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ي�ضرنا اأن ن�ضع بين اأيدي طلبة ال�ضف الثاني الثانوي الأدبي كتاباً بعنوان  ) ق�ضايا 

فل�ضفية واجتماعية ونف�ضية (، في ثالث وحدات درا�ضية، حر�ضنا في بنائها على 

منهجية  مع  والت�ضاق  منه،  المرجوة  الغايات  وتحقيق  المنهاج،  متطلبات  تلبية 

كتاب ال�ضف العا�ضر، وتبني المعايير التي هدفت وزارة التربية منها اإلى اأن يكون 

الطلبة م�ضاركين ن�ضيطين في عملية التعلم .

اخت�ضت الوحدة الأولى بق�ضايا » المعرفة والأخالق « �ضملت : مقدمة في نظرية 

المعرفة، والمنطق وقوانين الفكر، وطرائق التفكير العامة، ومناهج البحث)1(، 

ومناهج البحث في العلوم)2(، والمو�ضوعية والمعيارية، والحتمية والالحتمية، 

حدود  في  ر�ضالة   ( فل�ضفي  ن�ص  وتحليل  والثقافة،  والطبيعة  والتقدم،  والعلم 

والحقوق  القيم،  وتكوين  والأ�ضرة  والقيم،  والخير   ،) للكندي  ور�ضومها  الأ�ضياء 

والواجبات، والحرية والم�ضوؤولية،وتحليل ن�ص لم�ضكويه. وذلك في خم�ضة ع�ضر در�ضاً تنطلق من 

ق�ضايا وم�ضكالت من الحياة .

وتناولت الوحدة الثانية ق�ضايا » اجتماعية « �ضملت المجتمع، والتغير الجتماعي والتغير الثقافي، 

والم�ضكالت الجتماعية، والعمل والتراتب الجتماعي، والفن والمجتمع، والتوا�ضل في المجتمع، 

وتحليل ن�ص ال�ضخ�ضية الإن�ضانية والمجتمع. وذلك في �ضبعة درو�ص تناولت الحياة الجتماعية 

باأبعادها المختلفة .

الحاجات  �ضملت   ، النف�ص  يعالجها علم  التي  المو�ضوعات  بعدد من  الثالثة  الوحدة  اخت�ضت  كما 

والدوافع الأ�ضا�ضية لالإن�ضان، والنمو والتطور، وال�ضخ�ضية، وال�ضعور والال�ضعور، وال�ضحة النف�ضية 

والتكيف، وتحليل ن�ص ) اأزمة الهوية في مرحلة المراهقة ( وذلك في �ضتة درو�ص .

ة
ــ
ــ
م
د
ق
م
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ر�سُ 1الدَّ

ة المعرفِة مٌة في نظريَّ مقدَّ

 : الهدُف العامُّ

َرها وم�ضادَرها واأنماَطها.  الُب ن�ضاأَة المعرفِة وتطوُّ اأْن يفهَم الطَّ

الأهداُف التَّعليميَّة: 

الِب بعَد النتهاِء من اأن�صطِة الّدر�ِس اأْن: ُع من الطَّ ُيتوقَّ

. يِّ 1  -  ي�ضرَح كالًّ من المذهب اليقينيِّ والمذهِب ال�ّضكِّ

يَّ في اإمكانيَِّة المعرفِة وحدوِدها. 2  -  يناق�َص المذهَب اليقينيَّ والمذهَب ال�ّضكِّ

يّة نظريَّة المعرفِة كاأحِد الم�ضكالِت الفل�ضفيَّة. َن اأهمِّ 3  -  يثمِّ

4  -  يميََّز بيَن الآراِء المختلفة للفال�ضفِة في تف�ضير م�ضادِر المعرفِة واأدواِتها. 
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ة المعرفِة مٌة في نظريَّ مقدِّ

 347-427( لأفالطوَن  الكهِف  اأ�ضطورِة  في 

َة اأ�ضخا�ٍص ي�ضكنون  ق.م(، يروي اأفالطوُن ق�ضَّ

كهفاً، ويجل�ضون، وظهوُرهم هي التي ت�ضتقبُل 

ا اأرجُلهم واأيديهم فمقيدٌة بالأغالِل،  وَر، اأمَّ النُّ

بحيُث ل ي�ضتطيعون اأْن يَروا اإلَّ الجداَر الذي 

اأماَمهم، ووراَء ظهوِرهم يقوُم جداٌر اآخُر يم�ضي 

على  مختلفًة  اأ�ضكاًل  يعك�ضون  رجاٌل  وراءه 

الأ�ضكاِل؛  هذه  وراَء  ناراً  هناك  ولأنَّ  الجداِر؛ 

ًة على الجدار، في  فاإنَّ هذه تلقي ظالًل مهتزَّ

يَء الوحيَد الذي  داخل الكهِف؛ هنا نجُد اأنَّ ال�ضَّ

اُن هذا الكهِف هو الّظالُل.  يراُه �ضكَّ

فعاًل،  هو  كما  واأ�ضياءه  الخارجيَّ  العالَم  ُف  ويتعرَّ قيوِدِه،  من  الكهِف  هذا  اِن  �ضكَّ اأحُد  ُر  يتحرَّ يوٍم  وذاَت 

اأْن ُيدَه�ص هذا  ويكت�ضُف اأنَّ الّظالَل التي كاَن يراها في الكهِف هي ن�ضٌخ عن الواقِع المقابِل لها، وبعَد 

التي  الَل  الظِّ اأنَّ هذه  ليقنَعُهم  اإليهم  الكهِف، فيعوُد  ُر في زمالئه في  يفكِّ  ، الحقيقيِّ بالعالِم  خ�ُص  ال�ضَّ

الحقيقَة  اأنَّ  له  دون  ويوؤكِّ ي�ضدقونه،  ل  لكنَّهم  الحقيقيَِّة،  لالأ�ضياِء  انعكا�ضاٍت  اإلَّ  لي�ضت  ي�ضاهدونها 

هي ما هو اأماَمهم.

اأ�صئلة للحوار:

خ�ُص الذي ا�ضتطاَع الخروَج  اإليها ال�ضَّ َل  ْق من بقَي في الكهف الحقيقَة التي تو�ضَّ 1  -  لماذا لم ي�ضدِّ

منه؟

ُمُه لنا الحوا�ّص من معرفٍة؟ ولماذا؟ 2  -  هل يمكُن  اأْن نثَق دائماً بما تقدِّ

3  -  ما دوُر العقِل في عمليَّة المعرفِة؟

هٌة له في راأي اأفالطون؟ 4  -  هل اأفكاُرنا عن الواقع مطابقٌة له اأو هي ن�ضٌخ م�ضوَّ

5  -  هل الإن�ضاُن قادٌر دائماً على المعرفِة اأم اأنَّ هناك حدوداً لمعرفِتنا؟
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؟ وماذا ق�ضَد بهما اأفالطوُن؟ 6  -  ما الفرُق بيَن عالِم الكهِف والعالِم الخارجيِّ

7  -  اأطلَق الفال�ضفُة على البحِث في مثِل هذه الم�ضكالِت "نظريَّة المعرفِة"، فماذا تعني؟

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

 :
1
ُة المعرفِة )الأب�صتيمولوجيا( اأوًل: نظريَّ

بين  العالقة  درا�ضــــــــــــــة  على  المعرفِة  ُة  نظريَّ تدل   

)ال�ضيء  المعروف  والمو�ضوع  )الإن�ضان(  العارفة  الذات 

الخارجي(.

الواقع  الفكر مع  �ضوؤال عن تطابق  المعرفة  وتثير نظرية 

الخارجي فهل: ما لدينا من اأفكار عن الواقع مطابقة لما 

هو واقع؟

عن  النا�ضئة  الم�ضكالت  في  البحث  هي  المعرفة  فنظرية 

وتنبُع  الُمدَرِك،  والمو�ضوِع  الُمدِرَكِة  اِت  الذَّ بيَن  العالقِة 

ًل  ِة المعرفِة، من اأنَُّه يجُب علينا اأوَّ يَُّة البحِث في نظريَّ اأهمِّ

اأْن نعرَف كيف نعرُف؟ وما قيمُة ما نعرُف؟ واإلى اأيِّ مدًى 

يتَّ�ضُع نطاُق معرفِتنا. 

:) كِّ ُة )مذهُب ال�صَّ ثانيا: الّريبيَّ

كِّ  ال�ضَّ تعريُف  ويمكُن   ، كِّ وال�ضَّ نِّ  الظَّ بمعنى  لغًة،  الّريُب 

ترجيَح  العقُل  ي�ضتطيُع  ل  نقي�ضين  بيَن  ُد  التَّردُّ باأَنُه 

اأحِدهما على الآخِر لوجوِد اأماراٍت مت�ضاويٍة في الحكمين، 

اأو لعدم وجوِد اأيِّ اأمارٍة فيهما.

ِة المعرفِة  اأ�ضا�ضاً بنظريَّ كِّ الفل�ضفيِّ  ويتَّ�ضُل مو�ضوُع ال�ضَّ

تح�ضيِل  عن  الب�ضريِّ  العقِل  عجِز  افترا�ِص  على  يقوُم  اإذ 

المعرفِة في كلِّ �ضيٍء.

ن�ضتخدم كلمة اأب�ضتيمولوجيا بالمعنى الأنجلو اأمريكي، حيث ت�ضتخدم الكلمة نف�ضها 

بالمعنى الفرن�ضي للدللة على نقد العلم.
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اِك  كَّ كِّ �ضوراً عديدًة، فيرى بع�ُص ال�ضُّ ويتَّخُذ مذهُب ال�ضَّ

الميالد( عجَز  الرابع قبل  القرن  " فيرون")  اأمثال  من 

العقِل الب�ضريِّ عن اإقامِة معرفٍة مو�ضوعيٍَّة �ضادقٍة مطلقٍة 

عن اأيِّ �ضيٍء، واإنَّ كلَّ معرفٍة اإنَّما هي ذاتيٌَّة ن�ضبيٌَّة.

 ويرى اآخرون من الفال�ضفِة الالاأدريين من اأمثال"كنط" 

وجوِد  على  الّدقيِق  البرهاِن  اإقامِة  عن  عاجٌز  العقَل  اأن 

الأ�ضياء في ذاتها، كوجوِد اهلِل وطبيعِتِه، والنَّف�ص الإن�ضانيَّة 

، ومن ثمة  وطبيعِتها، ووجوِد العالِم المح�ضو�ِص الخارجيِّ

يمكن  ول  عقلياً،  ممتنعة  ذاتها  في  الأ�ضياء  معرفة  فاإّن 

اإثبات وجودها اإل بالت�ضليم بها لعتبارات اخالقية. 

 : ُك المنهجيُّ ثالثًا: ال�صَّ

القِدي�ُص  المذهَب  هذا  ويمثُِّل  اليقيِن،  اإلى  للو�ضوِل  واأداٌة  منهٌج  هو  بل  بذاتِه؛  غايًة  لي�َص  هنا  كُّ  ال�ضَّ

، اللذان  ، واأبو حامٍد الغزاليُّ في القرِن الّثاني ع�ضَر الميالديِّ اأوغ�ضطيُن في القرِن الخام�ِص الميالديِّ

اأنَّه ل يمكن لالإن�ضان بلوغ الحقيقَة المطلقَة التي هي اهلل تعالى اإل بعد المرور بت�ضاوؤلت كبرى  راأيا 

اإلى  ي�ضل  واإنَّما   ، المنطقيِّ البرهاِن  في  ول  الحوا�ص  �ضهادة  في  جوابا  عليها  يجد  ول  الإن�ضان  تحير 

معرفتها بحد�ِص �ضوفي م�ضتلهم من اهلل. 

الأ�ضياء  كل  ووجود  وجوده  في  بال�ضك  فبداأ  ال�ضك،  فكرة  من  انطلق  فقد  )1596-1650م(  ديكارُت  اأما 

وفي �ضحة كل المعارف، �ضواء اأكانت ح�ضية اأم عقلية. لكن ديكارت اأدرك اأنه ل ي�ضك في �ضكه، وال�ضك فكر 

والفكر وجود . ومن هنا تو�ضل ديكارت اإلى الكوجيتو: اأنا اأفكر اإذن اأنا اأوَجد.و الإن�ضان بو�ضفه موجودا 

الناق�ص، وهذا الموجود  مفكرا يمتلك في ذهنه فكرة عن موجود كامل وعلى النقي�ص منه الموجود 

الكامل هو اهلل الذي ب�ضببه يتيقن الإن�ضان من اأنه موجود ومفكر.

رابعًا: اليقيُن: 

ِك، وهو حالٌة ذهنيٌَّة تقوُم على اطمئناِن  هو العتقاُد الجازُم المطابُق الّثابُت، الذي ل يزوُل بت�ضكيِك الُم�ضكِّ

يِء مَع العتقاِد اأنَُّه كذا، واأنَُّه ل يمكُن اأْن يكوَن اإلَّ كذا. النَّف�ص اإلى ال�ضَّ
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ة المعرفِة الأفالطونيَِّة: خام�صًا: نظريَّ

لم يوؤمن اأفالطون بالعالم المادي الذي ندركه بالمعرفة الح�ضية و�ضماه عالم " الأ�ضباح والظالل" فهو 

النهائي  التغيرات ول ي�ضتقر على حال، فالطفل ي�ضير �ضابا ثم �ضيخا ويكون م�ضيره  عالم قائم على 

الموت وهذا ينطبق على الكائنات جميعها؛.لذلك لبد من وجود عالم ثابت يقابل هذا العالم المتغير 

عندما  الثابت  العالم  هذا  على  تعرف  الإن�ضان  وي�ضتطيع  والف�ضاد"،  "الكون  ال�ضيرورة  عالم  هو  الذي 

يرى الكائنات المتغيرة فيتذكر اأنه َعَرف ُمُثلَها في حياة �ضابقة عا�ضها في العالم الحقيقي الذي ي�ضميه 

اأفالطون عالم المثل؛.وذلك لأن اأفالطون بنى نظريته في المعرفة على فكرة اأن الإن�ضان مكون من 

نف�ص وج�ضد، والنف�ص قد وجدت قبل الج�ضد في عالم المثل، وهناك تعرفت النموذَج الحقيقي الذي 

ي�ضنع اهلل على غراره الكائنات الح�ضية. وعندما يرى الإن�ضان هذه الكائنات الح�ضية المتغيرة يتذكر 

المثل الحقيقية.

