن خــال مواجهــة المواقــف واتخــاذ القــرارات المناســبة لهــا، . 1
أعلــل ذلــك؟

أوّضح أهميّة تبني التفكير اإليجابي؟. 2
يشــمل التفكيــر اإليجابــي األفــكار واالعتقــادات والقناعــات الشــخصية، كاعتقــاد الفــرد فــي كفاءتــه . 3

الذّاتيـّـة، أفســر ذلــك؟

ثالثاً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

 اذكر أهم أنماط التفكير اإليجابي؟. 1
أوّضح باألمثلة الفرق بين التفاؤل واألمل؟. 2

رابعاً: أعالج الموضوع اآلتي:

أقّدم رؤية أوّضح فيها أهميّة كّل من األمل والتفاؤل في التفكير اإليجابي؟ -
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السعادة
2

قضية للمناقشة:

مــن يحصــل علــى الســعادة عليــه أن يشــرك آخريــن فيهــا، 
فالسعادة ولدت توأماً

ما هي رؤيتي للسعادة؟ -

أواًل: معنى السعادة:

ــي أن تجــد النفــس البشــرية الهــدوء  ــث تعن ــط بالرضــا والراحــة؛ حي ــي ترتب ــم الت ــن المفاهي الســعادة م
وراحــة البــال وهــي مفهــوم مــن غيــر الممكــن رؤيتــه ولمســه، بــل يظهــر علــى الفــرد الــذي يعيــش داخــل 

محيطهــا.

ــق  ــن مــن تحقي ــي مــن خــال محّدداتهــا وعواملهــا، كالتمكُّ ــم النفــس اإليجاب تتجســد الســعادة فــي عل
األهــداف المرجــو تحقيقهــا، والوصــول إلــى الطموحــات التــي يســعى الفــرد إليهــا، باإلضافــة إلــى القــدرة 

علــى توظيــف القــدرات واالســتعدادات للوصــول إلــى مرحلــة الرضــا عــن الــذّات وعــن اآلخريــن.

ــاس؛ وهــي هــدف  ــن الن ــا شــعور عــام ومشــترك بي ــرد آلخــر؛ إاّل أنه ــن ف ــف مفهــوم الســعادة م ويختل
للجميــع، فالنــاس تختلــف فــي طباعهــا واتجاهاتهــا؛ فقــد يــرى بعضهــم الســعادة بالمــال وبعضهــم اآلخــر 

باإلنجــاز والنجــاح

نشاط

أين أجد سعادتي؟

أقّدم مفهومي الخاص للسعادة وأدعمه بأمثلة من واقعي؟

ثانيًا: أنواع السعادة ومستوياتها:

الســعادة المؤقتــة: وهــي التــي تــدوم لفتــرٍة قصيــرٍة مــن الزمــن، وغالبــاً مــا ترتبــط بموقــف أو حــّدث ســار 
عابــر يشــعر بــه الفــرد لبعــض الوقــت، بعدهــا يعــود إلــى حالتــه االنفعاليــة العاديــة، المرتبطــة بشــخصيته أو 

كينونتــه الداخليــة.



109

ــٍة طويلــة، ولعــل أغلــب النــاس يبحثــون عنهــا، ويتمنــون  الســعادة الدائمــة: وهــي التــي تــدوم لفتــرٍة زمني
الحصــول عليهــا، كونهــا تُعطــي المــرء شــعوراً مســتمراً بالســعادة، مــا يُحّســن حياتــه، ويجعلــه ينطلــق بــكّل 

إيجابيـّـة وفــرح نحــو الحيــاة .

ويصنف دان بيتنر السعادة في هذه المستويات:

السعادة المعنوية: تشير إلى أن السعادة الحقيقية ترتبط بالحياة ذات المعنى.

السعادة التقييمية: تشير إلى رضا الفرد عن حياته وتعد المعيار المثالي لقياس رفاهية الفرد.

ــا  ــال م ــن خ ــم م ــي حياته ــراد ف ــره األف ــذي يختب ــي ال ــاس اإليجاب ــمى باإلحس ــة: تس ــعادة الملموس الس
يمتلكونــه.

نشاط:

أتعاون مع زمالئي وأقّدم تصنيفاً ألنواع السعادة

ثالثا: مصادر السعادة:

تتبايــن مصــادر الســعادة مــن فــرد آلخــر، وقــد وضــع علمــاء النفــس مصــادر للســعادة وقامــوا بتصنيفهــا 
إلــى مصــادر شــخصية ومصــادر اجتماعيــة وغالبــا يكــون تحقيقهــا وفــق إدراك كل شــخص لهــا.

نشاط:

هل أمتلك مصادر شخصية أخرى لسعادتي؟ أقّدمها مع األمثلة؟
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ُ

نشاط:

هل أمتلك مصادر اجتماعية أخرى لسعادتي؟ أقدمها مع األمثلة؟

ولكــي تتكامــل الرؤيــة حــول ســعادة الفــرد يجــب التركيــز علــى عوامــل أخــرى بجانــب المصــادر التــي 
تحققهــا ومــن بينهــا: نوعيــة األهــداف التــي يرمــي إلــى تحقيقهــا فــي الحيــاة، مكانتــه بيــن أقرانــه، ومراحــل  
ــة  ــه االجتماعي ــية وعالقات ــه النفس ــة بحالت ــعادة مرتبط ــعوره بالس ــة ش ــا أن درج ــه. كم ــة ل ــو المختلف النم

ومــدى إشــباعه لدوافعــه األوليــة والثانويــة، وتحقيقــه لألمــان النفســي.

أستنتج:

أقّدم تعريفاً لألمان النفسي
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ــراد بهــا، وربمــا يرجــع  ــر مــن األف ــع عــدد كثي ــس مــن الســهل تمت ــة معقــدة أي لي الســعادة ذات طبيع
ذلــك إلــى التغيــرات التكنولوجيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة الكثيــرة والمتالحقــة وذات التأثيــر 

الواضــح فــي حيــاة اإلنســان مــن مختلــف النواحــي.

نشاط

أذكر أمثلة لمواقف شعرت بها بالسعادة وأخرى شعرت بالتعاسة فيها.

رابعا: نظريات السعادة:

ظهــرت عــدة نظريــات حاولــت تقديــم تفســير للشــعور بالســعادة، بعضهــا اعتمــد وجهــات نظــر فلســفية 
وبعضهــا اعتمــد وجهــات نظــر بيولوجيــة وفيزيولوجيــة وأخــرى اعتمــدت وجهــات نظر نفســية واجتماعية 

ومــن أبرزهــا :

نظرية الرغبة

تقــوم هــذه النظريــة علــى افتــراض مفــاده إن النــاس يقضــون الوقــت ويبذلــون الجهــد مــن أجــل تحقيــق 
وإشــباع رغباتهــم، وتصنــف الرغبــات إلــى:

ّ

ً
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نشاط:

أي الرغبات أجدها أكثر أهميّة من غيرها؟

أعِط أمثلة من واقعي على أنواع الرغبات السابقة؟

نظرية السعادة المنشودة :

تقسم هذه النظرية السعادة إلى ثالثة مكونات: الحياة السارة والحياة المليئة بااللتزامات والحياة

ذات المعنى:
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التقويم
أوالً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

اختر الجواب الصحيح مّما يأتي، وانقله إلى ورقة إجابتي:. 1
تسمى باإلحساس اإليجابي الذي يختبره األفراد في حياتهم. -

خاصةالملموسةالتقييميةالمعنوية

تشير إلى أن السعادة الحقيقية ترتبط بالحياة ذات المعنى: -

المحسوسةالملموسةالتقييميةالمعنوية

أحّدد معنى المصطلحات اآلتية:. 2
األمن النفسي – الحياة ذات المعنى. -

ثانياً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

السعادة ذات طبيعة معقدة، أعلل ذلك؟. 1
أوّضح أهميّة الجو األسري اإليجابي في الشعور بالسعادة؟. 2
اغلب الناس يبحثون عن السعادة طويلة المدى، أفسر ذلك؟. 3

ثالثاً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

اذكر مصادر السعادة؟. 1
أوّضح باألمثلة الفرق بين السعادة قصيرة المدى والسعادة طويلة المدى؟. 2

رابعاً: أعالج الموضوع اآلتي:

أقّدم رؤية أوّضح فيها طبيعة الشعور بالسعادة؟ -
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الرضا عن الحياة
3

قضية للمناقشة:

»هنــاك نــوع مــن التقديــر الهــادئ والمتأمــل لمــدى حســن ســير األمــور ســواء اآلن أو فــي 
الماضــي، وهــو تقديــر عقلــي لنوعيــة الحيــاة التــي يعيشــها الفــرد ككل، أو حكــم بالرضــا عــن 

الحيــاة «

هل أنا راض عن حياتي؟ ولماذا؟ -

ما هو مفهومي للرضا عن الحياة؟ -

أواًل: معنى الرضا عن الحياة:

يعــد الرضــا عــن الحيــاة مؤشــرا مهمــا مــن مؤشــرات الصحــة النفســية الســوية، حيــث يشــكل المكــون 
الذّاتــي أو النفســي الــذي يعبــر عــن تحمــس الفــرد للحيــاة، واإلقبــال عليهــا وعــن تقديــره لحياتــه ككل، 
والرضــا عــن الحيــاة يتيــح للفــرد الفــرص المالئمــة لإلبــداع، وتصبــح أفــكاره مرنــة، ممــا يتيــح لــه القــدرة 
ــة  ــرة وطويل علــى حــل المشــكالت التــي يواجههــا، األمــر الــذي يرتبــط بإحســاس الفــرد بالســعادة قصي

المــدى.

ــة  ــا للنوعي ــا إيجابي ــا الشــخص تقييم ــم به ــي يقي ــه: الدرجــة الت ــاة بأن ــف الرضــا عــن الحي ويمكــن تعري
الشــاملة لحياتــه ككل.

وهــو حالــة عقليـّـةُ تتمثــل فــي تقييــم شــيء مــا، ويشــير هــذا المفهــوم إلــى كل مــن االســتمتاع واالطمئنــان 
ليشــمل التقييــم المعرفــي والوجدانــي معــا، وقــد يكــوف الرضــا مؤقتــا أو ثابتــا مــع مــرور الزمــن.

نشاط

كيف أحكم وأقيم حياتي من وجهة نظري الخاصة؟

ما المبررات التي دفعتني لهذا الحكم؟

ثانيًا: النظريات المفّسرة للرضا عن الحياة:

تربــط نظريــة األهــداف الرضــا عــن الحيــاة بمــدى تحقيــق الفــرد لألهــداف التــي وضعهــا، علمــا بــأن 
األهــداف تنظــم وتوجــه ســلوك الفــرد فــإذا فشــل فــي تحقيقهــا قــد تكــون ذات تأثيــر ســلبي وغيــر مرغــوب 

وتؤثــر علــى رضــا الفــرد عــن حياتــه.
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أمــا نظريــة الخبــرات الســارة فتــرى بــأن الفــرد يمكــن أن يحقــق الرضــا عــن الحيــاة عندمــا تكــون خبراتــه 
ــدى  ــرد وم ــة الف ــى طبيع ــف عل ــل يتوق ــة، وليســت الظــروف هــي نفســها مصــدر الرضــا ب ســارة وممتع
إدراكــه للخبــرة الســارة فــي هــذه الظــروف، ويعــد هــذا اإلدراك مســألة نســبية تختلــف مــن شــخص ألخــر.

وتعتمــد نظريــة المقارنــة االجتماعيــة علــى مقارنــة الفــرد إلنجازاتــه ومــا حققــه مــع إنجــازات اآلخريــن، 
ــذّات والســعادة،  ــر ال ــاءة والجــدارة وتقدي ــة فســوف يشــعر بالكف ــك المقارن ــن تل ــي حــال رضــاه ع وف

فالتفــوق علــى اآلخريــن يعــد مــن أهــم مصــادر الرضــا عــن الحيــاة.

وتربــط نظريــة الفجــوة الرضــا عــن الحيــاة بالتــوازن بيــن طموحــات الفــرد وإمكاناتــه، فالفــرد يرضــى عــن 
حياتــه إن كانــت إنجازاتــه تحقــق طموحاتــه أو قريبــة منهــا أمــا الفــرد الــذي يضــع مســتوى طمــوح أعلــى 
مــن مســتوى قدراتــه وإمكاناتــه ويفشــل فــي تحقيــق ذلــك المســتوى ســوف يؤثــر علــى رضــاه عــن حياتــه.

ــاة علــى أنــه ســمة شــخصية لــدى الفــرد  وينظــر أنصــار اتجــاه الســمة الشــخصية إلــى الرضــا عــن الحي
ــة واالســتجابة لتلــك األحــّداث بطريقــة ــة إيجابيّ ــه إلدراك األشــياء واألحــداث بطريق ــت لدي ــل ثاب ومي

متسقة مع الرضا عن الحياة.

نشاط:

ــرر  ــري؟ أب ــة نظ ــن وجه ــاة م ــن الحي ــير الرضــا ع ــى تفس ــدر عل ــي األق ــابقة ه ــات الس ــن النظري أي م
إجابتــي؟

ثالثا: المفاهيم المرتبطة بالرضا عن الحياة:

ً ً

ً ً
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أتحاور:

أتحاور مع رفاقي وأذكر مفاهيم أخرى ترتبط بالرضا عن الحياة وأفسرها؟	 

رابعًا: أبعاد الرضا عن الحياة:

يشير بعض الباحثين إلى أبعاد ستة للرضا عن الحياة وهي:

نشاط:

هل أجد عالقة بين إشباع الحاجات والرضا عن الحياة؟ أبرر إجابتي

خامسًا: عوامل الرضا عن الحياة:

إن العوامــل المســاهمة فــي الرضــا عــن الحيــاة ليســت واضحــة تمامــا ولكنهــا قــد تعتبــر مزيجاً معقــداً من 
العمــل الجماعــي وطبيعــة المجتمــع الــذي يعيــش فيــه الفــرد، وســلوك الفــرد ومكانتــه داخلــه، واألحــّداث 
ــة  ــرد، وبيئ ــدى الف ــة ل ــات الشــخصية والســمات الثابت ــه، والمقوم ــرد، وإدراكات ــاة الف ــي حي ــي تمــر ف الت

الحيــاة والفــرص المتاحــة لــه.