: �صاد�صًا: جون لوك والمذهُب التَّجريبيُّ

عقَل  اأنَّ  وراأى  الفطريَّة،  الأفكاَر  لوك  اأنكَر   

فيها  ُينق�ْص  لم  بي�ضاَء،  �ضفحًة  ُيولُد  فِل  الطِّ

من قبُل �ضيٌء، والّدليُل على ذلك اأنَّ الأطفاَل 

وعدم  )الهويَّة  المنطِق  مبادَئ  يعوَن  ل 

ٌة، لما  التَّناق�ص(. ولو كانْت هناك اأفكاٌر فطريَّ

ُوجَد هذا الختالُف في المبادئ الأ�ضا�ضيَِّة في 

المنطِق والأخالِق والّديِن والعلِم بيَن مختلِف 

الفطرية  الأفكار  اأن  لوك  عوِب،ويرى  ال�ضُّ

المزعومة ُت�ضَتَمّد اأ�ضا�ضا من المعرفة الح�ضية 

التجريبية. 

يَُّة،  نا، هو النطباعاُت  الح�ضِّ اإنَّ ما ندرُكُه بحوا�ضِّ

ٍة، وحيَن كنَّا اأطفاًل، لم تكْن لدينا هذه الفكرُة،  بًة عن التُّفاحِة. عندما نذوقها اأّول مرَّ ُن فكرًة مركَّ اإنَّنا نكوِّ

ْلنا  اأحمَر، وذْقنا �ضيئاً طازجاً، وعن طريِق تجميِع الكثيِر من الإح�ضا�ضاِت المماثلِة، �ضكَّ لقد راأْينا �ضيئاً 

يَِّة.  بًة. فمن اأين ن�ضتمدُّ اأفكاَرنا؟ يجيُب لوك: من انطباعاتنا الح�ضِّ راٍت واأفكاراً مركَّ ت�ضوُّ
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ُة:  ُة النَّقديَّ �صابعًا: كانط والمثاليَّ

قيمِة  تقديِر  في  يفِرطون  العقليين  اأنَّ  كنط  راأى   

عنَد  الوقوِف  في  بالغوا  التجريبيين  واأنَّ  العقِل، 

. اأما هو فقد اتخذ موقفا و�ضطا بين  حدوِد الحوا�صِّ

العقليين والتجريبيين: فالإن�ضان يدرك المعطيات 

الح�ضية ومن ثم يقوم الذهن بتنظيمها حتى تتحقق 

المعرفة.

الظواهر.  الأول،عالم  عالمين:  بين  كنط  ويفرق 

المعرفة  اأن  ذاتها موؤكدا  الأ�ضياء في  والثاني، عالم 

الإن�ضانية تقت�ضر على العالم الأول، اأما العالم الثاني 

الأخالقي  بالت�ضليم  اإل  معرفته  بلوغ  يمكن  فال 

بوجوده.
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اأ�صئلُة التَّقويِم والأن�صطة:

ْف ما ياأتي:   - عرِّ
ً
اأول 

 الّريبيَّة – اليقين – نظريَّة المعرفِة. 

ثانيًا -  ا�صرْح ما ياأتي:

ّك المنهجّي عنَد ديكارت.      1  -  ال�ضَّ

2  -  المعرفَة عنَد اأفالطون.

ثالثًا -  علِّْل ما ياأتي: 

ِة المعرفِة. 1  -  اأهّميَّة البحِث في نظريَّ

ِة. 2  -  اإنكار لوك الِفَكَر الفطريَّ

ُة:  الأن�صطُة الال�صفيَّ

ُة المعرفِة. ا �ضبَق اأهمَّ الأ�ضئلِة التي تطرُحها نظريَّ - حاوْل اأْن ت�ضتخل�َص ممَّ

المراجع:

1(  غاردير، جو�ضتان.)2009(. عالم �صوفيا. ت :حافظ الجمالي. دم�ضق: دار طال�ص.

ة المعرفة. القاهرة: دار م�ضر للطباعة. 2(  زكريا، فوؤاد.) بال تاريخ(. نظريَّ

3(  ميد، هنتر.)1969(. الفل�صفة: اأنواعها وم�صكالتها. ت: فوؤاد زكريا. القاهرة – نيويورك: مكتبة 

م�ضر.

4(  �ضليبا، جميل.)بال تاريخ(. المعجم الفل�صفي،. بيروت: ال�ّضركة العالمية للكتاب .

5(  بدوي،عبد الّرحمن.)1984(.مو�صوعة الفل�صفة.القاهرة:الموؤ�ض�ضة العربيَّة للدرا�ضات والن�ضر. 

معهد  بيروت:  الأول.  المجلد  العربيَّة.  الفل�صفيَّة  المو�صوعة  واآخرون.)1986(.  معن  زيادة،    )6

الإنماء العربي.

www.marefa.org   : 7(   موقع مو�ضوعة المعرفة
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ر�سُ 2الدَّ

المنطُق و قوانيُن الفكِر

 : الهدُف العامُّ

الُب على ق�ضايا اأ�ضا�ضية في المنطق . اأن يطلع الطَّ

الأهداُف التَّعليميَّة:

الِب بعَد النتهاِء من اأن�صطِة الّدر�ِس اأْن: ُع من الطَّ  ُيتوقَّ

َف المنطَق. 1  -  يعرِّ

2  -  يق�ضم المنطق ويحدد مو�ضوعه

 3  -  ي�ضتنتج اأن المنطق علم وفن.

4  -  يفهم قوانين الفكِر التي يرتكُز عليها العقل الإن�ضاني.

ِة اإليه. َح اأهّمّية المنطِق ومدى حاجاِتنا الحياتيَّ 5 -  يو�ضِّ
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لمنطُق و قوانيُن الفكِر

 يرى ابن �ضينا اأن" المنطق خادم العلوم ، فهو غير مق�ضود لأن يكون علماً م�ضتقاًل بذاته ، بل و�ضيلة 

العلوم للمحافظة على دقتها وات�ضاقها "

اأ�صئلة للحوار:

1  -  ما اأهمية المنطق في راأيك ؟

2  -  هل للمنطق دور في الحياة اليومية ؟

3  -  هل توجد عالقة بين المنطق والعلوم في راأيك ؟ ولماذا؟

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

ًل_ تعريف المنطِق: اأوَّ

وفي  البرهان،  اأو  الفكر  اأو  العقل  على  اأي�ضا  تدل  كما  الكالم،  تعني  اليونانية  اللغة  في  المنطق  كلمة 

اللغة العربية تم التفريق بين نوعين من النطق: النطق الظاهري) الكالم والتلفظ( والنطق الباطني) 

الكالم  اأي:  معا  وال�ضطالحي  الأ�ضلي  مدلولها  منطق  كلمة  اأعطيت  التفرقة  وبهذه  الأفكار(  اإدراك 

واإدراك المعقولت اأو الأفكار. 

 ويعّرفه اأر�ضطو باأنَُّه اآلة الفكر و�ضورته وعده مدخاًل لجميع العلوم اإذ ل غنى عنه لأي علم.

خوا�ص  في  البحث  ومو�ضوعه  ال�ضحيح،  للتفكير  العامة  المبادئ  في  الباحث  العلم  باأنه  كنز  ويعرفه 

الأحكام، ل بو�ضفها ظواهر نف�ضية، بل من حيث دللتها على معارفنا ومعتقداتنا، وُيعنى على الأخ�ص 

بتحديد ال�ضروط التي بها نبرهن على انتقالنا من اأحكام معلومة اإلى اأخرى لزمة عنها.

ثانيًا _مو�صوع المنطق:

ويعني  جديد،  علم  تح�ضيل  اإلى  موؤدية  اأنها  حيث  من  والت�ضديقات،  الت�ضورات  هو  المنطق  مو�ضوع 

الت�ضور ح�ضول �ضورة ال�ضيء في العقل، واإدراك حقيقته من غير اأن ُيحكم عليها بالنفي اأو الإثبات، اأما 

من  موؤلف  حادث  العاَلم  باأن  الت�ضديق  مثال:اإن  الإثبات  اأو  النفي  ي�ضتلزم  عقلي  فعل  فاإنه  الت�ضديق 

ت�ضور العالم وت�ضور الحدوث و اإدراك وقوع العالقة بينهما، اأي اأن العاَلم ُمحدٌث)مخلوق(. 

المادي  بالم�ضمون  خا�ضة  عناية  ُيعنى  ل  والت�ضديقات  الت�ضورات  مو�ضوعه  اأن  حيث  من  والمنطق 

الت�ضورات  تح�ضيل  اإلى  توؤدي  التي  العقلية  بالعمليات  عنايته  بقدر  الت�ضورات  لهذه  الواقعي  اأو 
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والت�ضديقات تح�ضياًل �ضحيحاً .

ثالثًا : تق�صيم المنطق: 

كل  اأن  وذلك  المادي  والمنطق  ال�ضوري  المنطق  رئي�ضيين:  ق�ضمين  الدقيق  بالمعنى  المنطق  ينق�ضم 

علم من العلوم له ناحيتان: �ضورية ومادية ، ول تختلف العلوم بع�ضها عن بع�ص من هذه الناحية اإل 

في ن�ضبة كل من هاتين الناحيتن اإلى الأخرى : فبع�ضها اأكثر �ضورية ، وبع�ضها الآخر اأكثر مادية وهذا 

يعني اأن لكل علم مو�ضوعاً يبحث فيه ، واأنه لكي ي�ضل اإلى معرفة هذا المو�ضوع ل بد من �ضل�ضلة من 

العمليات العقلية التي يقوم بها الفكر .

رابعًا: هل المنطق علم اأم فن: 

تبداأ هذه الم�ضكلة مع اأر�ضطو الذي جعل ال�ضفة الأولى للعلم هي النزاهة بمعنى اأن العلم يبحث في 

الحقيقة بغ�ص النظر عن التطبيق عليها وعن الفائدة التي يمكن اأن ت�ضتخرج من هذا التطبيق، وهذا 

يقت�ضي اأن يبقى العلم فقط في ميدان النظر المجرد .لكن الفن يهتم باإمكان تطبيق الحقائق النظرية 

بو�ضاطة و�ضع مناهج للعمل بل واأحياناً لمزاولة العمل نف�ضه.

 ومن هنا يتبين الفرق بين الذين حددوا المنطق كعلم والذين حددوه كفن واأ�ضحاب التجاه الأول 

نظروا اإلى المنطق على اأنه علم ، كما فعل اأر�ضطو ، فهم يق�ضرون المنطق على درا�ضة قوانين البرهان، 

اأما اأ�ضحاب التجاه الثاني فهم يهدفون من المنطق اإلى و�ضع قواعد لتوجيه العقل ، وبيان المناهج 

الفائدة وكذلك  اأجل هذه  العلوم المختلفة ويدر�ضونه من  اإلى تح�ضيل المعارف في  الموؤدية  العملية 

يعدون المنطق فناً .

 خام�صًا : قوانين الفكر:

عرفت  التي  هي  ثالثة  في  اأر�ضطو  حددها  وقد  عليها:  ي�ضير  بقوانين  ال�ضليم  المنطقي  الفكر  يلتزم   

تقليدياً بـ " قوانين الفكر " الأ�ضا�ضية ، و�ضيغت كما ياأتي: 

ِة: 1 ـ  قانوُن الذاتية اأو الُهويَّ

و�ضورته : كل �ضيء هو ما هو ، اأو : اأ هي اأ . مثال الكتاب هو الكتاب .

2 ـ  قانوُن عدِم التَّناق�ِس : 

و�ضورته : ال�ضيء ل يمكن اأن يكون كذا ول يكون كذا معاً، اأو اأ لي�ضت ب ول ب معاً .
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3 ـ قانوُن الّثالِث المرفوُع : 

ويعني اأنَّ اأحَد المتناق�ضين ل بدَّ اأْن يكوَن �ضادقاً، اإْذ لي�َص هناك احتماٌل ثالّث بجانِب المتناق�ضين يمكُن 

َبُهما معا،ً ول يوجُد و�ضٌط بينهما، فالحتماُل الّثالُث ممتنٌع اأو م�ضتبعٌد، ورمُز هذا القانوِن هو  اأْن يكذِّ

ا اأْن ننفَيُه عنه.  يُء ) اأ ( اأو ) ل  اأ ( (( فاإّما اأن نثبَت محموًل معيَّناً لمو�ضوٍع ما، واإمَّ ا اأْن يكوَن ال�ضَّ )) اإمَّ

ا غيُر موجوٍد( ول ثالث لهذين الحتمالين.  ا موجوٌد واإمَّ )فالقلُم اإمَّ

ُة المنطِق ومدى حاجِتنا اإليه: يَّ �صاد�صًا  _ اأهمِّ

َر تفكيراً �ضحيحاً يميُِّز به الحَق من الباطِل،  يحتاُج الإن�ضاُن اإلى معرفِة قواعِد المنطِق وقوانيِنِه؛ ليفكِّ

ًة باأنف�ضهم  ِم الواعي باأفكاِرهم، ويجعُلُهم اأكثَر ثقَّ ُدهم بالتَّحكُّ وي�ضاعُد اأفراد المجتمِع على التَّعامِل، ويزوِّ

وتحقيِق اأهداِفهم، وي�ضهُم في بقاِء المجتمعاِت وا�ضتمراِرها من خالل تفاعِل الأفراِد ب�ضكٍل بنَّاٍء، وحلِّ 

ِة المنا�ضبِة،  َم والمبرمَج ي�ضهُم في ابتكار الحلوِل الفكريَّ الم�ضكالِت التي تواجُههم؛ لأنَّ التَّفكيَر المنظَّ

وي�ضتخدُم المنطق في ت�ضحيِح عمليَّة التَّفكيِر في مجالِت العلوِم كافًة ، كما اأنَّه لو كاَن الإن�ضاُن بحراً 

والمناطقُة  اأفكاِره،  ِة  ل�ضحَّ �ضماَن  فال   ، يراعيها  ل  اأو  المنطِق  قوانيِن  على  لٍع  مطَّ غيَر  العلوِم  من 

المحدثون مثَل » وايتهد و را�صل « ا�ضتخدموا المنطَق في المناهِج الح�ضابيَِّة، وفي ا�ضتخداِم الّرموِز، 

ويرتُِّب  يبرمُج،  العلَم  هذا  اإنَّ  الحوا�ضيِب.  اأجهزِة  مَع  العمِل  مجاِل  في  اأي�ضاً  ٌة  مهمَّ ا�ضتخداماٌت  وله 

هنيََّة ال�ضابقَة؛ لي�ضتنتَج من خاللها نتيجًة �ضحيحًة مطابقًة للواقِع في الحياِة اليوميَِّة  المعلوماِت الذِّ

، و هذا الواقُع الفعليُّ دخلَُه الكثيُر من العنا�ضِر الغريبِة عن العقِل من م�ضاعَر ذاتيٍَّة ونزواٍت و�ضروٍب 

ُة المنطِق هي درا�ضُة هذا الواقِع لمعرفِة مدى اتِّفاِقِه اأو اختالِفِه مَع العقِل  من الوجوِد العار�ِص، ومهمَّ

» الحقيقة « .
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اأ�صئلة التقويم والمناق�صة

اأوًل -  علل ما ياأتي:

1  -  عّد اأر�ضطو المنطق مدخاًل لجميع العلوم.