ومن أبرز هذه العوامل:
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.ً

نشاط:

هل هناك عوامل أخرى تجعلني راضياً عن حياتي؟ اذكرها وأبرر إجابتي؟
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التقويم
أوالً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

اختر الجواب الصحيح مّما يأتي، وانقله إلى ورقة إجابتي:. 1
تفسير الرضا عن الحياة بمدى تحقيق الفرد لألهداف التي وضعها: -

الخبرات السارةالفجوةنظرية األهدافنظرية التطور

الفرد يمكن أن يحقق الرضا عن الحياة عندما تكون خبراته سارة وممتعة: -

الخبرات السارةالفجوةنظرية األهدافنظرية األثر

أحّدد معنى المصطلحات اآلتية:. 2
الهناء الشخصي – الكفاءة البيئية. -

ثانياً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

تربط نظرية الفجوة الرضا عن الحياة بالتوازن بين طموحات الفرد وإمكاناته، أعلل ذلك؟. 1
أوّضح أهميّة تقبل الذّات في الرضا عن الحياة؟. 2
العوامل المساهمة في الرضا عن الحياة ليست واضحة تماماً، أفسر ذلك؟. 3

ثالثاً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

اذكر أبعاد الرضا عن الحياة؟. 1
أوّضح باألمثلة الفرق بين السعادة والهناء الشخصي؟. 2

رابعاً: أعالج الموضوع اآلتي:

أقّدم رؤية أوّضح فيها طبيعة الرضا عن الحياة وأبعاده؟ -
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تحليل نص )الحياة اإليجابّية( *
4

ــن تشــعر بإحســاس أفضــل وحســب، لكنــك، وهــو  ــي، ل ــي إيجاب ــي إطــار عقل ــا تضــع نفســك ف عندم
ــة الشــخص الســعيد هــادئ  ــة المحيطــة، فالنــاس يفضلــون صحب ــا علــى البيئ ــرا إيجابي األهــم، ســتؤثر تأثي

ــاس معــك. ــي يتعامــل بهــا الن ــى الطريقــة الت ــي عل األعصــاب، وســوف ينعكــس ســلوكك اإليجاب

ــل أن  ــا تثبــت صحتهــا، وهــي مســألة انتظــار الوقــت قب ــكل فعــل رد فعــل، هــذه الملحوظــة دائمــا م ل
ــة. ــاة الشــخصية أو العملي ــي كل المجــاالت، ســواء الحي ــح ف ــه، هــذا صحي ــا زرعت تحصــد م

كونــك إيجابيــا معنــاه كونــك ودودا وصريحــا، وهــذا ال يعنــي أن تهــدر كرامتــك بــل يعنــي أن تقــول مــا 
تعتقــده وتســعى للحقيقــة، وهــذا ال يعنــي أن تكــون فظــا، لكــن كونــك إيجابيــا يعنــي أن تختــار بوعــي وأن 

تنظــر إلــى الجانــب المضــيء مــن األمــور، وأن تحــب نفســك واآلخريــن وأن تهتــم بمــن حولــك.

أن تكــون إيجابيــا يعنــي أن تقلــق بشــكل أقــل، وأن تســتمتع أكثــر، وأن تنظــر للجانــب المضــيء بــدال 
مــن أن تمــأل رأســك باألفــكار الســوداء، وتختــار أن تكــون ســعيدا بــدال مــن الحــزن، وواجبــك األول أن 

يكــون شــعورك الداخلــي طيبــا.

مــن المهــم جــدا أن تعتنــي بنفســك وأن تســعى للحصــول علــى الســعادة لنفســك، وإذاً رأيــت أن هــذه 
الملحوظــة أنانيــة، انظــر إليهــا مــن زاويــة أخــرى، إن لــم تكــن أنــت نفســك ســعيدا، فلــن تســعد غيــرك، 
ولــن تســعد اآلخريــن، ولــن تنجــح فيمــا تفعلــه، تخيــل طبيبــا نفســانيا تعيســا يحــاول أن يثنــي مريضــا عــن 
فكــرة االنتحــار، تخيــل بائعــا حــاد المــزاج يحــاول أن يبيــع المنتــج لعميــل، واآلن مــا مــدى إحساســك 

بالســعادة؟؟

المناقشة:

أضع عنوانا آخر للنص. 1
أحّدد األفكار الرئيسة في النص. 2
أقّدم تعريفا للمصطلحات اآلتية: السعادة- السلوك اإليجابي؟. 3
اذكر أمثلة عن سلوكيات إيجابيّة أعجبتك؟. 4
يقــال: »دائمــا مــا تعــرف الكثيــر عــن التفكيــر اإليجابــي، بيــد أنــك تخشــى تطبيقــه « هــل أتفــق مــع . 5

هــذه المقولــة؟ أبــرر إجابتــي؟

فيرا بيفر، التفكير اإليجابي، ترجمة مجموعة من المترجمين، مكتبة جرير، المملكة العربيّة السعودية، ط 8، 2011 م، ص 2٣ - 25 .  *
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المراجع المستخدمة في وحدة علم النفس االيجابي:

قدور، نويبات، الرضا عن الحياة والنظريات المفسرة له، جامعة ورقلة، الجزائر، 2010 م. 1
ــرات النفســية، . 2 ــاة وعالفتهــا بعــدد مــن المتغي ــاد الرضــا عــن الحي الدســوقي، مجــدي، دراســة ألبع

ــرة، 1998 م ــدد 8 القاه ــات النفســية، ع ــة للدراس ــة المصري المجل
أرجايــل، مايــكل، ســيكولوجيا الســعادة، ترجمــة: فيصــل يونــس، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنون، . 3

الكويــت، 199٣ م سلســلة عالــم المعرفــة.
عبــد الخالــق، أحمــد، الرضــا عــن الحيــاة فــي المجتمــع الكويتــي، مجلــة دراســات نفســية، المجلــد . 4

18 ، العــدد 1، رابطــة األخصائييــن النفســيين المصرييــن )رانــم(، القاهــرة، 2008 م.
علــة، عيشــة، وآخــرون، التفكيــر اإليجابــي لــدى الطلبــة الجامعييــن: دراســة ميدانيــة، مجلــة العلــوم . 5

النفســية والتربويــة، العــدد 146 ، جامعــة الجلفــة، الجزائــر، 2016 م.
جوفيتــال، روبــرت أنتونــي، مــا وراء التفكيــر اإليجابــي، ترجمــة: خليــل الجيوســي، مكتبــة جريــر، . 6

ــاض، 2005 م. الري
يوســف، ســهام، كيــف نعلــم أبناءنــا التفكيــر اإليجابــي الناقــد والســليم، وزارة التربيــة والتعليم،ســلطنة . 7

عمــان، 2007 م.
الرقيــب، ســعيد بــن صالــح، أســس التفكيــر اإليجابــي وتطبيقاتــه تجــاه الــذات والمجتمــع، المؤتمــر . 8

الدولــي لتنميــة المجتمــع، ماليزيــا، 2008 م.
معمريــة، بشــير، علــم النفــس اإليجابــي اتجــاه جديــد لدراســة القــوى والفضائــل اإلنســانية، مجلــة . 9

دراســات نفســية، العــدد 10٣ ، مصــر، 2011 م.
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ُ ورقة عمل وحّدة التفكير اإليجابيّ

1  أفكر:

ما السلوكيات التي أقوم بها من وتشير إلى أنني سعيد أو غير سعيد، أصنفها في الجدول

اآلتي وأبرر ذلك:

المبررلست سعيداسعيد

2  أستنتج:

ماذا يحّدث لو؟.....

شاع استخدام التفكير اإليجابي في المجتمع. -

انتشر التفاؤل واألمل في محيطي االجتماعي. -

أبرر إجابتي وأُدعمها بالحجج	 

3  أفكر:

أتأمــل المقولــة: »علــى اإلنســان أن يتــدرب علــى مهــارة التفكيــر اإليجابــي لتحويل أفكاره وأحاسيســه 
ــاُ  ــون مصحوب ــي يك ــر اإليجاب ــرد بالتغيي ــاح الف ــه، ونج ــه وحاجات ــة مصالح ــي خدم ــون ف ــي تك لك
بوجــود تغييــر فــي طريقــة تفكيــره بمــا فــي ذلــك االهتمــام بتعديــل األفــكار والتوقعــات الخطــأ عــن 

النفــس وعــن اآلخريــن «

اآلن: اذكر آليات التفكير اإليجابي التي أقوم بها	 
اذكر أمثلة من واقعي تؤكد هذه المقولة.	 

4  أتأمل:

هب أنني معلما وأرغب في تنمية ثقافة األمل والتفاؤل لدى طالبي... فماذا أفعل؟

أضع خطة عمل بمساعدة زمالئي لتحقيق ذلك. -
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5  أكتشف:

أيهما تفضل:

األمل بالغد األفضل -

اليأس والتشاؤم -

أبرر إجابتي	 

٦  أكتب:

اكتب بحثا قصيرا عن السعادة ونظرياتها وأقّدم فيه عددا من األمثلة؟

7  أوضح:

أوضح معنى المصطلحات اآلتية:

األمل – التفاؤل – السعادة – التفكير اإليجابي – الرضا عن الحياة -

8  أفكر:

إذاً كنــت اتفــق مــع القــول: »المتفائلــون هــم أفضــل النــاس صحــة، ألن الشــعور بالســعادة والتفــاؤل 
يعكــس آثــاراً إيجابيـّـة علــى صحــة اإلنســان.

فما هي حججي ومبرراتي لهذا التأييد؟	 

9  أتحاور:

دار حوار بين شخصين: أحّدهما يتبنى فكرة التفاؤل واألمل، والثاني يتبنى التفكير السلبي

ماذا قال كل منهما لآلخر؟	 
هل يمكن التوفيق بينهما؟	 
أبرر وجهة نظري؟	 

10  أفكر:

مــا المبــررات التــي تدعونــي إلــى دعــم ثقافــة التفكيــر االيجابــي فــي الوقــت الحاضــر؟ ومــاذا يحــّدث 
لــو فقــد اإلنســان قدرتــه علــى التفكيــر بإيجابيـّـة؟
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11  أتحاور:

أستنتج سمات التفكير اإليجابي والسلبي وأصنفها في الجدول اآلتي:

أسلوب التفكير السلبيأسلوب التفكير اإليجابي

12  أحلل:

أتأمل الصورة وأجيب:

ما األفكار التي تتضمنها الصورة؟ -

استنتج النقاط اإليجابيّة فيها؟ -

اكتب تعليقا على الصورة؟ -

13  أقترح:

هــب أننــي دعيــت للحّديــث فــي نــدوة بعنــوان »الرضــا عــن الحيــاة ودوره فــي الســعادة « مــا األفــكار 
التــي مــن المتوقــع أن يــدور حديثــي حولهــا؟

14  أجيب:

أقــدم بحثــا قصيــراً عــن ضــرورة التفكيــر اإليجابــي وصفــات الحيــاة اإليجابيــة مســتفيداً مــن تحليــل 
نــص الحيــاة اإليجابيــة
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علم االجتماع
المفاهيم االجتماعية
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1
القيمة االجتماعية

قضية للمناقشة:

رجل وجد مبلغاً من المال وأعاده إلى أصحابه.

طبيب يتقاضى أجراً زهيداً من المرضَى.

ما القيم التي أستخلصها من المواقف السابقة؟. 1
ــن . 2 ــة م ــّدم أمثل ــي؟ أق ــي أو أخالق ــع اجتماع ــل طاب ــها وتحم ــي أمارس ــال الت ــا األفع م

ــي. واقع

أواًل: معنى القيمة االجتماعية:

هــي مجموعــة مــن المبــادئ أو المعاييــر التــي تعمــل علــى توجيــه ســلوك الفــرد وضبطــه وتنظيــم عالقاتــه 
ــة  ــرات الفردي ــف والخب ــع المواق ــه م ــن خــال تفاعل ــه م ــف النواحــي، وتتكــون لدي ــي مختل بالمجتمــع ف
ــز  ــن الركائ ــة م ــم االجتماعي ــد القي ــك تع ــه، لذل ــار أهــداف لحيات ــن اختي ــه م ــث تمكن ــة بحي واالجتماعي
األساســيَة التــي تبنــى عليهــا المجتمعــات، وهــي جــزء مــن ثقافــة المجتمــع وأخالقياتــه فــي مرحلــة تاريخيــة 

محــددة.

نشاط

كيف تكون القيم االجتماعية مصدراً لسلوك الفرد؟ أوّضح رأيي من خالل أمثلة واقعية

ثانيًا: أنواع القيم االجتماعية:

تتعدد أنواع القيم االجتماعية بتعدد المجتمعات وأهمها:
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أتحاور:

أحاور رفاقي وأذكر أنواعاً أخرى للقيم االجتماعية مستعيناً باألمثلة	 

ثالثًا: خصائص القيم االجتماعية:

معيارية: فهي تعبر عن قيم المجتمع األخالقية الذي يلزم األفراد بتبنيها.. 1
ــات المجتمــع . 2 ــب احتياج ــالف المجتمعــات وحس ــت واخت ــرور الوق ــر بم ــورة: تتغي ــة ومتط مرن

فبعــض القيــم االجتماعيــة تتغيــر مــن وقــت آلخــر مثــل الشــجاعة حيــث تختلــف نظــرة المجتمعــات 
الحّديثــة للشــجاعة عــن المجتمعــات القديمــة وبعضهــا يتغيــر بســبب تطبيقــات العلــم كالقيــم التــي 

ــا. فرضتهــا التكنولوجي
عامــة: ولكنهــا تتجلــى فــي ســلوك األفــراد بأشــكال مختلفــة مرتبطــة بخصوصيــات تنشــئتهم وعوامل . 3

تكوينهــم االجتماعي
إلزامية: تحمل طابع اإللزام لألفراد وتوجه سلوكهم.. 4
مكتسبة: يتعلمها األفراد وتتوارثها األجيال عن طريق التقليد والقدوة الحسنة والتعلم.. 5

نشاط:

أعِط مثاالً عن قيمة اجتماعية وأطبق عليها الخصائص السابقة

رابعًا: مصادر اكتساب القيم االجتماعية::

توجد عدة مصادر يكتسب من خاللها الفرد قيمه االجتماعية، ولعّل من أهمها األسرة والمدرسة...

أواًل: األسرة:

تعــد األســرة المؤسســة التربويــة األولــى للفــرد ويقــع علــى عاتقهــا العــبء األكبــر فــي التنشــئة االجتماعيــة 
وغــرس القيــم االجتماعيــة فــي نفــوس أفرادهــا وبالتالــي هــي المســتفيد األكبــر مــن تبنــي أفرادهــا لهــذه 

القيــم وتطبيقهــا، وهــي المتضــرر األكبــر مــن ابتعادهــم عنهــا.

وتوجــد فــي المجتمعــات أســر تأخــذ بتعزيــز القيــم االجتماعيــة لــدى أبنائهــا بأســلوب القــدوة الحســنة 
ــدوة  ــا تأخــذ أســر أخــرى بأســلوب الوعــظ دون الق ــر رســوخا، بينم ــة أكث ــم االجتماعي ــل القي ممــا يجع
الحســنة وكثيــرا مــا يــؤدي هــذا النمــط إلــى إضعــاف مصداقيــة األســرة، كمــا تأخــذ مجموعــات أخــرى من 
األســر بأســلوب التهديــد والتخويــف وغالبــا مــا تصبــح حيــاة األبنــاء فيهــا مبنيــة علــى القلــق واالضطــراب 

وعــدم القــدرة علــى التكيــف
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والبــد لألســرة أن تســاعد أفرادهــا علــى تبنــي القيــم االجتماعيــة عــن طريــق اإلقنــاع والقــدوة الحســنة 
وتهيئــة الجــو األســري المناســب وغيرهــا مــن األســاليب التــي تجعــل الفــرد يتمثــل القيــم.

نشاط:

هل الحظت اختالفاً بين القيم التي تعلمتها من أسرتي مقارنةً مع رفاقي

أذكر أمثلة عن قيم اجتماعية تعلمتها من أسرتي؟

ثانيًا: المدرسة:

وهــي مؤسســة تربويــة اجتماعيــة تشــرف علــى عمليـّـة التنشــئة االجتماعيــة وتســمح عبــر عالقاتهــا مــع 
األســرة بإدمــاج التالميــذ فــي المجتمــع ومســاعدتهم علــى تمثـّـل القيــم االجتماعيــة التــي يتبناهــا المجتمــع 
ــج  ــن والمناه ــود المعلمي ــر جه ــة تضاف ــي مهم ــا تأت ــاً، وهن ــة اجتماعي ــلوك مقبول ــاط س ــم بأنم وتزويده

التعليميــة والزمــاء فــي هــذه العمليــة.

نشاط:

ــة وأبيــن دورهــا فــي غــرس هــذه  اذكــر مصــادراً أخــرى يكتســب الفــرد مــن خاللهــا القيــم االجتماعي
القيــم.

خامسًا: وظائف القيم في حياة الفرد والمجتمع:

للقيم وظائف عديدة في حياة الفرد والمجتمع يمكن إيجازها كما يلي:

أ- بالنسبة للفرد:

ــك فهــي  ــه، لذل ــوب من ــا هــو مطل ــة أداء م ــه إمكاني ــاء شــخصية الفــرد، وتعطي ــي بن ــاً ف تلعــب دوراً هام
ــدو  ــم يغ ــذه القي ــل ه ــا يتمث ــه عندم ــان ألن ــرد اإلحســاس باألم ــق للف ــف وتحق ــى التكي ــدر عل ــه أق تجعل
مقبــوالً ومحبوبــا ويحظــى بمكانــة اجتماعيــة، وتســاعده علــى فهــم اآلخريــن مــن حولــه وتكويــن عالقــات 
ــاً. ــاً وثقافي ــاً ونفســياً وفكري ــاً وأخالقي ــا تعمــل علــى إصــالح الفــرد اجتماعي ــة إنســانية، كمــا أنّه اجتماعي

أتحاور:

أتحــاور مــع رفاقــي وأبيــن العالقــة بيــن التــزام الفــرد بالقيــم االجتماعيــة ومحبــة اآلخريــن 
لــه ؟
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ب- بالنسبة للمجتمع:

ــره مــن المجتمعــات،  ــزا عــن غي ــا متمي ــه طابع ــط وتماســك المجتمــع، وتعطي ــى تراب ــم عل ــظ القي تحاف
ــم تحمــي  ــة، والقي ــرات االجتماعي ــة التغي ــى مواجه ــه، وتســاعده عل ــز ثقافت ــزة أساســية تمي وتشــكل ركي
ــع  ــا م ــن خالله ــل م ــي يتعام ــة الت ــزوده بالمعرف ــر المســؤولة، وت ــات غي ــة والتصرف ــن األناني ــع م المجتم
المجتمعــات األخــرى مــن حولــه، كمــا أنُّ القيــم تجعــل ســلوك األفــراد فــي الجماعــة متكامــالًً ويســعى 

ــه. ــذي ينتمــون إلي ــى رقــي المجتمــع ال إل

نشاط:

أبين من خالل األمثلة كيف تسهم القيم االجتماعية واألخالقية في تحقيق مجتمع أرقى
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التقويم
أوالً: اختر اإلجابة الصحيحة وأنقلها إلى ورقة إجابتي.

أّي من الكلمات اآلتية يعّد قيمة اجتماعية تضم التنظيم والعدالة؟. 1
التعاون.الجمالالوالءالتضامن

أّي من الكلمات اآلتية يعد قيمة اجتماعية واقتصادية؟. 2
التضامنالتعاونالعملالوالء

ثانياً: أفسر معنى المصطلحات اآلتية:

الوعي االجتماعي - القيمة االجتماعية - الوالء. -

ثالثاً: أوّضح أهميّة الوعي القيمي في تطور المجتمع؟

رابعاً: أعالج الموضوع اآلتي:

أقدم رؤية أوضح فيها أنواع القيم االجتماعية وعالقتها باإلنسان والمجتمع مبيناً رأيي. -

خامساً: اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة:

ــار  يقــول عــادل العــوا: »إن قيمــة العمــل هــي قيمــة اإلنســان العامــل، اإلنســان المســتقل إرادة، والمخت
ســلوكه اختيــارا حــرا، والمتطلــع إلــى أن يتــرك طابــع أصالتــه فيمــا يعمــل، وهــو طابــع فــردي اجتماعــي 
يتالقــى ويتســق مــع مــا يســهم بــه اآلخــرون فــي نطــاق تضامــن عضــوي، وعدالــة تكافــل.... عدالــة تعايــش 
إنســاني وتعــاون غرضــه اإلنســاني األخيــر توليــد مــا تضمــر التقنيــة فــي أحشــائها مــن وعــد بتحقيــق عالــم 

إنســاني أفضــل فأفضــل. «

أضع عنوانا جديدا للنص السابق. 1
أستنتج األفكار الرئيسة للنص. 2
أدافع عن األطروحة التي تقول: »إن وجود اآلخر ضروري لوجودنا «. 3
ــه أثــر القيمــة االجتماعيــة فيمــا . 4 ــا بمــا ال يتجــاوز ثالثــة أســطر أبيــن مــن خالل أركــب مقطعــا فكري

نســعى إليــه مــن تقــدم؟
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2
االندماج االجتماعي

قضية للمناقشة:

ينظــر بعــض الباحثيــن إلــى االندمــاج االجتماعــي علــى أنــه إزالــة الحواجز بيــن المجموعات 
المختلفــة للعيــش والتكيف بشــكل متناغــم ومتضامن

ما داللة الرأي السابق؟. 1
ما الذي يجعلني مندمجاً مع مجتمعي؟. 2

أواًل: االندماج االجتماعي:

ــن  ــل م ــذي يجع ــر ال ــددة، األم ــة متع ــا تحــوالت ثقافي ــرة رافقته ــة كبي ــرات اجتماعي ــم تغي يشــهد العال
الضــروري أن تندمــج كل فئــات المجتمــع فــي كيــان واحــد لتقديــم صــورة للتســامح الفكــري والحتــرام 

حــق اآلخــر فــي االختــالف بمــا يضمــن حقــوق وكرامــة اإلنســان بشــكل عــام.

واالندمــاج االجتماعــي هــو االســتعداد والقــدرة علــى التغييــر والتعامــل مــع الظــروف االجتماعيــة 
المختلفــة، واالســتجابة لمســتجدات الحيــاة االجتماعيــة، والقــدرة علــى التعايــش فــي المجتمــع الجديــد 

ــن األفــراد. ــد وقوانيــن وعالقــات بي ــه مــن تقالي بــكل مــا في

وهــذا ال يعنــي عــدم وجــود اختالفــات ثقافيــة وفكريــة بيــن أفــراد المجتمــع وإنمــا يعنــي أنــه مــع وجــود 
هــذه االختالفــات بينهــم فإنهــم يتفقــون علــى العيــش معــا بمــا يحــّد مــن الصــراع بيــن األفــراد، ويؤســس 

لمجتمــع أكثــر ترابطــا وتماســكا.

نشاط

ــك  ــح ذل ــة أوض ــية واالجتماعي ــة النفس ــر الصح ــد مظاه ــي أح ــي ه ــاج االجتماع ــى االندم ــدرة عل لق
باألمثلــة.

ثانيًا: طبيعة االندماج االجتماعي:

االندمــاج االجتماعــي هــو مفهــوم ينشــئه كل مجتمــع وكل جماعــة بهــدف انتقــال األفــراد والجماعــات 
مــن حالــة المواجهــة والصــراع إلــى حالــة العيــش معــاً.

ــى  ــي إل ــف االجتماع ــى التكي ــي إل ــن االجتماع ــن التضام ــل م ــة مراح ــر ثالث ــاج عب ــة االندم ــر آلي وتم
االجتماعــي. االندمــاج 
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التضامــن االجتماعــي: هــو شــبكة مــن الروابــط االجتماعيــة التــي تشــّد أفــراد المجتمــع إلــى بعضهــم البعض، 
ومنــه تضامــن طبيعــي عفــوي كانتســاب الفــرد إلــى الجماعــة األوليــة والقبيلــة ... وتضامــن عضــوي: وهــو 

نتيجــة تقســيم العمــل االجتماعــي حيــث تبــرز أهميــة الفــرد وتشــابك المصالــح االقتصاديــة.

التكيــف االجتماعــي: هــو آليــات النخــراط الفــرد داخــل الجماعــة والمشــاركة فــي قيمهــا ومواقفهــا وآرائها 
كاســتجابة الشــباب لقيــم األســرة مــن حيــث الســلوك واحتــرام اللبــاس... وغيره.

ــد فــي  ــول عضــو جدي ــراده لقب ــي يتبناهــا المجتمــع وأف ــر الت ــاج االجتماعــي: هــو مجموعــة التدابي االندم
ــي  ــل ف ــن ويفش ــتوى معي ــي مس ــح ف ــن أن ينج ــه ال يمك ــاً ألن ــامالً متكام ــون ش ــب أن يك ــه ويج صفوف
مســتوى آخــر، مثــال: ال يمكــن تأميــن تربيــة للجميــع وعــدم تأميــن عمــل، ال يمكــن تأميــن عمــل مــن دون 

مســاواة أمــام القانــون....

وبــدون االندمــاج االجتماعــي سيســود االنفصــال فــي المجتمــع، ويصبــح عبــارة عــن جماعــات مغلقــة 
ومنفصلــة عــن بعضهــا.

نشاط:

كيف أساعد زميالً لي على تعميق اندماجه االجتماعي؟

ما الذي يترتب على انتقال فرد من مجتمع إلى مجتمع؟

مثال االنتقال من الحياة في المدينة إلى الحياة في الريف أو العكس، أبرر إجابتي.

ثالثًا: مجاالت االندماج االجتماعي:

تظهــر مســألة النســبية فــي االندمــاج بصفــة خاصــة فــي المجتمــع الحديــث حيــث أصبــح الفــرد ينتمــي 
إلــى جماعــات متعــددة تختلــف معاييرهــا الثقافيــة مــن ذلــك أن الفــرد قــد يكــون مندمــج اندماجــاً ســليماً 
مــع أســرته أكثــر مــن جماعــات النــادي أو األصدقــاء، وذلــك وفقــا لظــروف الموقــف ومعاييــره فــي كل 

جماعــة وهــذه تســمى »الثقافــات الفرعيــة«

أتحاور:

أتحــاور مــع زمالئــي وأذكــر بعــض العوامــل التــي تســاعدني علــى االندماج فــي مجتمعي 
وأدعــم رأيــي باألمثلة؟
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رابعًا: مظاهر االندماج االجتماعي السليم:

الراحــة النفســية: يمتلــك الفــرد المندمــج القــدرة علــى مواجهــة المواقــف والمشــكالت التــي تشــكل . 1
عائــق أمــام اندماجــه كاالكتئــاب والقلــق واإلحبــاط، فيصــل إلــى الراحــة النفســية التــي تعــد مؤشــراً 
هامــاً مــن مؤشــرات االندمــاج االجتماعــي، ولكــن ذلــك ال يعنــي أال يصــادف الفــرد أي عقبــات 
ــاة، وإنمــا الشــخص الــذي  ــه المختلفــة وتحقيــق أهدافــه فــي الحي ــق إشــباع حاجات تقــف فــي طري
ــا  ــة وحله ــه اليومي ــي حيات ــات ف ــذه العقب ــة ه ــذي يســتطيع مواجه ــو ال ــع بالصحــة النفســية ه يتمت

بطريقــة ترضيــه وترضــي المجتمــع.
الكفايــة فــي العمــل: تعتبــر قــدرة الفــرد علــى العمــل و اإلنتــاج واإلنجــاز دليــالً علــى اندمــاج الفــرد . 2

فــي محيــط عملــه الفــرد الــذي يــزاول المهنــة أو العمــل المعيــن الــذي يكلــف بــه وتتــاح لــه الفرصــة 
ــه  ــه الرضــا والســعادة ويجعل ــإن ذلــك يحقــق ل ــه ف ــق ذات ــه وتحقي ــه و إمكانات ــه الســتغالل قدرات في
متوافقــاً مــع المجتمــع. ولكــي نتحقــق مــن اندمــاج الفــرد مــع عملــه يجــب النظــر إلــى كفايــة إنتاجــه 

فــي هــذا العمــل فــإذا كانــت إنتاجيتــه فــي العمــل عاليــة وبكفــاءة كان مندمجــاً فــي محيــط عملــه.