2  -  يحتاج الإن�ضان اإلى معرفة قواعد المنطق .

ثانيًا-  اأجب عّما ياأتي:

1  -  حدد معنى المنطق عند كينز ؟

2  -  ا�ضرح مو�ضوع المنطق وعدد اأق�ضامه .

3  -  المنطق علم اأم فن و�ضح ذلك ؟

4  -  عدد قوانين الفكر و بين اأهميتها .

5  -  ما اأهمية المنطق و ما مدى حاجتنا اإليه 

المراجع

وري و الّريا�ضي. الكويت: وكالة المطبوعات. 1 -  بدوي ، عبد الّرحمن ) 1981 م (  المنطق ال�ضّ

2 -  الحفني ، عبد المنعم )2002م( المعجم ال�ضامل لم�ضطلحات الفل�ضفة.

3 - مراجع من النترنت للطالب:

http://www.bytocom.com/vb/showthreadhttp://tomaar.net/vb/archive/
index.php/t-22800.html
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ر�سُ 3الدَّ

ة طرائُق التَّفكيِر العامَّ

: الهدُف العامُّ

الُب اأهم طرائق التَّفكيِر. اأْن يفهَم الطَّ

الأهداُف التَّعليميَّة:

الِب بعَد القياِم باأن�صطِة الّدر�ِس اأْن: ُع مَن الطَّ ُيتوقَّ

1  -  ي�ضتنتَج تعريَف الحد�ِص كاأحِد طرائِق العقِل المبا�ضرِة.

2  -  يقارَن بيَن اأنواِع الحد�ِص. 

3  -  ي�ضتنتَج الفرَق بيَن ال�ضتقراِء وال�ضتنتاِج..

4  -  يقارَن بيَن التَّحليِل والتَّركيِب.
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ُة طرائُق التَّفكيِر العامَّ

تلك  في  التفكير  م�ضتوى  فيتفاوت  المعرفة،  مو�ضوعات  باختالف  النا�ص  بين  التفكير  طرائق  تختلف 

المو�ضوعات من اإن�ضان اإلى اآخر بح�ضب ثقافته وخبرته، لذلك طريقة الإن�ضان العادي في تعرف الأ�ضياء، 

تفكير  طرائق  اإلى  يحتاج  منهما  فكل  العالم  و  الفيل�ضوف  اأما  المكت�ضبة،  ومعارفه  حوا�ضه  على  تعتمد 

خا�ضة.

اأ�صئلة للحوار:

1  -  هل ت�ضتخدم طريقة تفكير واحدة اأو اأكثر في الح�ضول على المعرفة؟

2  -  ما الفرق بين طريقة الإن�ضان العادي وطريقة العاِلم في الح�ضول على المعرفة؟

3  -  بماذا تتميز طريقة تفكير الفيل�ضوف؟

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

على  اإيجابياً  ينعك�ُص  رائِق  الطَّ َة هذه  واإنَّ �ضحَّ عًة،  متنوِّ يتَّبُع طرائَق  الحقيقِة  بحِثِه عن  العقَل في  اإنَّ 

ِة: ُف فيما ياأتي بع�َص طرائِق العقِل العامَّ ِة النَّتائِج. نتعرَّ �ضحَّ

 )intuition( ًل - الحد�ُس اأوَّ

عليها  الذي  اأنَّ  اأرى  اولِة  الطَّ اإلى  اأنظُر  وعندما  انفعالٍت،  من  يثيُرها  ما  اأعرُف  نف�ضي  ُل  اأتاأمَّ عندما 

نِة له. عن هذه المعارِف كلِّها اأقوُل: اإنَّها حد�ضيٌَّة،  كتاٌب، واأنا اأدرُك اأنَّ الكلَّ اأكبُر من اأحِد الأجزاِء المكوِّ

. ماٍت ومبادَئ، بل تجلَّْت لعقلي على نحٍو وا�ضٍح وعفويٍّ فاأنا لم اأ�ضتنتْجها من مقدِّ

المبا�ضر  الإدراك  هو  الواقع،اأو  اأو  للحقيقة  المبا�ضرة  الروؤية  هو  عام  بوجه  تعريفه:الحد�ص 

لحقيقة اأو واقعة ما.

ثانيا: اأنواُع الحد�ِس:

: يُّ 1 (  الحد�ُس الح�صِّ

ها من بع�ٍص، نميُِّز �ضوَت الجر�ِص من القرِع على الباب، ونميُِّز بيَن وخِز الإبرِة   نحن نميُِّز الأ�ضواَت بع�ضَ

الحد�َص  اإن  الإح�ضا�ِص.  اأو ماهيَِّة هذا  وِت  ال�ضَّ بماهيَِّة هذا  التَّفكيِر  اإلى  اللُّجوِء  دون  الماِء من  وحرارِة 

 . ُل درجاِت معرفِتنا بالعالِم الخارجيِّ يَّ هو اأوَّ الح�ضِّ
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ف�صيُّ :  2 (  الحد�ُس النَّ

عادِة، اأو اأنَّني في هذه اللَّحظِة اأ�ضعُر بالحزِن على فراِق زميلي  اأنا اأعرُف اأنَّني في هذه اللَّحظِة اأ�ضعُر بال�ضَّ

فِّ الذي انتقَل اإلى مدر�ضٍة اأخرى. اإنَّنا نعرُف من خالِل الحد�ِص النَّف�ضيِّ مبا�ضرًة كلَّ ما يجوُل  في ال�ضَّ

. عوُر العفويُّ في �ضعوِرنا من �ضوٍر وعواطَف واأفكاٍر، اإنَّ الحد�َص النَّف�ضيَّ هو ال�ضُّ

3 (  الحد�ُس العقليُّ :

وغيَر  موجوداً  واحٍد  وقٍت  في  يكوَن  اأْن  يمكُن  ل  يَء  ال�ضَّ واأنَّ  اإليها،  اأدَّى  �ضبباً  نتيجٍة  لكلِّ  اأنَّ  اأعرُف  اإنَّني 

موجوٍد. 

البداهِة  حد�ُص  هو  العقليُّ  فالحد�ُص  عقلّياً،  حد�ضاً  يها  ن�ضمِّ مبا�ضرًة  معرفًة  كلَُّه  هذا  اأعرُف  اإنِّي 

ِتها. العقليَِّة؛ لأنَّ الأموَر التي ُيطلُعنا عليها تكوُن وا�ضحًة ل ن�ضكُّ في �ضحَّ

4 (  الحد�ُس التنبوؤي : 

التجارب، كما  العاِلم بعد طول  اأن تكون لمحة تطراأ على ذهن  العلمية  اأحيانا في الكت�ضافات  يحدث 

محاولت  بعد  المطلوب،  الحل  فجاأة  بالبال  يخطر  اأن  الهند�ضية  الم�ضائل  حل  محاولة  في  يحدث 

عديدة غير مثمرة. مثال ذلك: دافعة اأرخميد�ص. 

 )inference( ثالثًا -  ال�صتدلُل

تها اإلى اأ�ضياَء اأخرى ناتجٍة عنها �ضرورًة، تكون  هو عملية عقلية ينتقل فيها الفكر من اأ�ضياء ُم�ضلَّم ب�ضحَّ

جديدة عن الأولى.

وي�ضمى ال�ضتدلل من مقدمة واحدة ا�ضتدلًل مبا�ضراً، مثال: عندما تقول:

 كل مخل�ص اأمين يلزم عنه كل من لي�ص مخل�ضاً لي�ص اأميناً.

وي�ضمى ال�ضتدلل الموؤلف من مقدمتين ا�ضتدلًل قيا�ضياً اأو قيا�ضاً، مثال: 

كل اإن�ضــــــــــــــان فان

�ضــــــــــقراط اإن�ضـان

اإذن: �ضقراط فان

وقد يكون ال�ضتدلل ا�ضتنتاجياً وي�ضمى ا�ضتنباطاً، اأو ا�ضتقرائياً وي�ضمى ا�ضتقراًء

اإلى  المبداأ  ومن  الخا�ص،  اإلى  العام  من  الفكر  فيه  ينتقل  ا�ضتنتاجي  ا�ضتدلل  هو  ال�ضتنباط: 
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النتيجة.

اأنه  اإثبات حكم كلي ينطبق عليها جميعها. وهذا يعني  ال�ضتقراء: هو معاينة الوقائع الجزئية بهدف 

ُي�ضَتَدل بجميع الجزئيات من اأجل الحكم على الكل.

اأنواع ال�صتقراء:

ال�ضتقراء الريا�ضي: يبرهن الريا�ضيون اأوًل على الق�ضية الخا�ضة الجزئية، ثم ينتقلون منها اإلى ق�ضية 

اأعم منها.

ال�ضتقراء التجريبي: يبداأ من الوقائع الجزئية المادية لي�ضل اإلى القوانين الكلية.

مثال: الحديد والنحا�ص والف�ضة.. كل منها يتمدد بالحرارة )وقائع جزئية(

الحديد والنحا�ص و الف�ضة..كل منها معادن ) وقائع جزئية(

المعدن يتمدد بالحرارة )قانون عام(

)Analysis&Synthesis( ثالّثًا - التَّحليُل والتَّركيُب

اأ  -  الَتحليُل والتركيب العقليان:

ُك فيها العقُل ما ُيعر�ُص عليه من   الَتحليُل: هو عمليَّة عقليٌَّة تقوُم باإرجاِع الكلِّ اإلى اأجزاِئِه، بحيُث ُيفكِّ

اأموٍر فيرجُعها اإلى عنا�ضِرها الب�ضيطِة.

ريقُة التَّركيبيَُّة هي انتقاُل العقِل  ا التَّركيُب: فهو عمليَّة عقليٌَّة تقوُم بتاأليِف الكلِّ من اأجزاِئِه، والطَّ اأمَّ

بِة.  من المعاني والق�ضايا الب�ضيطِة اإلى المعاني والق�ضايا المركَّ

دُة. يكوُن المو�ضوُع في التَّحليِل والتَّركيِب العقلّيين هو المفاهيُم العقليَّة المجرَّ

ب  -  التَّحليُل والتَّركيُب التَّجريبيان: 

ُر �ضوءاً اأبي�َص لم�ضباٍح في مو�ضوٍر اأو مطياٍف، ماذا �ضيح�ضُل؟ حيَن تمرِّ

اإذا اأح�ضْرنا قر�َص نيوتن الملوَن ب�ضبعِة األواٍن وقمنا بتدويِرِه ب�ضرعٍة، كيف �ضي�ضبُح لوُنُه؟

في  ا  اأمَّ قزح،  قو�ِص  األواُن  هي  األواٍن  �ضبعِة  اإلى  يتحلَُّل  اأنَُّه  هو  الأولى  الحالِة  في  وِء  لل�ضَّ يحدُث  ما  اإنَّ 

وِء. بعَة كلوٍن واحٍد هو الأبي�ُص، وهذا ندعوه تركيباً لل�ضَّ الحالِة الثَّانيِة فاإنََّك �ضترى الألواَن ال�ضَّ

من اأ�ضهِر الَتجارِب العلميَّة التي در�ضتها في الكيمياِء /تجربُة تحليِل الماِء/، بحيُث نقوُم بتحليِل الماِء 
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التي  اإلى عنا�ضِرها  ّيِة  المادِّ الوقائِع  بتفكيِك  نقوُم  هنا  اأك�ضجين.  وذرِة  ذرَّتي هيدروجين  اإلى  كهربائّياً 

بعمليَّة  القياُم  التَّحليِل  ِة  ِد من �ضحَّ للتَّاأكُّ بع�ٍص. ويمكُن  ها عن  بع�ضِ العنا�ضِر  تتاألَُّف منها، وعزِل هذه 

والأك�ضجين،  الهيدروجين  من  اأي  التَّحليُل،  عنها  ك�ضَف  التي  العنا�ضِر  من  الماِء  تركيُب  هي  معاك�ضٍة 

وذلك ب�ضرِب �ضرارٍة كهربائيٍَّة في مزيٍج من هذين العن�ضرين.

اأ�صئلُة التَّقويِم والمناق�صة:

ٍة  طرنِج بيَن �ضديقين من اأ�ضدقاِئَك، لماذا ت�ضتطيُع في اأكثَر من مرَّ 1  -  اإذا كْنَت ت�ضاهُد مباراًة في ال�ضِّ

طرنِج قد ل ينتبُه لها كال الالَّعبين؟ كاٍت محتملٍة لحجارِة ال�ضِّ اأْن تنتبَه لتحرُّ

ْد اأيَّ نوٍع من التَّفكيِر، )التَّحليلي – التركيبي(، يغلُب على اأ�ضحاِب الخت�ضا�ضاِت الآتية:  2  -  حدِّ

)الّروائي -  الفنَّان  - الفيل�ضوف  -  عالم الكيمياء اأو الفيزياء(. ولماذا؟

. يِّ والنَّف�ضيِّ 3  -  وازْن بيَن الحد�ضين الح�ضِّ

4  -  وازْن بيَن ال�ضتنتاِج وال�ضتقراِء.

5  -  اأعِط اأمثلًة من اإن�ضائك لكلٍّ من: ال�ضتنتاِج – ال�ضتقراِء- التَّحليِل والتَّركيِب – الحد�ِص.