نشاط:

هل هناك مظاهر أخرى لالندماج االجتماعي السليم، أقدمها مستعيناً باألمثلة

خامسًا: أهمّية االندماج االجتماعي:

ــوازن النفســي واالجتماعــي، فاالندمــاج  ــق الت ــى االندمــاج بالمجتمــع مــن أجــل تحقي يســعى الفــرد إل
ــة التــي يعيــش فيهــا وهمــا يتبــادالن التأثيــر والتأثــر،  االجتماعــي عمليّــة طرفاهــا الفــرد والبيئــة االجتماعي
بحيــث يســتطيع الفــرد أن يغيــر مــن المؤثــرات االجتماعيــة التــي يتعــرض لهــا، لكــي تصبــح أكثــر مالءمــة 
لمطالبــه، وأن يعــدل مــن تلــك المطالــب أو الحاجــات لكــي يوائــم بينهــا وبيــن هــذه المؤثــرات، فاإلنســان 
فــي تفاعلــه مــع البيئــة مضطــر للقيــام بأحــّد الدوريــن، إمــا أن يغيــر ســلوكه أو أن يغيــر مــن بيئتــه االجتماعيــة 
نفســها فالهــدف مــن االندمــاج االجتماعــي هــو إيجــاد التــوازن بيــن حاجــات الفــرد ومعاييــر المجتمــع.

نشاط:

اقترح حلوال لتوفير بيئة مناسبة لالندماج االجتماعي في المجتمعات؟
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التقويم
أوالً: أجُيب عن السؤالين اآلتيين:

أكمل العبارات اآلتية بحيث يستقيم المعنى:. 1
االندمــاج االجتماعــي هــو االســتعداد و ...................... و ...................... االجتماعيــة المختلفــة،  -

واالســتجابة ل ...................... ومــا تحفــل بــه مــن ......................

أحّدد معنى المصطلحات اآلتية:. 2
االندماج األسري – الكفاية في العمل. -

ثانياً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

االندماج ذو طبيعة تكوينية، أعلل ذلك .. 1
أوّضح أهميّة االندماج االجتماعي .. 2
تعد قدرة الفرد على العمل واإلنجاز دليال على اندماجه، أفسر ذلك. 3

ثالثاً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

اذكر مجاالت االندماج االجتماعي.. 1
أوّضح باألمثلة مظاهر االندماج االجتماعي السليم.. 2
تكثــر فــي المجتمعــات الحديثــة ظاهــرة الهجــرة مــا اقتراحــك لمســاعدة زميــل لــك علــى االندمــاج . 3

فــي مجتمعــك.

رابعاً: أعالج الموضوع اآلتي:

أقّدم رؤية أوّضح فيها مجاالت االندماج االجتماعي ومظاهره؟ -
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الضبط االجتماعي
3

قضية للمناقشة:

ــي، ....  ــة لســلوكه االجتماع ــلطة ضابط ــى س ــدون: »إن اإلنســان بحاجــة إل ــن خل ــول اب يق
ووســائل الضبــط االجتماعــي التــي تحقــق هذه الغاية تتمثــل في الدين والقانــون واألعراف.....«

هل الضبط ضرورة اجتماعية؟ أبين ذلك.. 1
كيف أتصرف إذا خرج أحّد أصدقائي عن نطاق السلوك المقبول به اجتماعيا؟. 2

أواًل: مفهوم الضبط االجتماعي:

ــر  ــق المعايي ــق أهدافهــم وف ــام بأدوارهــم وتحقي ــراده، للقي ــى أف ــي يمارســها المجتمــع عل هــو القــوة الت
الســائدة المنظمــة لحركــة األفــراد ضمــن دائــرة القانــون والقيــم والعــادات والتقاليــد واألعــراف. وإحــدى 
الطرائــق لإلشــراف علــى ســلوكهم وتفكيرهــم حرصــا علــى ســامة البنــاء االجتماعــي ونظمــه. ويكتســب 
الفــرد أساســيات الضبــط االجتماعــي مــن خــال التنشــئة االجتماعيــة والتــي تبــدأ مــن األســرة ثــم المدرســة 

وغيرهــا مــن المؤسســات، ويمكــن اعتبــار التنشــئة االجتماعيــة المصــدر االزم للضبــط االجتماعــي.

أتحاور:

أتحاور مع رفاقي وأذكر مفاهيم أخرى ترتبط بالرضا عن الحياة وأفسرها؟	 

ثانيًا: أهداف الضبط االجتماعي::
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نشاط:

أبيّن كيف أكون قدّوة في الضبط االجتماعي لغيري في المجتمع الذي أعيش فيه.

ثالثًا: أنواع الضبط االجتماعي:

يقسم علماء االجتماع الضبط االجتماعي إلى قُسميَن:

أتحاور:

أتحــاور مــع زمالئــي وأقتــرح آليــات لتدعيــم ثقافــة الضبــط االجتماعــي الداخلــي 
والخارجــي.

رابعًا: وسائل الضبط االجتماعي:

يعتمــد الضبــط االجتماعــي علــى وســائل مختلفــة يحّددهــا المجتمــع يمكــن تقســيمها إلى نوعين؛ رُســميَة 
والمتمثلــة فــي القانــون، وغيــر رُســميَة والمتمثلــة فــي الديــن، والعــرف، الــرأي العــام، القيــم االجتماعيــة، 

وهــذه الوســائل متكاملــة ومترابطــة حيــث أن المجتمــع ال يســتطيع التخلــي عنهــا، ومنهــا:
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القانون:. 1
يعــد القانــون أداة متخصصــة ومحــّددة تحّديــداً دقيقــاً يســتخدمها المجتمــع لضبــط اإلنســان الــذي يتميــز 
بأنــه مدنــي بالطبــع. والقانــون ينظــم حيــاة األفــراد ويجعلهــم يســيرون وفقــه فــي هيئــة اجتماعيــة ويترتــب 

علــى مخالفتهــا جــزاء، لــذا وجــب علــى األفــراد االمتثــال لــه ولقواعــده.

وهــو وســيلة أكثــر دقــة وحيويــة وموضوعيــة وتنظيمــاً، إذ يعتمــد علــى عنصــر التعميــم والتجريــد، ألنــه ال 
يخاطــب أفــراد المجتمــع بأســمائهم وصفاتهــم وأنمــا يخاطبهــم بأعمالهــم وأنشــطتهم االجتماعيــة.

نشاط:

هل العقوبة التي بفرضها القانون تكفي للضبط االجتماعي؟ أبرر إجابتي

العرف:. 2
ــل  ــق التفاع ــن طري ــة ع ــل الجماع ــأ داخ ــدات تنش ــكار واآلراء والمعتق ــن األف ــة م ــن مجموع ــارة ع عب
ــراع  ــل اخت ــة قب ــة والقديم ــعوب البدائي ــوب للش ــر المكت ــون غي ــو القان ــرف ه ــم، والع ــي بينه االجتماع
الكتابــة وتحولــه إلــى قانــون. حيــث يعمــل العــرف علــى تنظيــم حيــاة النــاس وتوجيههــا إلــى طرائــق معينــة 

مــن الســلوك االجتماعــي.

وللعــرف تأثيــر فعــال فــي مجــال الوقايــة مــن االنحرافــات والســلوكيات غيــر الســوية. ففــي حالــة خــروج 
ــة: الوصــم االجتماعــي، اإلشــاعات،  ــات معنوي ــع عليهــم عقوب ــة، يوق ــط العرفي ــات الضب ــى آلي ــراد عل األف
ــا  ــم، فجميعه ــة له ــاس الدوني ــرة الن ــل ونظ ــات والعم ــل والعالق ــي التفاع ــي ف ــذ االجتماع ــح، النب الفضائ

تكــون بمثابــة دروس وعبــر اجتماعيــة ذات صفــة وقائيــة لألفــراد.

أتحاور:

ــة كإكــرام  ــي بعــض األعــراف اإليجابيّ ــي الخــاص ف ــي وأوّضــح رأي أتحــاور مــع زمالئ
ــالت؟ ــي بعــض العائ ــراث ف ــاث مــن المي ــان اإلن ــف والســلبيّة كحرم الضي

الرأي العام:. 3
هــو إجمــاع مجموعــة مــن األفــراد علــى حكــم موجّــه نحــو أي فعــل ســواء كان مقبــوالً أو مســتهجناً، 
وللــرأي العــام أهميـّـة كبــرى فــي توجيــه ســلوك أفــراد المجتمــع مــن حيــث أنــه يمتــاز بالــدوام واالســتقرار 
ويحمــي الســالم االجتماعــي مــن خــال فــرض المطالــب الخلقيــة، وهــو مــرن، ألنــه يتشــكل وفقــاً للظروف 
ــاره تغييــر هــذه  ــة مــن القانــون، ويضــع فــي اعتب واألحــوال والهــدف األساســَي الــذي يتبعــه، وأقــل فعالي

الظــروف.
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نشاط:

هل من الضروري أن يكون الرأي العام صحيحاً أبيّن رأيي باألمثلة؟

التنشئة االجتماعية و التربية:. 4
ترتبــط التربيــة بالمجتمــع ارتباطــاً وثيقــاً، ألن التربيــة هــي األســاس الــذي يبنــي عليــه قيــم المجتمــع ومثلــه 

ــا وأهدافه. العلي

وهــي مهمــة وضروريــة للغايــة، ألنهــا تشــمل حيــاة الفــرد مــن الطفولــة والرشــد ســواء علــى نطــاق األســرة 
ــال  ــة األخــرى كالجامعــة والمدرســة، فهــي تســهم جميعهــا فــي عمليّــة تزويــد األجي أو الوســائط التربوي

بقيــم المجتمــع وأنمــاط ســلوكه.

أتحاور:

ــي  ــم إجابت ــي؟ وأدع ــط االجتماع ــائل أخــرى للضب ــي وس ــع زمالئ ــتنتج بالتحــاور م أس
ــة باألمثل



138

التقويم
أوالً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

اختر الجواب الصحيح مّما يأتي، وانقله إلى ورقة إجابتي:. 1
ليس من أنواع الضبط االجتماعي: -

الضبط المحّددالضبط الداخليالضبط الخارجي

–من أهداف الضبط االجتماعي: -

غرس مفهوم المهارات الحياتيةاإلنسانالحرية

أحّدد معنى المصطلحات اآلتية:. 2
القانون - العرف. -

ثانياً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

التربية مهمة وضرورية وحيوية للغاية، أعلل ذلك؟. 1
الرأي العام مرن، أفسر ذلك؟. 2
أي وسائل الضبط االجتماعي أكثر تأثيراً في سلوك األفراد )سلطة الضمير أم سلطة القانون(. 3

ثالثاً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

أقارن بين الضبط الداخلي والضبط الخارجي؟. 1
أوّضح معنى الرأي العام؟. 2

رابعاً: أعالج الموضوع اآلتي:

أقّدم رؤية أوّضح فيها وسائل الضبط االجتماعي؟ -
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الظاهرة االجتماعية
4

قضية للمناقشة:

يعمل بعض األطفال رغم أنهم في سن الدراسة

تتزوج بعض الفتيات في سن مبكرة

ينتشر التدخين بشكل كبير بين المراهقين

من العادات االجتماعية التي الزالت مستمرة إكرام الضيف

ما مفهومي للظاهرة االجتماعية؟. 1
كيف أفسر حدوث الظواهر االجتماعية؟. 2

أواًل: معنى الظاهرة االجتماعية:

يختلــف علمــاء االجتمــاع فــي تحديــد معنــى الظاهــرة االجتماعيــة تبعــاً الختــالف االتجاهــات الفكريــة 
واالجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا كل منهــم، فمنهــم مــن عــّرف الظاهــرة االجتماعيــة بأنّهــا ســلوك اجتماعــي 
يمارســه النــاس فــي المجتمــع، أو يتعرضــون لــه، أو يعانــون منــه، وآخــرون بأنّهــا مجموعــة مــن القواعــد 
واالتجاهــات العامــة التــي يتبعهــا أفــراد المجتمــع، التــي تنظــم حياتهــم، وتنســق العالقــات التــي تربطهــم 

ببعضهــم.

ــواع  ــدة أن ــاك ع ــه، وهن ــراد المجتمــع بأكمل ــن أف ــا كل ســلوك يتشــكل بي ــم أنه ــل دوركهاي ــرى امي وي
للظواهــر االجتماعيــة منهــا مــا هــو إيجابــي كبعــض العــادات االجتماعيــة الجيــدة، ومنهــا مــا يكــون ســلبّي 
كظاهــرة البطالــة، واألميــة، التــي تتطــور وتصبــح مشــاكل مجتمعيـّـة تســتدعي دراســتها للحــد مــن أثارهــا.

أتحاور:

أتحاور مع رفاقي وأقدم أمثلة أميز فيها الظواهر االجتماعية اإليجابيّة والسلبيّة.

ثانيًا: الفرق بين الظاهرة والمشكلة االجتماعية:

ــإذا كانــت  ــدأ الظاهــرة فــي المجتمــع وتنتشــر مــن خــال عناصرهــا اإليجابيّــة وعناصرهــا الســلبيّة، ف تب
الســلبيات أكثــر مــن اإليجابيــات وهــي غيــر ملموســة فإنّهــا تصبــح قضيــة اجتماعيــة كالرشــوة، وإذا كانــت 
ــح مشــكلة  ــة تصب ــرة االجتماعي ــإّن الظاه ــة بشــكل واضــح ف ــات وملموس ــن اإليجابي ــر م الســلبيات أكث

ــة كاإلدمــان. اجتماعي
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ويمكــن تعريــف المشــكلة االجتماعيــة بأنّهــا حالــة مــن عــدم االســتقرار فــي العالقــات االجتماعيــة والتــي 
مــن شــأنها تهديــد قيــم المجتمــع ومؤسســاته، ممــا يدفــع األفــراد إلــى عــاج هــذا التهديــد.

ــن الشــروط،  ــدد م ــا لع ــي حــال تحقيقه ــة ف ــا مشــكلة اجتماعي ــة أنّه ــرة االجتماعي ــى الظاه ــق عل ويُطلَ
وهــذه الشــروط هــي:

أن تكون الظاهرة سلبيّة ومرفوضة من قبَل أفراد المجتمع. -

أن تؤثر الظاهرة السلبيّة في عدد كبير من األفراد في المجتمع. -

أن تعبّر الظاهرة السلبيّة عن تصرف جماعي وليس فردي. -

أن يشعر أفراد المجتمع بضرورة التخلص من هذه الظاهرة السلبيّة بأية طريقة كانت. -

أتحاور:

أتحاور مع زمالئي وأذكر أمثلة أبين فيها الفرق بين المشكلة والظاهرة االجتماعية؟

ثالثًا: جوانب الظاهرة االجتماعية:

هناك ثالث جوانب رئيسة للظواهر االجتماعية هي:

الجانــب الثقافــي: دور الثقافــة فــي تكويــن الظاهرة االجتماعية وعالقتها بالشــخصية )الثقافة والشــخصية( 
الجانــب االجتماعــي: عــادات، تقاليــد، قيــم، معاييــر )ســيادة ســلطة المجتمــع علــى األفــراد والمؤسســات 

األخــرى كافة(

الجانب الشخصي: السلوكي والنفسي للفرد

أتحاور:

أذكــر مثــاال عــن ظاهــرة اجتماعيــة مــن واقعــي وأحــاول تحديــد جوانبهــا بالتعــاون مــع 
رفاقــي؟
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رابعًا: خصائص الظاهرة االجتماعية:
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نشاط:

هل هناك خصائص أخرى؟ أذكرها

خامسًا: دراسة الظاهرة االجتماعية:

ــق  ــم االجتمــاع تطبي ــة يُوجــب علــى عال إن اســتخدام المنهــج العلمــي فــي دراســة الظواهــر االجتماعي
المنهــج العلمــي علــى ظواهــر المجتمــع لدراســتها، غيــر أن ذلــك يواجــه عــدة عوائــق أو مشــكالت منهــا:

إن الظاهــرة االجتماعيــة ظاهــرة مركبــة مــن الصعــب التحكــم فــي المواقــف االجتماعيــة  -
التــي تشــكلها. والســلوكية 

الظواهــر االجتماعيــة كيفيــة تتغيــر صورهــا باســتمرار، وهــي ترتبــط بزمــان ومــكان معيــن وتتحدد  -
بطبيعــة الجماعة.

تتأثر دراسة الظاهرة االجتماعية بآراء الباحث واتجاهاته. -

وفــي الطــرف المقابــل لهــذا الــرأي عمــل دوركهايــم علــى فهــم الظاهــرة االجتماعيــة ودراســتها تجريبيــاً 
وذلــك عــن طريــق تحديــد العوامــل التــي تتحكــم فيهــا ووضــع الفــروض والتأكــد منهــا بالتجربــة للوصــول 

لصياغــة القوانيــن وهكــذا نكــون قــد درســنا الظاهــرة االجتماعيــة دراســة علميــة موضوعيــة
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نشاط مناظرة:

هل يمكن أن نطبق التجريب في دراسة الظواهر االجتماعية؟ أتبنى موقفا وأدافع عنه بالحجج

والمبررات؟

سادسًا: ظواهر اجتماعية معاصرة:

ــا يكــون ســلبّي،  ــي، ومنهــا م ــا هــو إيجاب ــة المعاصــرة، منهــا م ــواع للظواهــر االجتماعي ــاك عــدة أن هن
ــا: وأبرزه

ــة االجتماعيــة ألصحــاب الهمــم،  دمــج ذوي الهمــم فــي المجتمــع: يوفــر المجتمــع المعاصــر ُســبل الرعاي
ــاة  ــن الحي ــن خــالل حمايتهــم وتأمي ــي المجتمــع م ــى تمكينهــم ودمجهــم ف ــث تعمــل مؤسســاته عل حي
ــج  ــادرات وبرام ــدة مب ــق ع ــن طري ــك ع ــم ذل ــن، ويت ــراداً منتجي ــوا أف ــم ليكون ــا يؤهله ــم مم ــة له الكريم
مدروســة ترمــي إلــى مراعــاة حاجاتهــم واالهتمــام بهــم والوقــوف إلــى جانبهــم ومســاعدتهم علــى تخطــي 

مــا يواجههــم مــن تحديــات.

ــة  ــة أو المعنوي ــوة المادي ــراد األســرة باســتخدام الق ــه إلحــاق األذى بأحــد أف ــري: ويقصــد ب ــف األس العن
بطريقــة غيــر مشــروعة، وقــد يشــمل عــدة صــور مختلفــة، وازدادت فــي اآلونــة األخيــرة حــاالت العنــف  
األســري بشــكل ملحــوظ ومباشــر، ورصــدت بعــض الجمعيــات خدماتهــا للحــد مــن تلــك المشــكلة، بعــد 

أن أصبــح العنــف األســري خطــراً يــزداد فــي مجتمعنــا المعاصــر.

أتحاور:

أتحــاور مــع رفاقــي وأذكــر بعــض الظواهــر االجتماعيــة الســلبيّة التــي يعانــي منهــا 
مجتمعــي وأحــاول تقديــم الحلــول المناســبة؟
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التقويم

أجيب عن األسئلة اآلتية:

ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخطأ:. 1
يشمل الجانب االجتماعي العادات، التقاليد، القيم، المعايير. -

يتفق علماء االجتماع على تعريف واحد للظاهرة االجتماعية -

يختلف علماء االجتماع في تعريف الظاهرة االجتماعية، أعلل ذلك؟. 2
أبين رأيي في القول: بأن الظواهر االجتماعية نسبية تخضع لعوامل الزمان والمكان؟. 3
هل يمكن القضاء على الظواهر االجتماعية السلبيّة؟ أقدم رأيي معلال؟. 4
أعالج الموضوع اآلتي:. 5

أقدم رؤية أوضح فيها خصائص الظاهرة االجتماعية وأبين رأيي. -
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5
تحليل نص )منهج البحث في العلوم االجتماعية( *

ــاً وتفســيرها تفســيراً  ــالً منطقي ــا تحلي ــم تحليله ــم يت ــدة إذا ل ــر ذات فائ ــرة غي ــات المتوف تظــل المعلوم
ــة إلــى تحقيــق أحــد أهــم أهــداف عمليــة التشــخيص أال وهــو التحديــد الدقيــق  ــاً يهــدف فــي النهاي علمي
للمشــكلة. وهنــا يظهــر بوضــوح أهميــة توظيــف النظريــات المختلفــة المفســرة للســلوك اإلنســاني، فقــدرة 
الباحــث االجتماعــي علــى فهــم النظريــات واســتيعابها ستســاعده كثيــراً أثنــاء عمليــة التفســير والتحليــل، 
فالمعلومــات الخــام ال تعنــي شــيئاً إذا لــم يكــن هنــاك إطــار نظــري يوجــه الباحــث االجتماعــي و يســاعده 

فــي عمليــة التفســير.

لــذا؛ فــإن علــى الباحــث االجتماعــي أن يتمتــع بقــدرة علــى الفهم الســليم للنظريــات المختلفــة وأن تكون 
ــى تركيــب المعلومــات تعــد مهــارة  ــى توظيفهــا التوظيــف المناســب، والقــدرة عل ــة عل ــدرة مهني ــه ق لدي
يجــب أن يتمتــع بهــا الباحــث االجتماعــي ألنهــا ســتمكنه مــن الوصــول إلــى الفهــم الســليم للمشــكلة التــي 

ستســاعد فــي تصنيــف المشــكلة ضمــن فئــة محــددة.

ــي  ــا ف ــب أهميته ــات حس ــب المعلوم ــد وترتي ــيرها تحدي ــات وتفس ــل المعلوم ــارة تحلي ــن مه وتتضم
حــدوث المشــكلة أو فــي تفســيرها، ويتــم ذلــك وفــق الخطــوات التاليــة: الترتيــب، تفســير العالقــات بيــن 

ــد المشــكلة. المعلومــات وربطهــا، تحدي

ــي يتوخاهــا الباحــث مــن خــال  ــة ســليمة مــن شــأنها أن تحقــق األهــداف الت ــاع خطــوات علمي إن اتب
ــة. ــى الســلبية واالتكالي ــل وأال يركــن إل ــة البحــث والتحلي عملي

المناقشة:

اقرأ النص قراءة صامتة متأنية.. 1
استخرج المصطلحات الجديدة من النص وأبين معناها.. 2
أحّدد اإلشكالية الرئيسية في النص.. 3
اقترح عنواناً مناسباً للنص.. 4
أقارب بين ما ورد في النص واستخدام المنهج التجريبي في العلوم االجتماعية.. 5

ناديــة عيشــو مــع مجموعــة مــن الباحثــن، منهجيــة البحــث العلمــي يف العلــوم االجتامعيــة، مؤسســة حســن راس الجبــل للنــرش والتوزيــع،   *

الجزائــر 2017 م، ص ٤65 - ٤66 .
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المراجع المستخدمة في وحدة المفاهيم االجتماعية:

بلصــوار، ســهيلة، آليــات الضبــط االجتماعــي، مجلــة التواصــل فــي العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، . 1
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الخشــاب، أحمــد، الضبــط االجتماعــي: أسســه النظريــة وتطبيقاتــه العمليــة، مكتبــة القاهــرة الحديثــة، . 2
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ورقة عمل وحّدة المفاهيم االجتماعية

1  أستنتج:

ــه المجتمعــات، ومــن أهــم الروابــط التــي تربــط بيــن  ــدُّ القيــم االجتماعيّــة مــن أقــوى مــا تبنــى ب تُع
أفــراد المجتمــع، ففيهــا تنتشــر المحبــة بيــن أفــراد المجتمــع، وتعــم األخــّوة بينهــم، ويقــوى التماســك 

والترابــط، فهــي الضمانــة الســتقرار المجتمعــات وازدهارهــا.

أذكر أمثلة عن القيم االجتماعية من حياتي اليومية؟	 

2  أتأول:

ــط يراهــا مناســبة  الضبــط االجتماعــي هــو مجموعــة مــن العمليّــات يمارســها مجتمــع لخلــق ضواب
ــد الســائدة فــي ذلــك المجتمــع. لمجتمعــه، وتتماشــى مــع العــادات والتقالي

ما معنى هذا القول؟	 
إلى أي مدى اتفق أو اختلف مع القول السابق؟ اذكر مبرراتي؟	 

3  أفكر:

ــم  ــى أســلوب تفكيره ــي تشــير إل ــي والت ــن حول ــات م ــى تصرف ــا عل ــي أالحظه ــا الســلوكيات الت م
ــي: ــي الجــدول اآلت ــا ف ــط، أصنفه ــر المنضب ــاً أو غي ــط اجتماعي المنضب

السلوك غير المنضبطالسلوك المنضبط

4  أستنتج:

 ماذا يحدث لو؟.....  - عاش األفراد في مجتمعاتهم دون ضوابط اجتماعية .  -
- فقد األفراد القدرة على االندماج االجتماعي.

أبرر إجابتي وأدعمها بالحجج.	 

4  أكتشف:

أتأمــل مقولــة: »تخضــع ســلوكيات األفــراد للتنظيــم مــن األعــراف والعــادات الســائدة، وينقــاد الفــرد 
لهــذه الضوابــط المجتمعيــة بشــكل تلقائــي

اآلن: اذكر أمثلة من واقعي تؤكد هذه المقولة.	 
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٦  أبحث:

هب أنني معلماً وأرغب في تنمية ثقافة االندماج االجتماعي لدى طالبي...فماذا أفعل؟

أضع خطة عمل بمساعدة زمالئي لتحقيق ذلك.	 

7  أكتب:

اكتب بحثا قصيراً عن القيم االجتماعية السائدة في مجتمعي وأقّدم فيه عدداً من األمثلة؟

8  أحّدد معنى:

أحّدد معنى المصطلحات اآلتية:

الضبط االجتماعي – القيمة االجتماعية – الظاهرة االجتماعية -

9  أقارن:

أقارن بين سلوك المندمج اجتماعياً وسلوك غير المندمج اجتماعياً وفقاً للجدول اآلتي:

 سلوك غير المندمج اجتماعياسلوك المندمج اجتماعيا

10  أتأمل:

أتأمل الصورة وأجيب: -

ما األفكار التي تتضمنها الصورة؟. 1
استنتج النقاط اإليجابيّة فيها؟. 2
انقــد بعــض الســلوكيات التــي ال تتفــق مــع االندمــاج االجتماعــي بيــن األفــراد مــن واقــع . 3

اليوميــة؟ مشــاهداتك 

11  أفكر

ــة:  ــة فــي أســطر معــدودة - مسترشــدا بمــا درســت- للمشــكالت اآلتي اقتــرح حلــوال غيــر تقليدي
ــز العنصــري - العنــف األســري - التلــوث البيئــي التعصــب - عــدم قبــول اآلخــر - التميي

12  أكتب

أتحــدث عــن تطبيــق الطريقــة العلميــة علــى الظواهــر االجتماعيــة مســتفيدا مــن تحليــل نــص: منهــج 
البحــث فــي العلــوم االجتماعيــة
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علم االجتماع
المجتمع المعاصر
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1
الصداقة والشباب

قضية للمناقشة:

لغة الصداقة ليست الكلمات، بل المعاني التي تسكن خلف الكلمات.

من هو الصديق برأيي؟ -

في أي وقت أشعر بالحاجة الملّحة لوجود صديقي معي؟ -

أواًل: معنى الصداقة:

هــي عالقــة اجتماعيــة تربــط بيــن شــخصين أو أكثــر، تقــوم علــى أســاس التعــاون والمــودة، والتعاطــف 
والمشــاركة فــي الميــول، تقويهــا األلفــة والــودّ وال يمكــن تصــور الصداقــة بــدون ثقــة متبادلــة.

ــق هــو  ــا، فالصدي ــا وهــي المــودة بعينه ــا أخــص منه ــة إال أنه ــن المحب ــوع م ــا ن ــا مســكويه بأنه يعرفه
ــا ــي غيابن ــا ف ــٌي لن ــا، وف ــا وأحزانن ــا ونشــاركه أفراحن ــه همومن ــاً نشــكو إلي ــا دوم شــخص يكــون بقربن

أتحاور:

بعــض األصدقــاء يحســن القــول وال يحســن العمــل، وبعضهــم يحســن العمــل وال يحســن 
لقول ا

ــذر  ــون اعت ــه الع ــت من ــن إن طلب ــل، ولك ــن أدّق التفاصي ــى ع ــألك حت ــوع يس ــاك ن هن
ــاكياً. ش

ــه مســاعدة، لبّــى  ــكاد يســأل عــن صحتــك، ولكــن إن طلبــت من ــي: بال ــوع الثان أمــا الن
ــا يســتطيع تقديمــه. ــا كل م الطلــب مقدم

أبين رأيي في كل فريق؟ -

أيهما أفضل أن يكون صديقي؟ -

هل هناك فريق ثالثا؟ ماهي صفاته؟ -
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وهناك عدة عوامل تساهم في تكوين الصداقة ومن أبرزها:

التشــابه: قــد يــؤدي التشــابه فــي العــادات والتقاليــد والقيــم واالتجاهــات بيــن األفــراد إلــى نشــوء  -
الصداقــات بينهمــا. 