الأن�صطُة الال�صفيَُّة:

(، وا�ضرْح من خاللها الحد�َص المبدَع. ِك البخاريِّ ِة اكت�ضاِف جيم�ص وات )المحرِّ ابحْث في ق�ضَّ

المراجع:

�ضليبا، جميل.)بالتاريخ( المعجم الفل�صفي، ج1وج2. بيروت: ال�ّضركة العالمية للكتاب ودار الكتاب 

اللبناني.
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ر�سُ 4الدَّ

مناهُج البحِث )1(

العينة ودورها في البحث العلمي

: الهدُف العامُّ

َف الطالب اأهمَّ اأدواِت البحِث العلميِّ في المناهِج المختلفِة.  اأن يتعرَّ

الأهداُف التَّعليميَّة:

الِب بعَد القياِم باأن�صطِة الّدر�ِس اأْن: ُع مَن الطَّ ُيتوقَّ

َد معنى المعرفة العلمية، وخ�ضائ�ضها. 1  -  يحدِّ

2  -  يقارَن بيَن اأنواِع الحد�ِص. 

3  -  يعدد خطوات الطريقة العلمية.

4  -  يميز بين الأدوات الم�ضتخدمة في مناهج البحث العلمي .
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مناهُج البحِث )1(

�ضاأَلني زميلي خالٌد: هل �ضمعَت اأخباَر التِّلفاِز البارحَة؟ قلُت: ل، وحيَنها قاَل لي: �ضمعُت المذيَع يقول: 

َب زميلي وليٌد:  عِب الأمريكيِّ ل يرغبون با�ضتمراِر الحرِب في اأفغان�ضتان . فعقَّ اإنَّ /70 بالمئة / من ال�ضَّ

ِة ، وقراأُت خبراً يقوُل: اإنَّ الّدرا�ضاِت بيَّنْت اأنَّ الإن�ضاَن ي�ضهُم  اٍم على ال�ّضابكِة الإلكترونيَّ واأنا دخلُت منُذ اأيَّ

في رفِع درجِة حرارِة الأر�ِص بن�ضبٍة كبيرٍة، كما بينت ازدياد ن�ضبة الكربون في الغالف الجوي ؛ ما هذه 

الن�ضب؟

اأ�صئلة للحوار:

1  -  كيَف يتمُّ ح�ضاُب الّراأِي العامِّ الأمريكيِّ ؟ 

ُل اإلى اأنَّ الإن�ضاَن ي�ضهُم في رفِع درجِة حرارِة الأر�ِص ؟ كيَف يتمُّ ح�ضاُب ن�ضبة الكربون  2  -  كيَف تمَّ التَّو�ضُّ

في الغالف الجوي؟

تمَّ  ؟ وكم �ضخ�ضاً  الأمريكيِّ اأي  الرَّ ا�ضتخداُمها في ح�ضاِب  تمَّ  التي  ال�ضتبياِن  اأ�ضئلُة  راأيَك ما  -  في    3

توجيُه الأ�ضئلِة اإليهم؟ 

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

ُتُه: يَّ ًل: مفهوُم المنهِج واأهمِّ اأوَّ

المعنى ال�ضطالحيُّ للمنهِج هو: الّطريُق الموؤدِّي اإلى الك�ضِف عن الحقيقِة في العلوم بو�ضاطِة مجموعٍة 

ُد عملياِتِه. وبما اأنَّ العلوَم مختلفٌة، فطرُق البحِث ومناهُجُه  ُه �ضيَر العقِل، وتحدِّ من القواعِد التي توجِّ

ٍة م�ضتركٍة بيَنها  ِة البحِث، ومَع هذا الختالِف تلتقي العلوُم في اأ�ض�ٍص عامَّ تختلُف جزئّياً باختالِف مادَّ

. نطلُق عليها ا�ضم علَم المنهِج اأو المنهَج العلميَّ

ُدنا بالمعلوماِت التي نحتاُج اإليها لتِّخاِذ قراراٍت �ضليمٍة وحكيمٍة، فالبحُث المنهجيُّ  اإنَّ مناهَج البحِث تزوِّ

البحِث 
ُ
ومنهج  الأهداِف،  من  هدٍف  اأجِل  من  وتحليِلها  والمعلوماِت  البياناِت  لجمِع  مٌة  منظَّ عمليٌَّة 

مٌة، هادفٌة ولي�ضت ع�ضوائيًَّة يتمُّ التَّخطيُط لها وت�ضميُمها لفهِم طبيعِة م�ضكلٍة من الم�ضكالِت  عمليٌَّة، منظَّ

وحلِّها لم�ضلحِة الإن�ضاِن.

ِف �لمنهج وبين �أهميته. *  عرِّ
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ها: ثانيًا: المعرفُة العلميَّة وخ�صائ�صُ

المعرفُة العلميَّة هي المعرفُة النَّاتجُة عن ا�ضتخداِم مناهِج البحِث العلميِّ في العلوِم المختلفِة، وتتَّ�ضُم 

ها: هذه المعرفُة بخ�ضائ�َص اأهمُّ

اإلى  داً  محدَّ معنًى  تو�ضُل  علميَّة  لغًة  البحُث  ي�ضتخدَم  اأْن  وتعني  والرموز:  المفاهيم  تحديد    -   1

والبحوِث  الإن�ضانيَِّة  العلوِم  في  المفاهيِم  معنى  ٍة  بدقَّ َد  يحدِّ اأْن  الباحِث  على  يجُب  لذلك  القارئ، 

يا�ضيََّة. ا في البحوِث الكميَِّة فعليه اأْن ي�ضتخدَم الأرقاَم والمعادلِت الرمزية الرِّ ِة، اأمَّ الو�ضفيَّ

2  -  المو�ضوعيَّة: فالباحُث ل ي�ضفي ذاتيته على مو�ضوع بحثه، لكنه يقوم بجمع المعلوماِت ويحلُِّلها 

ا في العلوِم الإن�ضانيَِّة فتعني المو�ضوعيَّة  بيعيَّة، اأمَّ ة والعلميَّة هذا على م�ضتوى العلوِم الطَّ بمنتهى الدقَّ

ابتعاد الباحث عن اأفكاره الم�ضابقة وعواطفه وم�ضاعره واأهوائه.

ِه وتدقيِقِه. ِق اأنَّ البحَث معرو�ٌص لفح�ضِ ُق: ُيق�َضُد بالتَّحقُّ 3  -  التَّحقُّ

اهراِت باأب�ضِط �ضورٍة ممكنٍة. 4  -  التَّف�ضيُر الموجُز: ويعني اأْن يقوَم الباحُث بتف�ضيِر الظَّ

: ويعني اأنَّ النَّتائَج التي يح�ضُل عليها الباحُث ن�ضبية ولي�ضت مطلقة. 5 -  التَّفكيُر الحتماليُّ

ها ؟  ة. وما خ�صائ�صُ ِف المعرفَة العلميَّ *  عرِّ

ريقِة العلميَّة: ثالّثا: خطواُت الطَّ

ها: دٍة اأهمُّ يتَّبُع الباحُث في العلوِم المختلفِة المنهَج العلميَّ في�ضيُر وفَق خطواٍت محدَّ

ِف طبيعِتها ومجاِلها. 1  -  تحديُد الم�ضكلِة تحديداً دقيقاً بعَد تعرُّ

ابقِة المتعلِّقِة بم�ضكلِة البحِث. 2  -   مراجعُة البحوِث ال�ضَّ

ُل الحلوَل المحتملَة للم�ضكلِة.  3  -  و�ضُع الفرو�ِص التي ت�ضكِّ

ُة الفرو�ِص. 4  -   جمُع بياناٍت مو�ضوعيٍَّة ُيختَبُر بموجِبها �ضحَّ

 5  -  تحليُل البياناِت با�ضتخداِم الأ�ضاليِب المتعددة) الإح�ضائية(.

6  -  تف�ضيُر النَّتائِج التي تو�ضلنا اإلى حل الم�ضكلة.

ة. ريقِة العلميَّ ْد خطواِت الطَّ *  عدِّ
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: رابعًا: الأدواُت الم�صتخدمُة في مناهِج البحِث العلميِّ

ه النتباه نحو مو�ضوع داخلي اأو خارجي بق�ضد الم�ضاهدة والمراقبة. 1  -   المالحظُة: هي توجُّ

          اأ  -  اأنواُع المالحظِة:

بدايُة  وهي  الأولى  بالدرجة  الحوا�ص  على  وتعتمد  الب�ضيطُة  ُة  العفويَّ المالحظُة    -   1       

المالحظِة العلميَّة.

        2  -  المالحظُة العلمية: تكون مق�ضودة وم�ضبوطة اإذ توجهها فر�ضية. وتق�ضم اإلى:

بيعيَّة. بيعِة: وُت�ضتخدُم في العلوم الطَّ          -   المالحظُة في الطَّ

. بِّ          -   المالحظُة في المخبِر: وُت�ضتخدُم في العلوِم التَّجريبيَِّة كالفيزياِء و الكيمياِء والطِّ

ون.          -  المالحظُة في العيادِة: وي�ضتخدُمها الأطبَّاُء وخ�ضو�ضاً النَّف�ضيُّ

ب  -   م�صادُر الخطاأ في المالحظِة:

خ�ضيَّة. اتيَِّة والخبرِة ال�ضَّ ِر المالِحظ بالعوامِل الذَّ 1  -  تاأثُّ

. ا يوؤدِّي اإلى خداِع الحوا�صِّ واهِر المدرو�ضِة ممَّ ُد الظَّ  2  -  تعقُّ

3  -  قد يغيُِّر المفحو�ضون �ضلوَكهم اإذا �ضعروا اأنَّهم مو�ضُع المالحظِة.

*   عدد م�صادر الخطاأ في المالحظة؟ 

2  -   ال�صتبياُن:

- تعريُفُه واأ�صكاُلُه: اأداٌة من اأدواِت البحِث العلميِّ ُي�ضتخَدُم للح�ضوِل على الحقائِق والوقائِع، لتعرف 

الأحواِل والمواقِف والآراِء والتِّجاهاِت.

 يتاألَُّف من ا�ضتمارٍة تحوي مجموعًة من الأ�ضئلِة، اأماَمها مجموعٌة من الخياراِت ُيطلُب اإلى الأفراِد و�ضُع 

اإ�ضارة عنَد الخياِر الذي يعبُِّر عن راأيِهم، وله اأربعُة اأ�ضكاٍل هي:

دٍة مثل: نعم – ل – اأحياناً. دًة مَع خياراٍت محدَّ  اآ  -  ال�ضتبياُن المغلُق: ويحوي اأ�ضئلًة محدَّ

َة في الإجابِة عنها. يَّ ب   -  ال�ضتبياُن المفتوُح: وفيه اأ�ضئلٌة مفتوحٌة تترُك لالأفراِد الحرِّ

ج  -   ال�ضتبياُن المغلُق والمفتوُح: وفيه اأ�ضئلٌة مغلقٌة واأ�ضئلٌة مفتوحٌة.
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غاِر. ُم فيه الأ�ضئلُة على �ضكِل �ضوٍر، وُي�ضتخَدُم مَع الأطفاِل ال�ضِّ ُر: وُتقدَّ د  -   ال�ضتبياُن الم�ضوَّ

ِف ال�ضتبياَن. وما اأ�ضكاُلُه؟ عرِّ

3- المقابلُة:

على  الح�ضوِل  بهدِف  والمفحو�ِص  الباحِث  بيَن  ومق�ضوٌد  ٌه  موجَّ حواٌر  هي  و�ضروُطها:  تعريُفها    - اأ  

المعلوماِت. 

 ب  -  �صروط المقابلِة:

-   موافقة المفحو�ِص على المقابلِة وتحديُد هدِفها ومكاِنها المنا�ضِب وزمِن اإجراِئها.

-   اأْن ت�ضمَح المقابلُة بالحواِر ومناق�ضِة الأ�ضئلِة والإجاباِت.

-   اأْن يتَّ�ضَف الباحُث باللباقِة واللُّطِف حتَّى ل ي�ضعَر المفحو�ُص اأنَُّه في ا�ضتجواٍب.

َل الباحُث الإجاباِت كتابّياً اأو با�ضتخداِم اآلِة ت�ضجيٍل. -   اأْن ي�ضجِّ

ه والمدير لمجرياِت المقابلِة. -   اأْن يكوَن الباحُث هو الموجِّ

ِف المقابلَة. وما �صروُطها؟ *   عرِّ

4- العيناُت:

مفرداِت  جميُع  هو  الأ�ضليُّ  والمجتمُع  للبحِث،  الأ�ضليِّ  للمجتمِع  ممثِّاًل  يعدُّ  جزٌء  اأو  �ضريحة  العينة 

لتوفيِر  العينة  اإلى  الباحُث  اأ�ضياَء، ويلجاأُ  اأم  اأ�ضخا�ضاً  كانْت  �ضواٌء  درا�ضَتها  الباحُث  يريُد  التي  اهرِة  الظَّ

الوقِت والجهِد والتَّكاليِف، ول�ضعوبِة درا�ضِة المجتمِع الأ�ضليِّ كلِِّه.

ُة و العيناُت المق�صودُة. وفيما ياأتي اأ�ضكاُل كلِّ نوٍع. وللعيناِت نوعان: العيناُت الع�صوائيَّ

عنا�ضِر  كلُّ عن�ضٍر من  ُيعَطى  بحيُث   ، ع�ضوائيٍّ ب�ضكٍل  اأفراِدها  اختياُر  يتمُّ  الع�صوائيَُّة:   العيناُت   - اآ 

هوِر في العينة، واأهمُّ اأ�ضكاِلها: مجتمِع الّدرا�ضِة فر�ضًة للظُّ

1  -   العينة الع�ضوائيَُّة الب�ضيطُة: ُي�ضحُب اأفراُدها ب�ضكٍل ع�ضوائيٍّ من قائمِة اأ�ضماٍء م�ضجلٍة على بطاقاٍت، 

اأو اأرقاٍم توؤخُذ اأفقّياً اأو عمودّياً من جداوَل.

ِن من طبقاٍت غيِر متجان�ضٍة اإذ نختاُر من  بقيَُّة: وُتوؤَخُذ من المجتمِع المكوَّ 2  -   العينُة الع�ضوائيَُّة الطَّ

كلِّ طبقٍة عينًة ممثِّلًة لها ب�ضورة ع�ضوائية.
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ِه،  3  -   العينُة الع�ضوائيَُّة المنتظمُة: ويتمُّ اختياُرها من المجتمِع الأ�ضليِّ اإذا كاَن متجان�ضاً في خ�ضائ�ضِ

مثال: اإذا اأرْدنا اختياَر50 فرداً من قائمٍة موؤلَّفٍة من 500 فرد، ُنجري الق�ضمة الآتية: 50/500 =10 فنختار 

الأفراد من الأرقام المدرجة بفا�ضل 10 فنبداأ مثال من 6-16-26-36 وهكذا.

ُة: وهي عينٌة ع�ضوائيٌَّة يختاُرها الباحُث على مراحَل، فيق�ضُم المجتمُع الأ�ضليُّ اإلى  4  -   العينُة العنقوديَّ

المدينة  ُم  نق�ضِّ دم�ضَق  مدينِة  مدار�ِص  في  ظاهرٍة  لدرا�ضِة  مثال:  عينًة،  �ضريحٍة  كلِّ  من  يختاُر  �ضرائَح 

اإلى مناطَق، ونختاُر عدداً من المناطِق ع�ضوائّياً، ثمَّ نختاُر مدار�َص من هذه المناطِق، ثمَّ �ضفوفاً من 

فوِف. المدار�ِص، ثمَّ �ُضَعباً من ال�ضُّ

ب  -   العيناُت المق�صودُة: يختاُرها الباحُث عن ق�ضٍد؛ لأنَُّه ل يمكُن تطبيُق اأ�ضلوِب العينِة الع�ضوائيَِّة 

، واأهمُّ اأ�ضكاِلها: لعدِم تحديِد المجتمِع الأ�ضليِّ

1  -   عينُة الم�ضادفِة:  يختاُر الباحث اأفراداً بالم�ضادفِة من مجتمٍع، ويجري بحَثُه عليهم.

2  -  العينُة الح�ض�ضيَُّة: ت�ضبُه العينة الّطبقيَّة حيُث يق�ضُم الباحُث المجتمَع الأ�ضليَّ اإلى �ضرائَح، ويختاُر 

من كلِّ �ضريحٍة العدَد المطلوَب وفَق ما يالئُم ظروَف البحِث.

3  -  العينُة الغر�ضيَُّة: وفيها يختاُر الباحُث عدداً من الأفراِد وفَق اأغرا�ِص البحِث.

ِة والمق�صودِة ؟ ِف العينَة. وما اأ�صكاُل العيناِت الع�صوائيَّ *   عرِّ

وائُز: 5  -  الختباراُت والمقايي�ُس والرَّ

خ�ضيَّة.  اآ  -   الختباراُت: ولها اأ�ضكاٌل واأنواٌع عديدٌة مثل اختباراِت الأداِء واختباراِت ال�ضَّ

. اأي العامِّ ب  -   المقايي�ُص: ومثاُلها مقايي�ُص التِّجاهاِت ومقايي�ُص الرَّ

جـ  -  الروائز: مثل روائز الذكاء.



33

اأ�صئلُة التَّقويِم والمناق�صِة:

اأوًل  -   علل ما ياأتي:

المعرفة العلمية احتمالية.

 ُي�ضتخَدُم ال�ضتبيان للح�ضوِل على الحقائِق والوقائِع.

 يلجاأ الباحث اإلى العينة.

ثانياً  -   اأجب عّما ياأتي:

ريقِة العلميَّة وا�ضرحها؟ 1  -  عدد خطوات الطَّ

2  -  ما هي اأنواع المالحظة؟

العينِة من  التدخين، وذلك باحت�ضاِب  النا�ص في  واآراء  التَّدخيِن  اأ�ضراِر  ابحْث عن  ي:  النَّ�ضاُط الال�ضفِّ

ِة . مجتمِعَك المحلِّيِّ وتفريِغ النَّتائِج وح�ضاِب النِّ�ضب المئويَّ

المراجع 
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للجامعات.
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التربية.

ة وممار�صته العمليَّة. دم�ضق:  4  -  دويدري، رجاء وحيد.)2000( . البحث العلمي اأ�صا�صياته النظريَّ

دار الفكر.
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ر�سُ 5الدَّ
مناهُج البحِث في العلوم )2(

: الهدُف العامُّ

اأن يتعرف الطالب المناهج المتعددة في العلوم.

الأهداُف التَّعليميَّة:

الِب بعَد تطبيِق اأن�صطِة الّدر�ِس اأْن :  ُع من الطَّ ُيتوقَّ

1  -  يعدد خطوات المنهج الو�ضفي.

2  -  يي�ضرح خطوات منهج البحث التاريخي. 

3  -  يثمن اأهمية المنهج التاريخي.

4  -  يميز بين البرهانين التحليلي والتركيبي في المنهج ال�ضتنتاجي.

بيعيَّة - الّريا�صيَّة( )الإن�صانيَّة - الطَّ
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مناهُج البحِث في العلوم )2(

بيعيَّة - الّريا�صيَّة( )الإن�صانيَّة -الطَّ

من  يعاني  فجاُرنا  مفرٌح،  خبٌر  هذا  له:  فقلُت  رطاِن،  ال�ضَّ لمر�ِص  دواٍء  اكت�ضاِف  خبَر  اأحُدهم  لنا  روى 

ْع  يوزَّ لم  التَّجريِب  مرحلِة  في  الّدواُء  زاَل  ما  فاأجاَب:  به؟  ُنخبَرُه  حتَّى  الدواء  ا�ضُم  ما  المر�ِص.  هذا 

م�ضيَِّة  اقِة ال�ضَّ ِنعْت �ضيارٌة تعمُل بالطَّ بعُد، فقاَل �ضديقي ملهٌم: ما هذا الذي تتناقُلُه الأنباُء؟! واأي�ضاً �ضُ

ْع بعُد!. ولكنَّها لم توزَّ

اأ�صئلة للحوار:

رطان ؟ ُق من فاعليَِّة دواٍء لمر�ِص ال�ضَّ 1  -  كيف يجري التَّحقُّ

م�ضيَِّة ؟ يَّارِة التي تعمُل على الّطاقِة ال�ضَّ 2  -  ما الجدوى العمليَُّة لل�ضَّ

3  -  هل مار�ضَت التَّجريَب في حياتك العمليَِّة ؟ ماذا يعني التَّجريُب ؟

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

ل: مناهُج البحِث في العلوِم الإن�صانيَِّة: اأوَّ

ُر، له ميوُلُه  ِل ب�ضفِتِه فرداً يفكِّ العلوم الإن�ضانيَُّة: مجموعُة العلوِم التي تدر�ُص الإن�ضاَن من جانبين: الأوَّ

وعواطُفُه واتِّجاهاُتُه، والثَّاني ب�ضفِتِه كائناً اجتماعّياً له عالقاٌت اجتماعيٌَّة.

اأهمُّ المناهِج المتَّبعِة في العلوِم الإن�ضانيَِّة:

اأ  -  منهُج البحِث الو�صفي:

اهراِت اأو الأ�ضياَء المراَد درا�ضُتها و�ضفاً، علمياً، دقيقاً،مو�ضحا حجم  تعريُفُه: المنهج الذي ي�ضُف الظَّ

الظاهرة وعالقتها مع بقية الظاهرات.

 : 1  -   خطواُت المنهِج الو�ضفيِّ

اهرِة المراِد درا�ضُتها اأو الموقِف الم�ضكِل ودرا�ضِتِه درا�ضًة وافيًة. اآ  -   فح�ص الظَّ

ب  -   تحديد الم�ضكلِة تحديداً دقيقاً.
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ٍة اأو اأكثَر لتف�ضيِر الم�ضكلِة. ج  -   �ضياغة فر�ضيَّ

د  -   اختيار عينٍة ممثِّلٍة للمجتمِع المراِد درا�ضُتُه.

ه  -   تحديد اأدواِت البحِث الالزمِة لجمِع البياناِت )مالحظة – ا�ضتبيان – مقابلة اإلخ(.

و  -  القيام بالمالحظاِت وجمِع البياناِت وت�ضنيفها بطريقٍة دقيقٍة و مو�ضوعيٍَّة.

ز  -   ا�ضتخال�ص النَّتائِج وتف�ضيرها في عباراٍت دقيقٍة ومكثفة ووا�ضحٍة. 

 . ِف المنهَج الو�صفيَّ *   عرِّ

 2  -  اأ�ضكاُل البحوِث الو�ضفيَِّة:

الذي  المدر�ضيُّ  الم�ضُح  اهراِت،ومثالها  الظَّ لأو�ضاِف  �ضامٍل  م�ضٍح  اإلى  وتهدُف  الم�ضحيَُّة:  الّدرا�ضاُت 

يجمُع معلوماٍت وبياناٍت عن الأو�ضاِع التَّعليميَّة.

هما. مثال: اأثُر العامِل القت�ضاديِّ   درا�ضاُت العالقاِت المتبادلِة: تك�ضُف اإلى اأيِّ حدٍّ يرتبُط متغيِّران ببع�ضِ

. في التَّح�ضيِل الّدرا�ضيِّ

درا�ضاُت  ومثاُلها  والمحتملة.  المتعددة  تغيراتها  في  الظاهرة  درا�ضة  اإلى  وتهدُف  عيَُّة:  التَّتبُّ الّدرا�ضاُت 

. موِّ الإن�ضانيِّ النُّ

ِم العلوِم وحدوِدِه: يَُّة المنهِج الو�ضفيِّ في تقدُّ 3  -   اأهمِّ

ِر التَّجريِب و�ضعوبِتِه فيها. اهراِت الإن�ضانيَِّة نظراً لتعذُّ اآ  -   هو المنهُج المنا�ضُب لدرا�ضِة الظَّ

ِة. ِة والجتماعيَّ اهراِت الإن�ضانيَِّة الفرديَّ َم المنهُج اإ�ضهاماً كبيراً في فهِم وتف�ضيِر الظَّ ب  -   قدَّ

اهراِت الجتماعيَِّة. ببيَِّة والمتبادلِة بيَن الظَّ جـ  -   اأ�ضهَم المنهُج في اإي�ضاِح العالقاِت ال�ضَّ

: اريخيُّ ب  -   منهُج البحِث التَّ

1- تعريُفُه: المنهُج الم�ضتخدُم من قبِل الموؤرِّخين في �ضعيهم للو�ضوِل اإلى الحقيقِة التَّاريخيَِّة، واإعادِة 

رائِق والتِّقنيَّاِت التي ت�ضاعُد  بناِء الما�ضي بكلِّ دقائِقِه، كما كاَن في زماِنِه ومكاِنِه، اإنَُّه مجموعٌة من الطَّ

على فهِم الما�ضي بجميِع تفاعالِت الحياِة فيه.

1  -  خطواُت منهِج البحِث التَّاريخّي:

يٌَّة علميَّة وتاريخية.        1  -  اختياُر مو�صوٍع له اأهمِّ
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ٌة اأ�ضا�ضيٌَّة، وم�ضادر ثانويَّة. ليَّ       2   -  جمُع الحقائِق والوثائِق: من م�ضادر عدة اأوَّ

      3   -  نقُد الم�صادِر والوقائِع: من خالل النَّقد الخارجي والنَّقد الّداخلي،

�ضدرِت  واأيَن  متى؟  و  كيف؟  والوثائِق،اأي  بالم�ضادِر  الوثوِق  درجَة  ُد  تحدِّ عمليٌَّة  الخارجيُّ  قُد  فالنَّ  

رٌة؟  ٌة اأم مزوَّ الوثيقُة؟  اأهي اأ�ضليَّ

تف�ضيراً  م�ضموِنها  وتف�ضيُر  عميقاً  فهماً  الوثيقِة  فهِم  اإلى  تهدُف  عمليٌَّة  فهو   : الّداخليُّ قُد  النَّ ا  اأمَّ  

�ضحيحاً بناًء على معرفِة كاتِب الوثيقِة وم�ضداقيِتِه واإمكاناِتِه وقدراِتِه، اأكتَب الوثيقَة في اأثناِء الحدِث 

اأم بعَدُه بمّدٍة ق�ضيرٍة اأم طويلٍة؟ هل يناق�ُص الكاتُب نف�َضُه في الوثيقِة؟ 

ُر الحوادث. اِت التي تف�صِّ        4  -  �صياغُة الفر�صيَّ

من اأجل تبيان  مجرياِتها واأ�ضبابها والنَّتائج التي نتجْت عنها، وعلى الباحِث با�ضتمراِر اأْن يعيَد النَّظَر 

في فر�ضيَّاِتِه.

: تائِج وكتابُة التَّقريِر العلميِّ        5  -  تف�صيُر النَّ

، ودوَن  هنا يف�ضر الباحث النَّتائج ويعلل الحادثة ب�ضورٍة علميَّة دقيقٍة، دون اإ�ضهاٍب مملٍّ اأو اخت�ضاٍر مخلٍّ

ٍب.              ٍز اأو تع�ضُّ مبالغٍة اأو تحيُّ

وتحديِدها،  بالم�ضكلِة  �ضعور  من  نف�ِضها،  العلميِّ  البحِث  خطواِت  يتَّبُع  التَّاريخيَّ  البحَث  اأنَّ  ن�صتنتج: 

ِة  اإلى جمِع الم�ضاِدر و الوقائِع ونقِدها، وو�ضِع الفرو�ِص، والو�ضوِل اإلى النَّتائِج، ونقِد الم�ضادِر التَّاريخيَّ

وفح�ضها 

*    عدد خطوات منهج البحث التاريخي 

:) بيعيَّة) المنهُج التَّجريبيُّ ثانيًا: مناهُج البحِث في العلوِم الطَّ

1- تعريف منهج البحِث التَّجريبي:

بيعيَّة، ويقوُم على المالحظِة واإجراِء التَّجربِة في ظروٍف م�ضبوطٍة  وهو المنهُج المتَّبُع في العلوِم الطَّ

ببيََّة والقوانيَن التي تربُط  يختبُر من خاللها الباحُث الفرو�َص التي افتر�َضها، ويكت�ضُف العالقاِت ال�ضَّ

واهَر بع�ضها ببع�ص. الظَّ

: 2- خطواُت المنهِج التَّجريبيِّ

اهرِة اأو الحادثِة. اآ- مالحظُة الظَّ
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اهرِة اأو الم�ضكلِة. ب  -  و�ضُع الفر�ضيَِّة التي يحاوُل الباحُث بموجِبها تف�ضيَر الظَّ

ِة  �ضحَّ معرفُة  منها  والهدُف   ، التَّجريبيِّ المنهِج  في  المهمة  المرحلُة  وهي  بالتَّجربِة:  القياُم    - جـ  

الفر�ضيَِّة التي و�ضَعها اأو ا�ضتبدالها بفر�ضية اأخرى.