األهــداف المشــتركة: فاألهــداف المشــتركة تدفــع األفــراد إلــى االعتمــاد علــى بعضهــم والتعــاون  -
لتحقيــق األهــداف المشــتركة التــي يســعون إليهــا.

االقتــران: يرتبــط الفــرد دائمــاً مــع مجموعــة مــن األفــراد المحيطيــن بــه، فــي المدرســة والعمــل  -
والســكن وغيرهــا ويمكــن أن يقيــم الصداقــة مــع أي مــن األفــراد فــي هــذة الجماعــات.

أستنتج:

هل يكفي التشابه واألهداف المشتركة لقيام الصداقة أستنتج من واقعي عوامل أخرى.

ثانيًا: الصداقة والزمالة:

تتنــوع العالقــات االجتماعيــة مــن حيــث القــرب والعمــق والتفضيــل، وتوصــف بعــض تلــك العالقــات 
بالصداقــة عندمــا تتوفــر المشــاركة الشــخصية والحــب المتبــادل والتفاعــل أمــا الزمالــة هــي العالقــة األقــل 
ــاركة باألنشــطة أو  ــا المش ــب عليه ــة ويغل ــارف اجتماعي ــاركة، وتســمى مع ــل والمش ــث التفاع ــن حي م

العمــل أو الواجبــات مثــل زمــالء الدراســة، الجيــران، أعضــاء النــادي.

ــه  ــا التوج ــب عليه ــالء يغل ــات الزم ــا عالق ــة الشــخصية بينم ــع العالق ــا طاب ــاء له ــن األصدق ــة بي والعالق
ــة ــام العمليّ ــاط والمه للنش

ــذّات أمــا  ــى المســاندة ودعــم الثقــة بالنفــس واإلفصــاح عــن ال ــا تقــوم عل ــة فــي مراحلهــا العلي الصداق
ــى  ــة إل ــة الزمال ــد تتحــول عالق ــب الوحــّدة وق ــة وتجن ــح الشــعور بالرفق ــميَة تمن ــة رُس ــة هــي عالق الزمال

ــة. ــة متين صداق

نشاط:

أميز بين الصداقة والزمالة، مستعيناً باألمثلة
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ثالثًا: أنواع الصداقة:

هناك عدة أنواع للصداقة وهي:

صداقة المنفعة:. 1
ــة  ــل صداق ــالً مث ــدوم طوي ــك ال ت ــا لذل ــد تحققه ــع عن ــا، تنقط ــة م ــل منفع ــا ني ــة، هدفه ــة عرضي صداق

ــة. ــا بالمنفع ــخاص طمع ــم األش ــرب منه ــن يتق ــاء الذي ــوذ واألثري ــاب النف أصح

صداقة التسلية:. 2
تتكــون وتــزول بســرعة، الهــدف منهــا الحصــول علــى متعــة أو لــذة مــا مــن صداقــة أشــخاص يثيــرون 
البهجــة والســرور أينمــا يحلــون، أو بهــدف التســلية وقضــاء أوقــات فــراغ ممتعــة وغالبــا مــا تكــون صداقــة 

التســلية فــي مرحلــة الشــباب نظــراً لقلــة تجاربهــم وارتباطهــا بالبحــث عــن الجديــد.

صداقة الفضيلة:. 3
ــق  ــة للصدي ــرام والمحب ــى االحت ــوم عل ــة تق ــة والمتع ــن المنفع ــداً ع ــي بعي ــاس أخالق ــى أس ــس عل تتأس
والتضحيــة مــن أجلــه، وهنــا تكــون المنفعــة نتيجــة للتعــاون والتضامــن وليســت غايــة، وهــي أفضــل أنــواع 

الصداقــة واكثرهــا اســتقراراً وتــدوم طويــالً.

نشاط:

مــن واجبــات الصديــق )النصــح وحســن اإلصغــاء لحديثــه والعفــو عنــد الزلــة وتبليغــه مــدح النــاس لــه 
وســتر العيــوب وكتمــان الســر وتقديــم المســاعدة عنــد الحاجــة(

أرتب هذه الواجبات من األكثر أهميّة إلى األقل أهميّة بالنسبة لي؟ -

متى تفشل عالقة الصداقة؟ ولماذا؟ -
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رابعًا: أهمّية الصداقة:

تســهم الصداقــة فــي تحقيــق التكيــف النفســي واالجتماعــي واالنفعالــي للشــخص مــن خــالل نقطتيــن 
همــا:

ــرد  ــعر الف ــي يُش ــل االجتماع ــن التفاع ــى م ــّد أدن ــق ح ــالل تحقي ــن خ ــدة: م ــاعر الوح ــن مش ــّد م أ – الح
باالرتيــاح الوجدانــي والنجــاح، وذلــك عبــر عــدة وســائل:

ــن أجــل . 1 ــم، م ــن أقرانه ــم وبي ــة بينه ــات اجتماعي ــد مقارن ــراد لعق ــل األف ــى األفضــل: يمي الســعي إل
ــم. تحســين أدائه

اإلفصــاح عــن الــذّات: يعبــر الفــرد عــن ذاتــه عبــر التواصــل مــع األصدقــاء الذيــن يشــاطرونه التطلعات . 2
والطموحات.

ــه( وهــي . 3 ــق أهــم مصــدر للمســاندة )المســاعدة – النصــح – التوجي ــة: الصدي المســاندة االجتماعي
علــى نوعيــن: مســاندة ماديــة فــي مســتلزمات الحيــاة وأعبــاء المعيشــة، ومســاندة معنويــة مــن خــالل 

تعزيــز الثقــة بالنفــس والتعاطــف ودعــم اآلراء الشــخصية.
ــة المشــاعر . 4 ــي تقوي ــي ف ــر إيجاب ــن أث ــه م ــا تقدم ــات الشــخصية بم ــول واالهتمام المشــاركة بالمي

اإليجابيّــة وتفعيــل روح المــرح والتفــاؤل.
ماذا يقدم لي أصدقائي	 

ب - التنشئة االجتماعية:

المســاعدة علــى تطويــر مهــارات االتصــال مــع اآلخريــن وكيفيــة إدارة حــل الخالفــات مــع األصدقاء . 1
لمواجهــة صعوبــات الحيــاة اعتمــاداً على أنفســهم.

إن مــن أهــم وظائــف الصداقــة إتاحــة الفرصــة لتعلــم المهــارات االجتماعيــة، والقدرة علــى المخاطبة . 2
والتعبيــر، والتحصيــل الدراســي ولهــا دور فــي بنــاء عالقــات تعــاون وتقديــر متبــادل بيــن أطرافها

ــر . 3 ــاء وتطوي ــهم وبن ــة بأنفس ــر ثق ــوا أكث ــة وأن يكون ــات صداق ــاء عالق ــة بن ــم كيفي ــد تعل ــن المفي م
مهاراتهــم االجتماعيــة.

أبيّن كيف نمت صداقاتي الحقيقية وكيف أحافظ عليها؟	 

نشاط:

أذكر موقفا ساهمت به أنا وأصدقائي في خدمة المجتمع
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التقويم
أوالً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

أكمل الجملة اآلتية بحيث يستقيم المعنى:. 1
تقــوم  - األشــخاص،  بيــن   ........................ ........................و  عالقــة  بأنهــا:  الصداقــة  تعــرف 

علــى ........................ و منشــؤها ........................ و ........................ فــي الميــول وأساســها 
........................ و   ........................ تقويهــا   ........................

أحّدد معنى المصطلحات اآلتية:. 2
الصديق – صداقة المنفعة. -

ثانياً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

صداقة المنفعة صداقة عرضية، أعلل ذلك؟. 1
أوّضح عوامل الصداقة مستعينا باألمثلة؟. 2

ثالثاً: أجيب عن السؤالين:

اذكر أنواع الصداقة؟. 1
أوّضح باألمثلة أهمية الصداقة في عمليّة التنشئة االجتماعية؟. 2

رابعاً: أكتب في الموضوع اآلتي:

أقّدم رؤية أوّضح فيها أهميّة الصداقة في العالقات االجتماعية؟ -
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2
العمل التطوعي

قضية للمناقشة:

أتأمل المواقف اآلتية:

ــار  - ــال الصغ ــن األطف ــة م ــاهدت مجموع ــاطئ، وش ــن الش ــرب م ــير بالق ــت أس كن
ــرة. ــة كبي ــم موج ــت منه ــم، واقترب ــون وحده يلعب

كنت في المنزل وسمعت جاراً لي يستنجد لحريق شّب في منزله. -

ماذا أفعل في كل موقف من المواقف السابقة؟ ماذا أُسمَي عملي؟. 1
هل أنتظر أجرا على ما قمت به؟ لماذا؟. 2

أواًل: مفهوم العمل التطوعي:

ــي  ــراد أو متخصصــون، ف ــا أف ــوم به ــي يق ــود الت ــى الجه ــي، عل ــل التطوع ــن العم ــض الباحثي يقصــر بع
إنجــاز عمــل خــارج نطــاق أعمالهــم التــي يتقاضــون عليهــا أجــراً، وتعــود بالخيــر والنفــع علــى مجتمعهــم 

ــة. ــة وتلقائي ــة وطواعي وتشــعرهم بالرضــا وذلــك بــكل رغب

ويذهــب آخــرون إلــى أنــه جهــد بــال مقابــل مــادي، ونشــاطا اجتماعيــا يقــوم بــه األفــراد بشــكل فــردي أو 
جماعــي مــن خــالل إحــدى الجمعيــات أو المؤسســات، وذلــك بهــدف إشــباع حاجــات وحــل مشــكالت 
ــة  ــى طواعي ــذي يضح ــو ال ــوع ه ــخص المتط ــة، فالش ــيرة التنمي ــم مس ــي تدعي ــاهمة ف ــع والمس المجتم

واختيــارا بالوقــت والجهــد والمــال والمعلومــات فــي ســبيل أداء خدمــة عامــة يســتفيد منهــا اآلخــرون.

فالعمــل التطوعــي هــو الجهــد والخدمــات التــي يقــوم بهــا شــخص معيــن أو مجموعــة مــن األفــراد أو 
مؤسســة معينــة، بهــدف تقديــم المســاعدات والخدمــات للمجتمــع أو فئــة معينــة، دون توقــع مقابــل لهــذه 

الجهــود المبذولــة.

أتحاور:

أتحاور مع زمالئي وأقّدم تعريفي الخاص للعمل التطوعي
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ثانيًا: أشكال العمل التطوعي:

يميز علماء االجتماع بين شكلين من أشكال العمل التطوعي:

ــها  ــي يمارس ــات الت ــة التصرف ــه مجموع ــي )غيرالمقصــود(: ويقصــد ب ــلوك التطوع الشــكل األول: الس
الفــرد وتنطبــق عليهــا شــروط العمــل التطوعــي ولكنهــا تأتــي اســتجابة لظــرف طــارئ، أو لموقــف إنســاني 

أو أخالقــي محــّدد، مثــال ذلــك أن يندفــع المــرء إلنقــاذ غريــق يشــرف علــى الهــالك.

أمــا الشــكل الثانــي مــن أشــكال العمــل التطوعــي فيتمثــل بالفعــل التطوعــي )المقصــود( الــذي ال يأتــي 
اســتجابة لظــرف طــارئ بــل يأتــي نتيجــة تفكيــر، ويُقَصــد بــه الممارســات التطوعيــة الناتجــة عــن االعتقــاد 

بأهميـّـة هــذا العمــل وضرورتــه، وال يأتــي نتيجــة لحــوادث طارئــة، وإنمــا هــو عمــل قائــم بذاتــه.

إذا اعتقــد أحّدهــم بفكــرة تنظيــم األســرة مثــالً؛ فأنــه يتطــوع للحديــث عــن فكرتــه فــي كل مجــال وكل 
جلســة وال ينتظــر إعــالن محاضــرة ليقــول رأيــه بذلــك، ويطبــق ذلــك علــى عائلتــه ومحيطــه.

نشاط:

إذاً أردت أن أتطوع ...في أي شكل من األشكال أين أجد نفسي؟ ولماذا؟

هل هناك أنواع أخرى للعمل التطوعي؟ أذكرها مع األمثلة؟

ثالثًا: أشكال العمل التطوعي:

ــل  ــل العم ــى تحوي ــاة المعاصــرة إل ــات الحي ــة ومتطلب ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــرات االقتصادي أدت التغي
التطوعــي مــن مجــرد أعمــال فرديــة تقليديــة إلــى أعمــال جماعيــة منظمــة فــي شــكل جمعيــات ومؤسســات 
حّديثــة وفــي مجــاالت متعــددة تتناســب واحتياجــات خدمــة المجتمــع وتنميتــه، و يجســد العمــل التطوعي

ثالث وظائف رئيسة في المجتمع وهي:
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نشاط:

 بعــد فهمــي لمعنــى العمــل التطوعــي ووظائفــه ومهامــه هــل أســتطيع أن احــّدد أي الوظائــف أكثــر أهميــة 
فــي مجتمعــي؟ أدعــم إجابتــي باألمثلــة

رابعًا: دوافع العمل التطوعي:

نشاط:

 مــاذا لــو حّدثــت كارثــة بيئيــة فــي مجتمعــي؟ هــل أتطــوع لخدمــة اآلخريــن؟ بمــاذا أتطــوع؟ وماهــي 
دوافعــي؟

ــا المعاصــرة دوراً فــي تكريــس أهميّــة العمــل التطوعــي؟ أبــرر   هــل أجــد لوســائل اإلعــام والتكنولوجي
إجابتــي؟
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خامسًا: إشكاليات العمل التطوعي:

يرجع بعض الباحثين العزوف عن العمل التطوعي إلى جملة من المعوقات التي تواجهه وتحّد

من فعاليته والمتمثلة في اآلتي:

.ً

أتحاور:

ــه ظــل محــّدودا علــى  ــاة، اال أن رغــم أهميّــة الفعــل التطوعــي فــي شــتى مجــاالت الحي
ــّي..... ــي المجتمــع العرب مســتوى الممارســة ف

أتحاور مع زمالئي وأقّدم اقتراحات لتنمية العمل التطوعي والتشجيع عليه؟	 

سابعا: أخالقيات العمل التطوعي:

إن مصطلــح أخالقيــات العمــل التطوعــي يــدل علــى مبــدأ اجتماعــي يركــز علــى كــون الفــرد مســؤوال 
عــن العمــل الــذي يؤديــه وينطلــق مــن إيمــان راســخ بــأن: للعمــل التطوعــي قيمــة جوهريــة يجــب احترامهــا 
ــات  ــن الممارس ــي بعضــا م ــع المدن ــي المجتم ــة ف ــات المؤسســات التطوعي ــب ممارس ــا، وتتطل وتنميته

األخالقيــة، وأبرزهــا:

أ- احتــرام قيــم الشــفافية: التــي تعنــي اإلفصــاح والمكاشــفة وتوفيــر كل المعلومــات والبيانــات وضمــان 
تدفقهــا بيــن األطــراف وعــدم حجبهــا عــن الــرأي العــام، وتتعلــق هــذه المعلومات بشــكل رُســمَي باإلعالن 
ــة  ــات التطوعي ــا المنظم ــوم به ــي تق ــج الت ــروعات والبرام ــل والمش ــة التموي ــل وقيم ــادر التموي ــن مص ع

وأهدافهــا والمســتفيدين منهــا، والتــزام الشــخص أو الجهــة بتبريــر أو تفســير فعــل مــا.
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ب- المســاءلة: وتعنــي إقــرار حــق الهيئــة العموميــة ومجلــس اإلدارة لمســاءلة األعضــاء فــي حالــة مخالفــة 
التزاماتهــم وإقــرار حــق الــرأي العــام أو المجتمــع فــي مســاءلة المنظمــة إزاء أي موقــف أو تصــرف يتضمــن 

شــبهة اإلخــال بالمســؤولية والمســاس باألخالقيات.