3  -  اأ�ضكال التَّ�ضميم التَّجريبي: 

      اآ   -   التَّجارُب المعمليَُّة: وتجري في المختبِر في ظروٍف م�ضبوطٍة.

بيعيَِّة. واهِر الطَّ       ب  -  التَّجارُب خارَج المختبِر حيُث يجمُع الباحُث المالحظاِت عن الظَّ

     جـ  -  التَّجارُب التي تجري على مجموعٍة واحدٍة لمعرفِة اأثِر اإ�ضافِة متغيٍِّر تجريبيٍّ اأو حذِفِه على 

مجموعٍة من الأفراِد.

ابطَة  ى المجموعَة ال�ضَّ         د  -   التَّجارُب التي يجريها الباحُث على مجموعتين متكافئتين: الأولى ُت�ضمَّ

َة،  ى المجموعَة التَّجريبيَّ بيعيَِّة، ول نجري معها �ضيئاً، والّثانيِة ُت�ضمَّ وهي التي نترُكها في ظروِفها الطَّ

. وهي التي ُندخُل عليها المتغيَِّر التَّجريبيَّ

ِر العلوِم وحدوِدِه: يَُّة المنهِج التَّجريبيِّ في تطوُّ 4  -  اأهمِّ

ها: يمتاُز المنهُج التَّجريبيُّ بميزاٍت جعلْتُه ُيك�ِضُب المعرفَة الإن�ضانيََّة مكا�ضَب هائلًة اأهمُّ

اهرِة المدرو�ضِة. ُب اأْن ين�ضىَء ظواهَر جديدًة، اأو يعيَد اإنتاَج الظَّ     اآ  -  ي�ضتطيُع المجرِّ

اهرِة وزماِنها. َم بمكاِن حدوِث الظَّ     ب  -  ي�ضتطيُع الباحُث اأْن يتحكَّ

ِتها وينق�َضها. رِة، وي�ضبَطها، ويزيَد من �ضدَّ َم بالعوامِل الموؤثِّ     جـ  - ي�ضتطيُع الباحُث اأْن يتحكَّ

ُن المنهُج التَّجريبيُّ الباحَث من اختباِر الفرو�ِص.     د  -  يمكِّ

َة منهِج البحِث التَّجريبيِّ في حياِتنا. يَّ *   ا�صتنتْج اأهمِّ

يا�صيَِّة: ثالثًا : منهُج البحِث في العلوِم الرِّ

ِة،  بيعيَّ يا�ضيَّاُت من اأقدِم العلوِم، وهي تختلُف في مو�ضوِعها ومنهِجها عن العلوِم الإن�ضانيَِّة والطَّ ُتعدُّ الرِّ

. فمو�ضوُعها هو المقداُر القابُل للقيا�ِص، والمنهُج المتَّبُع فيها هو المنهُج ال�ضتنتاجيُّ

يا�ضيِّ واأ�ُض�ُضُه: 1  - منهُج ال�ضتنتاِج الرِّ

الباحُث  ريقَة  ال�ضتنتاجيََّة، وفيه ي�ضُع  الطَّ ى  الّريا�ضيَِّة، وي�ضمَّ العلوِم  المتَّبُع في  العلميُّ  المنهُج  وهو 
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رورِة، وينطلُق من الأ�ض�ِص الآتيِة: ماٍت ي�ضتنتُج منها نتائَج تلزُم عنها بال�ضَّ مقدِّ

اُت: البديهيَُّة ق�ضيٌَّة وا�ضحٌة بذاتها ل تحتاُج اإلى برهاٍن، يعرُفها العقُل عندما ُتعر�ُص  اآ -   البديهيَّ

يَء هو هو. ِة، اأْي اأنَّ ال�ضَّ اأماَمُه، وهي ق�ضيٌَّة �ضادقٌة، وكلُّ البديهيَّاِت ت�ضتنُد اإلى مبداأ الهويَّ

ِتها، وينطلُق منها لإن�ضاِء  ب  - الم�صلَّماُت: الم�ضلَّمُة ق�ضيٌَّة ي�ضُعها العالُم، ويطلُب منا اأْن ن�ضلَِّم ب�ضحَّ

، والم�ضلَّمُة تختلُف عن البديهيَِّة في اأنَّها تحتاُج اإلى برهاٍن. بناٍء ريا�ضيٍّ اأو علميٍّ

جـ  -  التَّعريفاُت: وهي مفاهيُم ين�ضُئها العقُل لتحديِد المعاني وتو�ضيِحها، ويجعُل منها مو�ضوعاً 

يا�ضيَِّة ب�ضورٍة م�ضتقلٍَّة عن التَّجربِة، مثَل تعريِف المربَِّع، اأو تعريِف الّدائرِة.. اِت و العمليَّاِت الرِّ للنَّظريَّ

نوعان:  وللبرهاِن  نتائِجِه،  اإلى  الو�ضوِل  في  البرهاِن  طريقَة 
ِّ
يا�ضي  الرِّ ال�ضتنتاِج  في  الباحُث  ويتَّبُع 

ِة اإلى اأجزاِئها الب�ضيطِة واإرجاِعها اإلى ق�ضيٍَّة  يا�ضيُّ بتحليِل الق�ضيَّ : وفيه يقوُم الرِّ البرهاُن التَّحليليُّ

اأب�ضَط منها مثال: حلُّ معادلٍة من الّدرجِة الثَّانيِة باإرجاِعها اإلى معادلٍة من الّدرجِة الأولى.

يا�ضيُّ من المفاهيِم الب�ضيطِة، وينتقُل اإلى مفاهيَم اأكثَر تعقيداً  ا البرهاُن التَّركيبيُّ ففيه يبداأُ الرِّ اأمَّ

حتَّى ي�ضَل اإلى البرهاِن المطلوِب، فالبدايُة تكوُن من البديهيَّاِت و الم�ضلَّماِت و التَّعريفاِت، وين�ضُئ منها 

اإن�ضاًء جديداً و�ضوًل اإلى اإبداِع البرهاِن. مثال: البرهنُة على اأنَّ زوايا المثلَِّث ت�ضاوي قائمتين.
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*   وازن بين البديهيات والم�صلمات؟ 

اأ�صئلُة التَّقويِم والمناق�صِة:

اأوًل  -  علل كال مما ياأتي:

1  -  البديهية ل تحتاج اإلى برهان.

2  -  المنهج المتبع في العلوم الطبيعية هو المنهج التجريبي.

ثانياً  -   اأجب عّما ياأتي:

1  -  عدد خطوات المنهج العلمي؟

2 -  ا�ضرح اأ�ضكال المنهج الو�ضفي؟

3  -  عدد خطوات المنهج التاريخي؟

4  -  ما دور المنهج التجريبي في تقدم العلوم وتطورها؟

5  -  ما هي اأ�ض�ص المنهج ال�ضتنتاجي؟

ّي : �صاُط الالَّ�صفِّ النَّ

التجريبي  المنهج  خطوات  وفق  الألوان  مزج  نتائج  عن  تجريبي  بحث  لإجراء  زمالئك  مع  تعاوْن    -

م�ضجاًل اإجراءات كل خطوة.
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ر�سُ 6الدَّ
المو�صوعيَّة والمعياريَّة

: الهدُف العامُّ

َة  يَّ واأهمِّ العلميَّة  المعرفِة  تاريِخ  في  ِة  والمعياريَّ المو�ضوعيَِّة  م�ضكلَة  المتعلُِّم  يدرَك  اأن 

ِم المعرفِة والعلِم. المو�ضوعيَِّة في تقدُّ

الأهداُف التَّعليميَّة:

ُع من المتعلِِّم في نهايِة الّدر�ِس اأْن يكوَن قادرًا على اأْن: ُيتوقَّ

َف المو�ضوعيََّة في المعرفِة العلميَّة. 1  -  يعرِّ

ِة في المعرفِة العلميَّة.  َح معنى المعياريَّ 2  -  يو�ضِّ

. فاِت التي يجُب توافُرها في العمِل المو�ضوعيِّ روَط وال�ضِّ 3  -  ي�ضتنتَج ال�ضُّ

المو�ضوعاِت  وبح�ضِب  المختلفِة  العلوِم  من  كلٍّ  في  المو�ضوعيَِّة  درجَة  َد  يحدِّ   -   4

المختلفِة.

ِة وعالقِتها بالقيمِة. َف اأهمَّ العلوِم المعياريَّ 5  -  يتعرَّ

ِة  6  -  يقارَن بيَن المو�ضوعيَِّة والمعياريَِّة من خالِل اإظهاِر الفروِق بين العلوِم المو�ضوعيَّ

ِة.  والمعياريَّ

ِم العلوِم والمعرفِة العلميَّة. يََّة المو�ضوعيَِّة في تقدُّ 7  -  ي�ضتخل�َص اأهمِّ
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ُة ُة والمعياريَّ المو�صوعيَّ

َم المباراَة التي تلعُب فيها ابنُتُه؛ وبداأْت تت�ضارُع لديه الم�ضالُح:  لَِّة ُطلَب من اأٍب اأْن يحكِّ في مباراة لكرِة ال�ضَّ

عالقُتُه بابنِتِه، وهي م�ضلحٌة �ضخ�ضيٌَّة تت�ضارُع مع واجِبِه في تحكيِم المباراِة  بنزاهٍة وهو التزاٌم تجاَه 

�ضِة ومعاييِر الّلعبِة ومبادِئها. الموؤ�ضَّ

اأْن  اأي�ضاً  يمكُن  لكن  ابنِتِه،  فريِق  لم�ضلحِة  نقاٍط  احت�ضاِب  على  �ضيعمُل  الأَب  اأنَّ  المرُء  ُع  يتوقَّ قد  هنا 

ِز المعيِب فيعمَل على احت�ضاِب بع�ِص النِّقاِط �ضدَّ فريِق ابنِتِه، ولما كاَن حكُمُه  يحاوَل تعوي�َص هذا التَّحيُّ

متحيِّزاً، فاإنَّ النِّقاَط التي احت�ضَبها غيُر موثوٍق بها وغيُر �ضادقٍة.

اأ�صئلة للحوار : 

ادقِة. خ�ضيَِّة و النَّتائِج غيِر الموثوقِة وغيِر ال�ضَّ ِح العالقَة في هذا المثاِل بيَن الم�ضلحِة ال�ضَّ 1  -  و�ضِّ

ِة ، ومواقَف اأخرى  خ�ضيَّ َل العوامِل ال�ضَّ ُح تدخُّ 2  -  اأعِط اأمثلًة من الحياِة مرْرَت بها اأو �ضمْعَت بها تو�ضِّ

اتيَِّة.  نّفْذَت فيها القوانيَن والمبادَئ ولم تنحْز للعوامِل ال�ّضخ�ضيَِّة والّروؤى الذَّ

اتيَُّة في القراراِت والمواقِف  الذَّ وؤى  خ�ضيَُّة والرُّ ال�ضَّ العوامُل  األَّ تدخَل  اأنَُّه من المحال  3  -  هل ترى 

الإن�ضانيَِّة؟ ولماذا؟ 

ابِق؟ راُت على الالَّمو�ضوعيَِّة في المثاِل ال�ضَّ 4  -  ما الموؤ�ضِّ

في �صوء الحواِر ال�صابق نناق�س الآتي:

1  -  المو�صوعيَُّة:

هذا  مثَل  يميُِّز  الذي  وما  ؟  مو�ضوعيٌّ باأنَُّه  ما  ا�ضتنتاٍج  اأو  ما  تحليٍل  على  تحكُم  كيف  المو�ضوعيَُّة؟  ما 

التَّحليِل اأو ال�ضتنتاِج المو�ضوعيَّين عن التَّحليِل اأو ال�ضتنتاِج غيِر المو�ضوعيَّين؟

الذي  المنظوُر  اختلَف  مهما  الم�ضاهدين  الأفراِد  بمختلِف  عالقُتُه  تت�ضاوى  ما  هو:  المو�ضوعيَّ  اإنَّ 

ي�ضاهدون منه. 

ُن فر�ضيَّاٍت ثالثاً وهي: ، يت�ضمَّ وت�ضتنُد المو�ضوعيَُّة في العلِم اإلى موقٍف فل�ضفيٍّ معرفيٍّ

*  هناك عالٌم من الوقائِع والمعطياِت يقوُم حوَلنا.

*  هذا العالُم م�ضتقلٌّ عن اإرادِتنا.
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روُط  *  في و�ضِعنا اإدراُك العالِم ومعرفُتُه كما هو حّقاً ل كما نريُد، اإذا توافَرْت لنا الحوا�صُّ والإرادُة وال�ضُّ

ُة المنا�ضبُة.  ويَّ ال�ضَّ

اأْن تجيَء م�ضتقلًَّة، بقدِر الم�ضتطاِع عن قائِلها، فال يمازُجها �ضيٌء من ميوِلِه  ول بدَّ للحقيقِة العلميَّة 

اأو قبُحها،  ها، جماُلها  اأو �ضرُّ ِة ، وقيمة الأ�ضياِء التي تقوُم بها من حيُث خيُرها  اتيَّ واأهواِئِه ونزعاِتِه الذَّ

لوَك الإن�ضانيَّ اأْن يقوَل عنه اإنَُّه �ضلوٌك م�ضتحبٌّ اأو م�ضتهجٌن،  فلي�ص لعالِم النَّف�ِص مثاًل حيَن ي�ضُف ال�ضُّ

ولي�َص لعالِم النَّباِت حيَن ي�ضُف زهرًة اأْن يقوَل عنها اإنَّها زهرٌة جميلٌة اأو قبيحٌة. ولي�ص للباحِث العلميِّ 

ُق له مثاًل اأعلى يتمنَّاُه، بل العالُم الحقُّ  ه اأو يحقِّ واهِد لبحِثِه ما يخدُم رغبًة في نف�ِضِ اأْن يختاَر من ال�ضَّ

ِة . اتيَِّة والمعياريَّ هًة عن كلِّ هذه الجوانِب الذَّ هو من ينظُر اإلى العالِم الخارجيِّ المبحوِث نظرًة منزَّ

وهي  ماِت،  وال�ضِّ داِت  المحدِّ من  مجموعٍة  على  تقوُم  المو�ضوعيََّة  اإنَّ  القوَل  ن�ضتطيُع  ذلك  على  وبناًء 

: �ضروٌط و�ضفاٌت يجُب توافُرها في العمِل المو�ضوعيِّ

ٍد وتقليٍد. اتيَِّة من ميٍل وانفعاٍل وهوى وتعوُّ 1  -  غياُب الأهواِء الذَّ

ُب ذاك بح�ضِب مقت�ضياِتها  ِة، فالمنفعُة ُتبعُد هذا العامَل اأو تقرِّ ِة اأو الفرديَّ خ�ضيَّ 2  -  غياُب المنفعِة ال�ضَّ

وحاجاِتها.

البحَث  تعيُق  اأو  اإليها،  الو�ضوَل  فتمنُع  الحقيقَة،  ت�ضادُر  التي  الم�ضبقِة  الأحكاِم  اأو  الأفكاِر  -  غياُب    3

عنها.

اأو رغبًة، وتحوُل  4  -  غياُب عوامِل الإكراِه، الّداخليَِّة والخارجيَِّة التي تحيُد بالباحِث اأو العالِم خوفاً 

ِة التَّحليِل وال�ضتنتاِج والحكِم لديِه. يَّ دوَن حرِّ

لأنَّ  الحالِت؛  من  عدٍد  وفي  ومتباعدٍة،  مختلفٍة  �ضروٍط  في  الأ�ضوياِء  الأفراِد  من  عدٍد  �ضهادُة    -   5

دَة قابلٌة لأْن تميَل اأو تحيَد عن المو�ضوعيَِّة، وتبدو  دلياًل ل يعتدُّ به.  هادَة المحدَّ ال�ضَّ

ُة؟ ُة. فما المعياريَّ َة هي المعياريَّ *  ما يقابُل المو�صوعيَّ

ُة: 2  -  المعياريَّ

المعياُر هو المبداأُ اأو القاعدُة اأو النَّموذُج المقترح اأو الذي نختاُرُه، اأو نقي�ُص عليه، ونحكُم بال�ضتناِد اإليه 

اإذا كانْت قريبًة من المعياِر  اأو  اإذا تطابقْت  ف�ِص، فتكوُن مقبولًة  اأو الرَّ اأو الأفكاِر بالقبوِل  على الأ�ضياِء 

الذي نلتزُمُه، اأوهي  على العك�ِص مرفو�ضٌة اإذا تعار�ضْت اأو كانْت بعيدًة عن المعياِر عيِنِه .
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ِة، وبخالِف الحاِل في المو�ضوعيَِّة، لي�ص واقعًة، واإنَّما هو قيمٌة اأو حكٌم، اأو حكُم  والمعياُر في المعياريَّ

قيمٍة  جميٌل، قبيٌح  ، رديٌء، خيٌر  ، �ضرٌّ ؛ وعلى هـــــــــــــذا الأ�ضــــــــــــــــا�ِص يمكُن ت�ضنيُف العلوِم اإلى نوعين: 

ٍة. ٍة. وعلوٍم مو�صوعيَّ علوٍم معياريَّ

المجموعُة الأولى: علوُم اأو مباحُث المنطِق والأخالِق والقيِم والجماِل. 

بيعِة والعلوُم الو�ضعيَُّة. انيُة: علوُم الطَّ المجموعُة الثَّ

ُن الآتي: ولناأخْذ علَم الأخالِق كنموذٍج لعلٍم معياريٍّ ونبيِّ

وجهٍة  من  والح�صِّ  رِّ  وال�ضَّ الخيِر  مفهوِم  حوَل  تدوُر  التي  ومو�ضوعاِتِه،  حقلَُه  الأخالِق  علُم  يمتلُك 

 . رِّ ِب ال�ضَّ تطبيقيٍَّة �ضلوكيٍَّة على �ضنِع الخيِر وتجنُّ

اأو تطبُِّق هذه  َة  لوكيَّ ال�ضُّ الأفعاَل  تتناوُل  واأحكاٍم  اإلى قواعَد  اأقرُب  نتائَج هي  اإلى  الأخالِق  وينتهي علُم 

ِه، مع  تعار�ضِ اأو  الّدر�ِص،  الفعِل مو�ضوِع  قيا�ِص مدى تطابِق  على  تقوُم عموماً  والأحكاَم، فهي  القواعَد 

القاعدِة اأو النَّموذِج اأو المعياِر الذي نعتمُدُه، اأو نوؤمُن به.

فاإذا تطابَق الفعُل مَع المعياِر، كان خيراً اأو مقبوًل، واإذا تعار�َص كاَن �ضيِّئاً ومرفو�ضاً.

والمعياُر لي�ص واحداً للجميِع وفي كلِّ الأزمنِة والأمكنِة. 

الأعظُم،  الخيُر  اأو  الأعلى  المثاُل  اأفالطوَن  عنَد  نحكُم في �ضوئِه، هو  الذي  المثاليِّين،  عنَد  فالمعياُر 

. وُيرجُع اأفالطوُن المثَل الأعلى  رُّ يا�ضاِت فهو الخيُر، وما ابتعَد عنه فهو ال�ّضّ وما قارَب هذه الأفعاَل وال�ضِّ

اإلى عالٍم اآخَر غيِر العالِم الذي نعي�ُص فيه، وهو ل نق�ضد فيه عالم المثل، الحق، الخير، الجمال، وتلك 

هي معاييُر ل يخرُج اأيُّ �ضيٍء عنها. 

والمعياُر للفال�ضفِة النَّفعيِّين، الذين راأَوا اأنَّ العمَل النَّافَع هو الخيُر، فالخيُر في المنفعِة، وعليه فالذي 

ينفع هو خّير ومقبول والذي ل ينفع فهو �ضّيئ غير مرغوب.

والمعياُر للبراغماتيين، هو العمليُّ اأو ما ينجُح عملّياً، فالفعُل الذي َيثُبُت عملّياً اأنَُّه ناجٌح وقابٌل للتَّطبيِق 

ا الفعُل الذي ل يوؤدِّي  ،  ويخدُم الأغرا�َص المطلوبَة، فهو ح�ضٌن، و�ضحيٌح، ومقبوٌل، اأمَّ الحياتيِّ العمليِّ

ُتُه، واأّياً كاَن م�ضدُرُه، فالنَّتائُج العمليَُّة هي وحَدها  اإلى ذلك فهو غيُر مقبوِل، اأّياً كانْت طبيعُتُه اأو ماهيَّ

المعياُر. 

افَع هو الخيُر؟ اأعِط مثاًلً عملّيًا وواقعّيًا على ذلك. *  هل توافُق الفال�صفَة النَّفعيين اأنَّ العمَل النَّ

ا فيما يتعلَُّق بالمجموعِة الّثانيِة وهي العلوُم المو�ضوعيَّة، فتختلُف الإجابُة عن حدوِدها، مو�ضوعّيِتها  واأمَّ
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وفَق ت�ضنيِفها:

3  -  العلوُم المو�صوعيَُّة:

يمكُن ت�ضنيُف العلوِم وفَق مو�ضوعّيِتها  في اأربِع مجموعاٍت:

يا�ضيَُّة ) الح�ضاب، الهند�ضة، الجبر......(. 1  -  العلوُم الرِّ

ُة )الفيزياء، الميكانيكا، الكيمياء (. 2  -  العلوُم الختباريَّ

3  -  العلوُم البيولوجيَُّة ) علوم الأحياء (.

4  -  العلوُم الإن�ضانيَُّة والجتماعيَُّة. 

واختباراُتنا  م�ضاهداُتنا  عليه  تتطابَق  اأْن  يجُب  الذي  الأ�ضُل  اأو  الأ�ضا�ضيُّ  المرجُع  الواقُع هو  كاَن   واإذا 

ونتائُجنا؛ لكي ُتو�ضَف بالمو�ضوعيَِّة، فعلينا اإذن تحديُد طبيعة الواقِع في كلٍّ من هذه العلوِم واإمكانيَِّة 

المعرفِة الّدقيقِة له، والقيا�ُص عليه: 

يَّاٌت  دٌة، تعريفاٌت، ومفاهيُم وت�ضوراٌت وكمِّ هي، معطياٌت مجرَّ ِة  الّريا�صيَّ العلوِم  فمو�صوعاُت    **

ِة المح�ضو�ضِة، هي اأفكاٌر ولي�ضْت وقائَع مح�ضو�ضًة ل تمتُّ ب�ضلٍة  وق�ضايا قائمٌة في العقِل، ولي�ص في المادَّ

يَِّة. للمعطياِت الح�ضِّ

وعالُم الهند�ضِة مثاًل ل يعنيِه اأْن يكوَن المربَُّع الذي يبحُث فيه م�ضنوعاً من �ضمٍع اأو عجيٍن، من خ�ضٍب 

ي�ضدُق على  معيَّناً  له مفهوماً  واأن�ضاأَ  َد معناه،  َرُه وحدَّ ت�ضوَّ الذي  المربَُّع  يعنيِه هو  الذي  بل  اأو حديٍد، 

كلِّ مربٍَّع مح�ضو�ٍص .

ذلك  بخالِف  فهي  والفلك(   والكيمياء  )الفيزياء  ِة  بيعيَّ الطَّ العلوِم  في  المو�صوعاُت    **

للم�ضاهدِة  اإخ�ضاُعها  ّيٌة يمكُن  اأو كما نقول عموماً مو�ضوعاٌت مادِّ بيعِة،  الطَّ مو�ضوعاٌت مح�ضو�ضٌة في 

بالحوا�صِّ اأو بالأجهزِة الآليَِّة والتَّجارِب والختباراِت، فعلُم الفلِك هو مجموعٌة من القوانيِن، كلُّ قانوٍن 

ِة كما �ُضوهدْت في جزئيَّاِتها وتف�ضيالِتها بو�ضاطِة الأجهزِة  ماويَّ منها يخت�ضُر و�ضفاً لحركاِت الأجراِم ال�ضَّ

والأدواِت .

بيعيَِّة،  ِة الجامدِة في العلوِم الطَّ ُة الحيَُّة بخالِف المادَّ ِة هي المادَّ **  مو�صوعاُت العلوِم البيولوجيَّ

ُة الحيَُّة هي النَّباُت والحيواُن والإن�ضاُن، وعلى ذلك فالواقُع هو المرجُع في البيولوجّي وهو واقٌع  والمادَّ

ّياً كما في ))الفيزياء والكيمياء(( فهو  يا�ضيَّات(( ولي�ص مادِّ الرِّ ُد ))كما في  ؛ ولكنَُّه واقٌع مجرَّ طبيعيٌّ

ِة من جهٍة وبالإن�ضاِن من جهٍة اأخرى. واقٌع اأكثُر تعقيداً يتَّ�ضُل بالمادَّ
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والمجتمُع،  الإن�ضاُن  ُة فهي  ُة والجتماعيَّ العلوُم الإن�صانيَّ التي تدر�ُصها  المو�صوعاُت  ا  اأمَّ   **

والعالقاُت  ومجتمُعُه  وتاريُخُه  ُتُه  و�ضخ�ضيَّ الإن�ضاِن  وفكُر  الجتماعيَُّة،  اهرُة  والظَّ النَّف�ضيَُّة  الّظاهرُة 

لُة في ذلك كلِِّه.   المت�ضكِّ

كلٍّ  المو�ضوعيَِّة في  ُد حدوَد  تحدِّ كيَف  الأربعِة،  العلوِم  المو�ضوعيَِّة على مو�ضوعاِت  �ضروَط  اإذا طبَّْقنا 

ِة في المو�ضوعيَِّة؟    منها؟ وكيف ت�ضتطيُع ت�ضنيَفها وفَق الأولويَّ

المخت�صراُت وال�صتنتاجاُت:

اتيَِّة، وذلك لمعرفِة الأ�ضياء  اكُت�ِضَف من خالِل ما �ضبَق اأنَّ التزاَم المو�ضوعيَِّة يراُد به اإق�ضاُء الخبرِة الذَّ

نا  ِكما هي في الواقِع، فالعلُم يقوُم على و�ضِف الأ�ضياِء وتقريِر حالِتها كما هي في الواقِع، فاإذا تعر�ضْ

لدرا�ضِة مو�ضوٍع واحٍد من مجموعٍة من العلماِء، انتهوا اإلى نتائَج واحدٍة، كان ذلك عماًل مو�ضوعّياً، واإِن 

واِب عنَدهم هو الّتجربُة  اإلى الواقِع، ومحكُّ ال�ضَّ هم عن بع�ِص، ح�ضموا الخالَف باللُّجوِء  اختلَف بع�ضُ

ِة النَّتائِج بطريقٍة مو�ضوعيٍَّة خال�ضٍة. ِت من �ضحَّ التي يمكُن اإجراوؤها للتَّثبُّ

فيها  ِد  المجرَّ للواقِع  تبعاً  يا�ضيَِّة  الرِّ العلوِم  فمو�ضوعيَُّة  علٍم؛  كلِّ  في  المفتر�ضُة  المو�ضوعيَُّة  تتباين 

يا�ضيَّة. راِت الرِّ مو�ضوعيٌَّة افترا�ضيٌَّة وا�ضطالحيٌَّة، وفَق المفاهيِم والأفكاِر والتَّ�ضوُّ

دها  دة، تبعاً للواقِع المادِّيِّ )�ضقوط الأج�ضام اأو تمدُّ بيعيَِّة فهي معّينٌة ومحدَّ ا مو�ضوعيَُّة العلوِم الطَّ اأمَّ

ُب الخطاأ فيها،  ُت منها وتجنُّ بالحرارة في الفيزياء ( فهي مح�ضو�ضٌة يمكُن م�ضاهدُتها وت�ضجيُلها والتَّثبُّ

ويمكُن الو�ضوُل اإلى معرفٍة مطابقٍة للواقِع، وهي ذروُة المعرفِة المو�ضوعيَِّة.