ج - احترام الفئات المستهدفة: االلتزام، توسيع المشاركة، احترام قواعد القانون، تجنب السعي

للربح، تجنب تضارب المصالح.

إن الســعي إلــى تحقيــق المنفعــة العامــة للمجتمــع أو الفئــات المهمشــة هــو الهــدف الرئيــس مــن التطــوع 
ومــن تأســيس المنظمــات التطوعيــة.

نشاط:

ــا؟  ــزام به ــة االلت ــات التطوعي ــن والمؤسس ــى المتطوعي ــب عل ــرى يج ــة أخ ــادئ أخالقي ــاك مب ــل هن  ه
ــا؟ أذكره
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التقويم
أوالً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

أكمل العبارات اآلتية بحيث يستقيم المعنى:. 1
العمــل التطوعــي هــو ........................ و ........................ التي يقوم بها شــخص معين أو مجموعة  -

مــن األفــراد أو مؤسســة معينــة، بهــدف تقديــم ........................ والخدمــات ........................ أو 
فئــة معينــة، دون توقــع ........................ لهــذه الجهــود المبذولــة.

أحّدد معنى المصطلحات اآلتية:. 2
 السلوك التطوعي المقصود – السلوك التطوعي غير المقصود.. -

ثانياً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

العمل التطوعي ضرورة، أعلل ذلك؟. 1
أوّضح وظائف العمل التطوعي مستعينا باألمثلة؟. 2
تبــرز أهميـّـة العمــل التطوعــي كلمــا تقدمــت المجتمعــات وتعقــدت العالقــات االجتماعيــة داخلهــا، . 3

أفســر ذلــك؟
انتشرت في اآلونة األخيرة األعمال التطوعية في سوريا بكثرة ما سبب ذلك.. 4

ثالثاً: أجيب عن السؤالين:

اذكر وظائف العمل التطوعي؟. 1
أوّضح باألمثلة أخالقيات التطوع؟. 2

رابعاً: أكتب في الموضوع اآلتي:

أقّدم رؤية أوّضح فيها أهميّة العمل التطوعي ودوافعه؟ -
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اإلرشاد االجتماعي
3

قضية للمناقشة:

يسعى أحّد سكان الحي إلى تزويج ابنته القاصر. -

كثير من األطفال مشردون في الشوارع دون مأوى. -

ماذا أسمي كل ما سبق؟. 1
ما تأثير ثقافة المجتمع على هذه السلوكيات؟ وما دورنا نحن كأفراد؟. 2
كيــف يكــون للمرشــد االجتماعــي دور فــي الحــد مــن انتشــار الظواهــر الســلبيّة فــي . 3

المجتمــع؟

أواًل: الخدمة االجتماعية:

ــك  ــق االجتماعــي، لذل ــى التواف ــة إنســانية تســتهدف اإلنســان لمســاعدته عل ــة مهن ــة االجتماعي الخدم
ــار علمــي،  ــي أط ــم اإلنســان ومســاعدته ف ــى فه ــدرة عل ــر ق ــة لتكــون أكث ــى أســس علمي ــوم عل ــي تق فه
وتعتمــد علــى مهــارات مهنيــة، لترشــد الفــرد إرشــادا اجتماعيــا يجعلــه متوافقــا مــع اآلخريــن ومــع البيئــة 

ــى توافقــه النفســي. ــذي ينعكــس عل األمــر ال

ــك تســتخدم اإلرشــاد  ــن المرشــد والمسترشــد، لذل ــي العمــل بي ــارة ف ــاج مه ــي يحت وهــي أســلوب فن
االجتماعــي وهــو مــن المفاهيــم الحّديثــة التــي ظهــرت فــي الخدمــة االجتماعيــة فــي الســنوات األخيــرة، 
ــه يهــدف إلــى مســاعدة الفــرد مــن خــال  ــاز بالمشــاركة والتفاعــل، كمــا أن يعتمــد خطــوات منظمــة تمت

ــة. ــة الخدمــة االجتماعي ــات مهن ــادئ وأخالقي ــة التــي تحكمهــا مب ــة المهني تلــك العالق

أتحاور:

أتحــاور مــع زمالئــي وأحــاول تحّديــد العالقــة بيــن الخدمــة االجتماعيــة واإلرشــاد 
االجتماعــي؟
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ثانيًا: معنى اإلرشاد االجتماعي:

ــراد واألســر،  ــع األف ــه م ــي عمل ــا المرشــد االجتماعــي ف ــوم به ــة أساســية يق اإلرشــاد االجتماعــي عمليّ
ــى اســتخدام  ــراد عل ــى مســاعدة اإلف ــي، وتهــدف إل ــي األداء المهن ــة ومهــارة ف ــى أســس علمي وتقــوم عل
قدراتهــم وإمكانياتهــم ليكونــوا أكثــر إيجابيـّـة فــي تعاملهــم مــع البيئــة ومواجهــة مشــكالتهم والوقايــة منهــا، 

وهــي تعمــل فــي إطــار أســس ومبــادئ وأخالقيــات مهنــة الخدمــة االجتماعيــة.

ويشــير مفهــوم اإلرشــاد االجتماعــي إلــى التأثيــر اإليجابــي فــي شــخصية المسترِشــد، والظــروف البيئيــة 
ــي حــّدود  ــق االســتقرار ف ــة وضمــان تحقي ــه االجتماعي ــق أفضــل أداء ممكــن لوظيفت ــه لتحقي المحيطــة ب

ــات المتاحــة. اإلمكاني

أتحاور:

أتحــاور مــع زمالئــي وأقــّدم تعريفــي الخــاص لإلرشــاد االجتماعــي مميــزا إيــاه عــن بقيــة 
أنــواع اإلرشــاد األخــرى؟

ثالثًا: خصائص اإلرشاد االجتماعي: هناك خصائص كثيرة نذكر منها:

ً

ً ً
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نشاط:

أوّضح من خالل األمثلة الفرق بين المساعدة المباشرة وغير المباشرة في حّل المشكالت؟

بعد أن تعرفت على خصائص اإلرشاد االجتماعي، أبين ضرورة وجود المرشدين االجتماعيين

في المجتمع؟

رابعًا: أهداف اإلرشاد االجتماعي:



163

ولتحقيق هذه األهداف فإن األخصائي يعمل من خالل خمسة مستويات هي:

نشاط:

هل أجد ضرورة للتعاون بين اإلرشاد االجتماعي والقانون؟ أبرر إجابتي.
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التقويم
أوالً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

أكمل العبارات اآلتية بحيث يستقيم المعنى:. 1
يشــير مفهــوم اإلرشــاد االجتماعــي إلــى أنــه: ................... فــي ســلوك الفــرد ...........................  -

لتحقيــق أفضــل أداء ممكــن ..................... أو لتحقيــق أفضــل اســتقرار ممكــن ...................... فــي 
حــّدود إمكانيــات المؤسســة.

أحّدد معنى المصطلحات اآلتية:. 2
الخدمة االجتماعية – اإلرشاد االجتماعي. -

ثانياً: أجيب عن األسئلة اآلتية:

يستخدم المرشد االجتماعي دراسة الحالة مع المسترشدين، أعلل ذلك؟. 1
أوّضح أسباب ظهور اإلرشاد االجتماعي؟. 2
يهــدف اإلرشــاد االجتماعــي إلــى مســاعدة اإلفــراد علــى اســتخدام قدراتهــم وإمكانياتهــم ليكونــوا . 3

أكثــر إيجابيـّـة، أفســر ذلــك؟

ثالثاً: أجيب عن السؤالين اآلتيين:

اذكر أهداف اإلرشاد االجتماعي؟. 1
أوّضح باألمثلة مستويات اإلرشاد االجتماعي؟. 2

رابعاً: أعالج الموضوع اآلتي:

أقّدم رؤية أوّضح فيها خصائص اإلرشاد االجتماعي وأهميته؟ -



165

اإلعالم والمجتمع
4

قضية للمناقشة:

فــي عصــر يضــج بالقنــوات الفضائيــة وشــبكات اإلنترنــت التــي تقــدم المعلومــات بســرعة 
وكميــات هائلــة يصبــح مــن الصعــب الحصــول علــى المعلومــة األكثــر دقــة والتــي يمكــن أن 

تــؤدي دور إيجابــي فــي المجتمعــات

ما مصادر الحصول على المعلومات الحّديثة؟. 1
ما المعيار بالنسبة لي النتقاء المعلومة الصحيحة. 2

أواًل: معنى اإلعالم:

يعنــي انتقــال وتبــادل المعلومــات مــن فــرد أو جماعــة إلــى أخــرى ســواء عــن طريــق الــكالم أو الحديــث 
أو اإلشــارات أو مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي وغيرهــا ... ولوســائل اإلعــالم دوراً كبيــراً فــي 

تحقيــق هــذا االتصــال وإنتــاج المعلومــات.

ويــزود اإلعــالم الجماهيــر بأكبــر قــدر مــن األخبــار والمعلومــات دون تحريــف، بهــدف معرفــة أفــراد 
ــات ووســائل خاصــة بهــا تســمى  ــا المطروحــة مــن خــالل اســتخدام تقني المجتمــع باألحــداث والقضاي
وســائل اإلعــالم، قــد تكــون خاصــة أو عامــة ورُســميَة أو غيــر رُســميَة، تقــدم مواضيــع مختلفــة كالترفيــه أو 
التســلية أو تقديــم معلومــات أو أخبــار وغيرهــا ممــا يهــّم الفــرد ويســاهم فــي تكويــن الــرأي العــام وتنميتــه.

أستنتج:

قيــل عــن اإلعــالم فــي المجتمــع المعاصــر بأنــه أشــبه مايكــون بجامعــة كبــرى مفتوحــة 
تتجــدد مناهجهــا مــع الظــروف واألحــّداث وحاجــات المجتمــع

أبيّن رأيي في هذه المقولة؟ وأوّضح دور اإلعالم في حياتي؟	 
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وتتمثــل وســائل اإلعــام التّقليديّــة فــي المذيــاع والتلفــاز والصحــف والمجــات والكتــب واألفــام 
الســينمائية واإلعالنــات وتصنــف إلــى:

 

 

تطورت وسائل اإلعالم مع ثورة االتصاالت واختراع شبكة اإلنترنت والبث الفضائي والهاتف

المحمول ومواقع التواصل االجتماعي

ثانيًا: أهمّية وسائل اإلعالم:

ــر عنهــا  ــى التعبي ــة ألنهــا عامــل مــن عوامــل اكتســابها وتســاعد عل ــة للثقاف هــي أحــّد العناصــر المكون
ونشــرها، كمــا أنهــا مكنــت الفــرد مــن القيــام بوظيفــة التثقيــف وتطويــر قــدرات الشــباب الثقافيــة وتوســيع 
ــع  ــي المجتم ــاج ف ــتطيعوا االندم ــى يس ــلوك حت ــن الس ــة م ــاً مختلف ــم أنواع ــدم له ــم، وتق ــرة معارفه دائ

ــه والتكيــف معــه، مــن خــال تمكينهــم مــن فهــم الواقــع الــذي يعيشــون في

كمــا تســاعد فــي خلــق الجــّو الحضــاري المالئــم للتقــدم والنهضــة عــن طريــق بــّث العلــوم والفنــون، ممــا 
يجعلهــا معيــاراً لقيــاس درجــة التطــور الثقافــي فــي المجتمــع وتكويــن الــذوق وتطويره.

أتحاور:

أتحاور مع زمالئي وأستنتج مزايا أخرى تقدمها وسائل اإلعالم
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ثالثًا: وظائف اإلعالم في المجتمع:

أوجــدت شــكالً جديــداً مــن التفاعــل االجتماعــي، وســاهمت فــي تكويــن الــرأي العــام مــن خــال األخبار 
والبرامــج التــي تغطــي هــذه األحــّداث وخاصــة فــي أثنــاء الكــوارث والحروب.

وتؤثــر وســائل اإلعــالم فــي فكــر وعاطفــة ووجــدان المتلقــي مــن خــال الوظائــف التــي تقــوم بهــا ومــن 
أبرزهــا:

ــة للمتلقــي  ــع، ورســم صــور ذهني ــي صياغــة الواق ــدور الهــام لوســائل اإلعــالم ف ــا إذاً اســتنتاج ال يمكنن
ــع ويتعامــل معــه بســهولة. ــل الواق ــه يتقب تجعل

أتحاور:

ــر  ــي التأثي ــة ف ــة الحديث ــتنتج دور وســائل اإلعــالم الجماهيري ــي وأس ــع زمالئ أتحــاور م
ــة. ــاً، مســتعيناً باألمثل ــا ســلباً وإيجاب ــى حياتن عل
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رابعًا: التأثيرات السلبّية لوسائل اإلعالم على المجتمع:

ــرات ســلبيّة، مــن  ــو مــن تأثي ــات وســائل اإلعــام إال أنهــا ال تخل ــى الرغــم مــن كل وظائــف وإيجابي عل
أهمهــا:

ــاد اإلنســان  - ــي أعت ــة الت ــف المختلف ال تنفــك وســائل اإلعــالم عــن عــرض صــور ومشــاهد العن
المعاصــر رؤيتهــا فــي حياتــه اليوميــة، وأثــرت فــي تحويلــه إلــى إنســان عدوانــي يقلــد مــا يــراه مــن 

ســلوكيات عنيفــة )والســيما فــي برامــج األطفــال الحديثــة(.