لأنَّ  والأخالقيَِّة؛  المنهجيَِّة  والمحاذيِر  عوباِت  ال�ضُّ من  اإ�ضافيٍّ  بقدٍر  ت�ضُل  البيولوجيَِّة  العلوِم  وفي 

ُة الحيَُّة التي يبقى جزٌء منها ع�ضّياً على التِّقنيَّاِت والأدواِت والأخالقيَّاِت فهي ن�ضبيٌَّة  مو�ضوَعها المادَّ

دٌة ) كنظريَّة ال�ضتن�ضاخ مثاًل(.  محدَّ

اهراِت النَّف�ضيََّة على  وفي العلوِم الإن�ضانيَِّة والجتماعيَِّة تهتزُّ المعرفُة المو�ضوعيَُّة المفتر�ضُة؛ لأنَّ الظَّ

يَّة، ومتغيِّرة على  ًة، كيفيًَّة ل كمِّ ًة ملمو�ضًة، �ضخ�ضيًَّة، ولي�ضت عامَّ يَّ �ضبيِل المثاِل تبقى روحيًَّة، ولي�ضْت مادِّ

اهرِة الجتماعيَِّة، ولكنَّ هذه العلوَم تحاوُل  نحٍو ما؛ فتبدو المو�ضوعيَُّة متعثِّرًة و�ضعبًة وكذلك في الظَّ

عوباِت التي تواجُهها، اأْن ت�ضَع قوانيَنها العلميَّة،  غِم من ال�ضُّ ِم المعرفِة العلميَّة والتِّقنيَِّة، على الرَّ مَع تقدُّ

يا�ضيَِّة  الرِّ العلوِم  ومو�ضوعيِِّة  ِة  دقَّ من  لتقترَب  الإمكاِن  قدَر  الّدقيقَة  العلميَّة  نتائَجها  وت�ضتنبَط 

ِتِه، وفعاليَِّة  ِة الإن�ضاِن وكرامِتِه واإرادِتِه وخ�ضو�ضيَّ يَّ روريِّ لحرِّ بيعيَِّة، ولكن مع التقدير المهمِّ وال�ضَّ والطَّ

اِت في اإدراِك المو�ضوعاِت. الذَّ
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الإدراِك  ن�ضبيٌَّة متغيِّرٌة، ح�ضَب  �ضاملٍة هي  ب�ضورٍة  والمعرفة   ، رِّ وال�ضَّ الخيِر  اأنَّ مقيا�َص  ُة  المعياريَّ ترى 

والخياراِت المختارِة من قبِل الإن�ضاِن، لذلك ل توؤمُن بوجوِد مبداأ مطلٍق )ثابٍت ل يتغيَُّر(، وهي ت�ضتقي 

عوِر والتَّفكيِر، ويبقى الإن�ضاُن في �ضراٍع بين ما يرغُب فيه، وما ينبغي اأْن يكوَن عليه  اأو�ضاَفها من ال�ضُّ

الحاُل في نظِرِه، طبقاً للمعياِر اأو النَّموذِج المراِد.

ارِم،  ال�ضَّ النَّحِو  هذا  على  قائماً  يعْد  لم  المو�ضوعيَِّة  والعلوِم  ِة  المعياريَّ العلوِم  بيَن  التَّقابَل  هذا  اإنَّ 

تعِد  لم  رُة  فالذَّ المفتر�ضِة،  بالب�ضاطِة  لي�ضت  الفيزياِء  مو�ضوعاِت  اأنَّ  اأثبتْت  الجديدُة  فالكت�ضافاُت 

لبَة؛ بل غدْت عالماً وا�ضعاً يجري با�ضتمراٍر الك�ضُف عنه وعن مكوناِتِه،  ّيَة المح�ضو�ضَة ال�ضُّ واَة المادِّ النُّ

اقِة. والتي هي اأقرُب اإلى الطَّ

والمو�ضوعيَِّة  والتَّحديِد  ِة  الّدقَّ من  المزيِد  ُتجاَه  ِة  المعياريَّ للعلوِم  �ضاعدٌة  حركٌة  هناك  وبالمقابِل 

كما في علِم الجتماِع والتَّاريِخ وعلِم النَّف�ِص وعلِم الأخالِق.

ِة. ِة والمعياريَّ ْم جدوًل تقارُن فيه بيَن المو�صوعيَّ *   �صمِّ
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اأ�صئلة التَّقويُم والأن�صطُة: 

 . فاِت التي يجُب توافُرها في العمِل المو�ضوعيِّ روَط وال�ضِّ 1  -  ا�ضتنتِج ال�ضُّ

ْد درجَة المو�ضوعيَِّة في كلٍّ من: 2  -  حدِّ

ِة – العلوِم الإن�ضانيَِّة. ِة اأو التَّجريبيَّ ِة – العلوِم الختباريَّ بيعيَّ ِة– العلوِم الطَّ يا�ضيَّ العلوِم الرِّ

حاً عالقَتها بالقيمِة. ِة مو�ضِّ 3  -  ا�ضرْح اأهمَّ العلوِم المعياريَّ

ِة في المعرفِة العلميَّة. 4  -  قارْن بيَن المو�ضوعيَِّة والمعياريَّ

5  -  علِّْل ما ياأتي:

*  ا�ضتحالُة اإنجاِز اأهداِف العلِم اأوحلُّ الم�ضكالِت العلميَّة دوَن توافِر �ضروِط المو�ضوعيَِّة. 

؟ *  المنفعُة ُتبعُد العالَم عن مو�ضوعيَِّة البحِث العلميِّ

َةُ تحيُد بالباحِث عن المو�ضوعيَِّة. *  عوامُل الإكراِه الّداخليَُّة والخارجيَّ

المطلوُب في البحِث المو�ضوعيِّ �ضهادُة عدٍد من الأفراِد الأ�ضوياِء في �ضروٍط مختلفٍة ومتباعدٍة،    *

وفي عدٍد من الحالِت.

. *  علُم الأخالِق علٌم معياريٌّ

يا�ضيَِّة مو�ضوعيٌَّة مفتر�ضٌة. *   المو�ضوعيَُّة في العلوِم الرِّ

دٌة. بيعيَِّة، مو�ضوعيٌَّة محدَّ *  المو�ضوعيَُّة في العلوِم الطَّ

*  المو�ضوعيَُّة في العلوِم البيولوجيَِّة فيها �ضعوباٌت ومحاذيُر مختلفٌة.

*  اهتزاُز المو�ضوعيَِّة في العلوِم الإن�ضانيَِّة والجتماعيَِّة.

ُة لم يعْد قائماً ب�ضكٍل �ضارٍم. *  التَّقابُل بيَن العلوِم المو�ضوعيَِّة والعلوُم المعياريَّ

المراجع:

بلوز، نايف.)1985(. مناهج البحث في العلوم الجتماعيَّة. دم�ضق: مطبعة الّداودي.

بيعيَّة. دم�ضق: مطبعة الإن�ضاء. بلوز، نايف.)1986(. مناهج البحث في العلوم الطَّ

العظم، �ضادق جالل )1982( مناهج البحث في العلوم التجريبية. دم�ضق: مطبعة خالد بن الوليد. 

زكريا، فوؤاد. )1986(. التَّفكير العلمي. الكويت: المطبعة الجديدة. 

http://www.malak- rohi.com   اإ�ضكالية العلوم الإن�ضانيَّة والمعياريَّة



49

ر�سُ 7الدَّ
الحتميَّة والالحتميَّة

: الهدُف العامُّ

يَِّة ذلك في  اأن يدرَك المتعلُِّم م�ضكلَة الحتميَِّة والالحتميَِّة في تاريِخ المعرفِة العلميَّة واأهمِّ

ِم العلِم والمعرفِة العلميَّة. تقدُّ

الأهداُف التَّعليميَّة:

ُع من المتعلِِّم في نهايِة الّدر�ِس اأْن يكوَن قادرًا على اأْن: ُيتوقَّ

َف الحتميَّة في المعرفِة العلميَّة.   1  -  ُيعرِّ

َح معنى الالحتميَِّة بو�ضِفها التِّجاَه النَّقي�َص للحتمّيِة. 2  -  يو�ضِّ

ِة .   3  -  ي�ضتنتَج خ�ضائ�َص الحتميَّ

ِم العلِم والمعرفِة العلميَّة. يََّة الحتميَِّة في تقدُّ َر اأهمِّ 4  -  يقدِّ

5  -  ي�ضتخل�َص اأهمَّ المواقِف لتِّجاِه الالحتميَِّة. 

6  -  يعطي اأمثلًة عن الحتميَِّة في المعرفِة العلميَّة. 

ُح الالحتميََّة.  ِة  التي تو�ضِّ بيعيَِّة والإن�ضانيَّ واهِر الطَّ َد بع�َص الظَّ 7  -  يحدِّ

8  -  يقارَن بيَن الحتميَِّة والالحتميَّة في المعرفِة العلميَّة والإن�ضانيَِّة.
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ُة ُة و الالحتميَّ الحتميَّ

دٌة اأنَّني �ضاأنجح حتماً  داَر حواٌر بيَن فتاٍة و�ضديقِتها، وبدِت الفتاُة متفائلًة، وهي تقوُل ل�ضديقِتها: اأنا متاأكِّ

اأْت لي �ضباح  نِة؛ لقد راأْتني والّدتي في الحلِم البارحَة ، اأنَّني قد نجحُت، وقد تنبَّ في المتحاِن هذه ال�ضَّ

اليوِم بذلك ُمعبِّرًة عن �ضروِرها.

ُق  اأنَّ ما نراه في الأحالِم �ضوف يتحقَّ اأدراِك بذلك؟ هل يوجُد قانوٌن علميٌّ يف�ِضُر لنا  فاأجابت ال�ضديقُة: وما 

؟

ُق. ي تقوُل: اإنَّ اأحالَمها تتحقَّ قالت الفتاُة: ل، ولكنَّ اأمِّ

اأحالمها  بع�ُص  َق  تحقَّ ربَّما  ؟  علميٍّ غيُر  الكالَم  هذا  اأنَّ  تعتقدين  األ  ذلك؟  وكيف   :
ُ
ال�ضديقُة  اأجابِت 

ُم ذلك.  ُد، وتعمِّ بالم�ضادفِة. وهذا ما جعلَها توؤكِّ

اأجابِت الفتاُة متفائلًة: اأرجوِك دعيني، ول تعكِّري �ضفَو �ضعادتي، ثمَّ اختتمِت ال�ضديقة الحواَر قائلة: 

ُق حتماً في الواقِع. اإنَّ ما نراه في الأحالِم لي�ص قانوناً علمّياً، ول يعني اأنَُّه �ضيتحقَّ

ِة  الجاذبيَّ و قانوِن  بيَنَ ذلك  واآماِلنا، ف�ضتَّاَن ما  اإلى رغباِتنا  يعوُد  به فعاًل، فهذا  اأَ  نتنبَّ اأْن  ن�ضتطيُع  ول 

الأر�ِص  على  ت�ضقُط  �ضوف  يدي  تركُت حقيبتي من  لو  اأنَّني  َد  اأُوؤكِّ اأْن  اأ�ضتطيُع  فاأنا   ، الأج�ضاِم  و�ضقوِط 

ُق حتماً  اأَ اأنَّ حلَم اأمك اللَّيلِة �ضوف يتحقَّ بيعيَِّة والنِّظاميَِّة، ولكْن ل اأ�ضتطيُع اأْن اأتنبَّ روِط الطََّ حتماً في ال�ضُّ

في الم�ضتقبِل.

اأ�صئلة للحوار:

1  -  هل الحتميَُّة مبداأٌ مطلٌق؟ 

َم بالّطبيعِة؟ 2  -  هل يكفي اأْن نعرَف الحتميََّة حتَّى نتحكَّ

واهِر؟ 3  -   هل اليقيُن ي�ضوُد جميَع الظَّ

4  -    هل القوانيُن العلميَّة ن�ضبيٌة اأو مطلقٌة؟

ريقِة نف�ِضها  التي تظهُر بها في الحا�ضِر؟ ُر حوادُث الم�ضتقبِل بالطَّ 5  -   هل تتكرَّ

وؤ ممكٌن في العلِم؟ واإلى اأيِّ مدًى هوممكٌن اإذن؟ 6  -   هل التَّنبُّ

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الأتي:

اأول: الحتميَُّة
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بعلٍل  دٌة  محدَّ اأو  �ضببّياً،  مقيدٌة  اهراِت  والظَّ الأ�ضياَء  باأنَّ  الإقراُر  هي  اأ�ضكاِلها  اأب�ضِط  في  الحتميََّة  اإنَّ 

ببيََّة طبيعيٌَّة.    ٍة ، لكنَّ العلِّيََّة لي�ضت مرادفًة لل�ضببيَِّة ؛ لأنَّها ت�ضيُف اإليها الإقراَر باأنَّ هذه ال�ضَّ طبيعيَّ

في  يرِة  رِّ ال�ضِّ الأرواِح  حلوُل  اأ�ضباِبِه  بين  من  يكوَن  اأْن  ترف�ُص  الحتميََّة  فاإنَّ   ، اأ�ضباُبُه  للمر�ص  كاَن  فاإذا 

حواِر  ثماِر  من  ثمرٌة  اإنَّها  العلميَّة،  المعرفِة  ِم  بتقدُّ مرتبطٌة  فالحتميَُّة  بالعين؛  الإ�ضابِة  اأو  الج�ضِد 

بيعِة واكت�ضاِفِه بع�َص قوانيِنها.  الفكِر الإن�ضانيِّ مَع الطَّ

واهَر  الظَّ واأنَّ  بالحتميَِّة،  الإيماُن  هو  العلميَّة  المعرفِة  قياِم  �ضرَط  اأنَّ  يرون  الحتميَِّة  عن  المدافعون 

رِت الأ�ضباُب نف�ُضها، تحدُث دوماً النَّتائُج نف�ُضها ، ول مجاَل  ِة ، واإذا تكرَّ ببيَّ الكونيََّة محكومٌة بعالقِة ال�ضَّ

في الّطبيعِة للم�ضادفِة والّتلقائيَِّة والحتماِل ، وهذا ما عبََّر عنه ))غويلو(( عندما قاَل: " الكوُن متَّ�ضٌق 

تجري حوادُثُه وفَق نظاٍم ثابٍت ، والنِّظاُم الكونيُّ كليٌّ وعامٌّ ".

ُر  تتكرَّ ، حيُث  بيعيَِّة  الطَّ واهِر  الظَّ ي�ضوُد جميَع  اليقيَن  لأنَّ  ؛  مطلقاً  