تســعى وســائل اإلعــالم إلــى مــا يســمى بالســبق اإلعالمــي وهــو مــا تحققــه هــذه الوســائل لكــن  -
ــم،  ــا ال تعل ــوض فيم ــات فتخ ــر المعلوم ــي نش ــرع ف ــا تتس ــة، ألنه ــر الحقيق ــاب نش ــى حس عل
ويذهــب كثيــرون إلــى المبالغــة فــي القــول والفعــل، وكثيــراً مــا تغيــب القيــم األخالقيــة وبصــورة 

خاصــة الحقيقــة عــن اإلعــالم بمختلــف أنواعــه.

تشــجيع الــروح االســتهالكية، مــن خــال تكويــن عــادات شــرائية وزيــادة اإلنفــاق علــى كماليــات  -
يمكــن االســتغناء عنهــا.

ــن  - ــط بي ــر )كالخل ــد أو تفكي ــكار دون نق ــي لألف ــان متلق ــح اإلنس ــث يصب ــاهد حي ــلبيّة الُمش س
ــال(. ــع والخي الواق

ــى  - ــل فــي متابعــة تلــك الوســائل والتــي تــؤدي إل اإلدمــان المعلوماتــي بســبب قضــاء وقــت طوي
ــة والدراســية. ــه االجتماعي ــة إذ ينســحب الفــرد شــيئاً فشــيئاً مــن حيات العزل

المشــاكل الصحيــة الســيما فــي العينيــن واألذن )عنــد اســتخدام ســماعات األذن لوقــت طويــل(  -
ومشــاكل الرقبــة بســبب قلــة الحركــة أو عــدم ممارســة الرياضــة.
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خامسًا: اإلعالم في المجتمع المعاصر )شبكات التواصل االجتماعي(:

ترســل  التّقليديّــة  اإلعــالم  وســائل  كانــت 
األخبــار والرســائل اإلعالميــة للمتلقــي، أمــا 
ــوم أصبحــت وســائل التواصــل االجتماعــي  الي
المرســل  بيــن  التفاعــل  تحقــق   / /تفاعليــة 
فيصبــح األدوار  تتغيــر  بحيــث  والمســتقبل، 

المســتقبل مرســاً لرســائل إعالميــة مقــروءة 
ومســموعة ومصــورة تصــف الحــّدث لحظــة حصولــه.

كمــا خلقــت مواقــع التواصــل مجتمعــاً افتراضيــاً إلكترونيــاً عبــر الشــابكة، يجمــع أصحــاب االهتمامــات 
المشــتركة الذيــن يكّونــون الصداقــات أو المنتديــات أو المجموعــات االفتراضيــة، وتتميــز هــذه الوســائل 

االتصاليــة بأنهــا قليلــة التكلفــة تصــل إلــى كل النــاس بســهولة وســرعة.

وعملــت علــى تقليــل الحواجــز التــي تعيــق االتصــال، وتســاعد علــى تبــادل اآلراء وتوســيع فــرص 
ــرأي. ــن ال ــر ع ــي التعبي ــاركة ف المش

ولكنها حملت أخطار عديدة كاختراق الخصوصية والتطفل على األشخاص وضياع الوقت.

أتأول:

يقال: أصبح العالم في هاتفك المحمول

أتــأول هــذه العبــارة وأبيــن رأيــي فــي ســلبيات وإيجابيــات وســائل التواصــل االجتماعــي. 
مســتعيناً باألمثلــة.

سادسًا: أخالقيات اإلعالم:

هــي مجموعــة المبــادئ والقواعــد األخالقيــة والســلوكية التــي يجــب أن يلتــزم بهــا اإلعالمــي فــي أثنــاء 
أداء مهماتــه، وتعتمــد علــى عــدة أســس، مــن أهمهــا:
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أتحاور:

أتحاور مع زمالئي وأستنتج دور األخالق في ضبط العمل اإلعالمي.
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التقويم
أيهمــا ذو تأثيــر أقــوى وأعــم علــى المجتمــع: وســائل اإلعــام المرئيــة أم المســموعة أم اإللكترونيــة، . 1

أبــرر إجابتــي بأمثلــة مــن واقعــي؟
أصمم جدول أوّضح فيه إيجابيات وسلبيات وسائل اإلعالم؟. 2
أبيّن كيف يكون عمل اإلعالمي نزيهاً وموضوعياً؟. 3
يقــال أن كثــرة متابعــة مشــاهد العنــف التــي تعرضهــا وســائل اإلعــام يــؤدي إلــى تبلـّـد اإلحســاس؟ . 4

إلــى أي مــدى أتفــق مــع هــذه المقولــة ، أبــرر موقفــي؟
أقّدم اقتراحاتي للحّد من مخاطر وسائل التواصل االجتماعي؟. 5
أعالج الموضوع اآلتي:. 6

ــول  - ــدم الحل ــع وأق ــي المجتم ــالم ف ــائل اإلع ــلبية لوس ــرات الس ــا التأثي ــة أوضــح فيه ــدم رؤي  أق
الممكنــة؟
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تحليل نص )نحن واالعالن( *
5

ــة بأكملهــا، لقــد أصبــح هــذا  ــم إيقاظــه داخــل ثقاف ــم الــذي ت ــة، هــو الحل إن اإلعــالن مــرآة لثقافــة حي
ــا، لقــد أصبــح ناطقــاً باســم نســق اســتهالكي هــو الــذي  ــا فــي حضارتن ــم مهيمن ــي الدائ الخطــاب الخيال
يؤسســه، ويمنحــه غاياتــه، وبهــذا المعنــى فــإن اإلعــالن هــو الــكالم الثقافــي المهيمــن، إنــه يؤســس ثقافــة 

ــة، ويؤســس قيمهــا ويفــرض نماذجهــا ويكــرس بالغتهــا ولغتهــا. شــعبية جماهيري

ــى  ــل الدرامــي، وهــو دعــوة إل ــى التأوي ــوح عل ــي مفت ــه ســيناريو تركيب ــة، إن إن اإلعــالن هــو لغــة تجاري
اإلســقاط وتحريــف الــدور والبــؤرة التــي تحقــق فيهــا األحــام والرغبــات، وبهــذا فهــو إســهام عمومــي، 
كوميديــا ورغبــة يجــب أن تتحقــق، فمــن خــالل فضائــل الشــراء يمكــن لــكل شــخص أن يجــد انعكاســه 
ــات)  ــة (المنتج ــدوال االقتصادي ــن ال ــط بي ــال الرب ــن خ ــج، م ــي المنت ــرد ف ــيبث الف ــا س ــال، حينم ــه مث في
والمدلــوالت اإلعالنيــة )الصــور( قيمــة ثقافيــة، فــكل اســتهالك يســتوعب المحــور  هــو اقتصــاد وإشــهار 

ــاره ثقافــة. باعتب

وهكــذا، فــإن مجتمــع االســتهالك يســتهلك نفســه ذاتهــا علــى مســتوى العالمــات ومــن خــال إنتاجــه 
ــض  ــول أو رف ــة قب ــازال لقضيّ ــل م ــه، فه ــن يعرف ــم يك ــا ل ــه لألن ــل وج ــي تأم ــر ف ــذا ينصه الخــاص، وبه

ــى؟ اإلعــالن مــن معن

ال يمكننــا أن نرفــض لغــة وصــوت ثقافــة مــا دون أن نرفــض الثقافــة ذاتهــا، إن اإلعــالن هــو انبعــاث لنظــام 
اجتماعــي واقتصــادي وسياســي ويمكــن أن يكــون هــذا باعثــاً علــى االطمئنــان ولكنــه صــدى لســيكولوجيا 
ــرف  ــة االســتهالك أن يعت ــى كل شــخص دخــل لعب ــه، وعل ــى نفســه في ــع، كل شــخص يتعــرف عل الجمي
بمســؤوليته عنــه، وســيصبح كل زبــون، امــرأة كام أم رجــالً، موضوعــاً مكرهــاً علــى الشــراء لكــي يتحــّدد، 
ــرد نفســه ربمــا قســراً مســتهلكاً ومحــركاً  ــى االســتهالك، وهكــذا ســيجد كل ف ــاً تحفــز اآلخــر عل وذات

لالســتهالك، ودون ذلــك ســيحرم مــن أي نمــوذج ويقــذف بــه خــارج المجموعــة.

قــد يبعــث هــذا الضغــط الدائــم، الــذي يتزايــد يومــا بعــد يــوم، والــذي يدفــع إلــى االســتهالك األوتوماتيكي 
والقســري، علــى الخــوف، ولكنــه يعــد جــزءاً مــن منطــق مجتمعنــا المتميــز بالوفــرة واالســتهالك، فــإن لــم 
ــاً، مصــدراً ومبــرراً  ــة، فــإن االســتهالك مــع ذلــك أصبــح فعــالً اجتماعي ــا إلــى هــذه الحال نكــن قــد وصلن
ــر مــن  ــة أكث ــع، والنمــاذج المثالي ــر مــن الوقائ ــار الرمــز أكث ــن االعتب ــة يأخــذ بعي ــم األصيل لنظــام مــن القي

األفــراد.

*  برينار كاتوال، اإلعالن واملجتمع، ترجمة سعيد بنكراد، دار الحوار للنرش والتوزيع، الالذقية، ط 1، 2016 م، ص 296 - 29٨ .
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المناقشة:

أضع عنوانا آخر للنص. 1
أحّدد األفكار الرئيسية في النص. 2
أقّدم تعريفا للمصطلحات اآلتية:. 3

اإلعالن -

مجتمع الوفرة -

االستهالك؟ -

أجر مقارنة بين القيم الواقعية والقيم كما يقدمها اإلعالم؟. 4
يقال: »إن طبيعة المجتمع من طبيعة اإلعالن « هل أتفق مع هذه المقولة؟ أبرر إجابتي؟. 5
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المراجع المستخدمة في وحدة المجتمع المعاصر كاملة:

الرحباني، عبير »اإلعالم الرقمي »االلكتروني «، عمان، األردن، دار أسامة للنشر، 2011 م.. 1
العربــي، العربــي، مســتقبل االعــالم بيــن التطــور التكنولوجــي وصناعــة التغييــر، منشــورات جامعــة . 2

محمــد خيضــر، بســكرة – الجزائــر، 2000 م.
ــة . 3 ــي للثقاف ــس الوطن ــا، المجل ــن زكري ــام الدي ــة: حس ــا، ترجم ــورة األنفوميدي ــك ، ث ــش، فران كيل

والفنــون، الكويــت، ينايــر 2000 م
ــة . 4 ــد الســالم رضــوان، المجلــس الوطنــي للثقاف ــون بالعقــول، ترجمــة: عب شــيلر، روبــرت، المتالعب
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م.  2014
ــاض، . 6 ــكان، الري ــة العبي ــام، مكتب ــائل اإلع ــر وس ــف تؤث ــن، كي ــد الرحم ــن عب ــد ب ــف، محم الحضي

الطبعــة الثانيــة 1998 م.
خشة، حسن، األخالقيات اإلعالمية من منظور قيمي، جامعة قالمة، الجزائر، 2014 م.. 7
التوحيــدي، أبــو حيــان، رســالة الصداقــة والصديــق تحقيــق الدكتــور إبراهيــم الكيالنــي، دار الفكــر، . 8
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مونيــة، زوقــاي، وآخــرون، العمــل التطوعــي ودوره فــي تنميــة المجتمــع، جامعــة البليــدة 2، الجزائر، . 11

2011 م.
ــات . 12 ــز الدراس ــان، مرك ــري، عم ــي والنظ ــه العمل ــي: تعريف ــل التطوع ــوم العم ــور، مفه ــس، من خري

والبحــوث االجتماعيــة، 1990 .
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ــي . 14 ــب الجامع ــة، المكت ــة االجتماعي ــي الخدم ــم المجتمــع ف ــة تنظي ــى، طريق خاطــر، أحمــد مصطف

ــة. ــكندرية، دون طبع ــث، اإلس الحدي
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ُ ورقة عمل وحّدة المجتمع المعاصرّ

1  أفكر:

أن الصداقــة تـُـورث عــدداً مــن األمــور المهمــة فــي الحيــاة، وهــي الَكــرم، ونكــران الــذّات، والَمحبــة 
غير المشــروطة.

أذكر أدوارا أخرى للصداقة من تجربتي الخاصة؟	 

2  أتأول:

ــة فارغــة،  ــاك مــن يكــون عالم ــة، وهن ــة فارق ــك عالم ــي حيات ــاك مــن يكــون حضــوره ف ــال »هن يق
ــة. « ــة الُمزيّف ــن الّصداق ــي، واحــذر م ــق الحقيق ــر الّصدي فاخت

ما معنى هذا القول؟	 
إلى أي مدى اتفق أو اختلف مع القول السابق؟ اذكر مبرراتي؟	 

3  أفكر:

ما السلوكيات التي تالحظها على تصرفات من حولك والتي تشير إلى أنهم أصدقاء؟

4  أتأمل:

 ماذا يحّدث لو؟.....  - جلست أمام التلفاز فترات طويلة كل يوم . 
 - صديقك المقرب وقع في مشكلة . 

- دعتك إحّدى المؤسسات االجتماعية للعمل معها تطوعاً.

أبرر إجابتي وأدعمها بالحجج	 

5  أفكر:

إذا كنــت اتفــق مــع القــول: »أّن مصطلــح الخدمــة االجتماعيــة يَرتبــط علــى وجــه الخصــوص بتهيئــة 
وتحســين ظــروف حيــاة األفــراد الماديـّـة، واالجتماعيــة، والعقليــة، والعاطفيــة. «

فما هي حججي ومبرراتي لهذا التأييد؟	 

٦  أتحاور:

دار حــوار بيــن مرشــد اجتماعــي وأحــّد اآلبــاء الذيــن يســتخدمون العنــف مــع أبنائهــم مــاذا قــال كل 
منهمــا لآلخــر؟ هــل يمكــن التوفيــق بينهمــا؟

	أبرر وجهة نظري؟	 
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تحليل نص )نحن واإلعالن(




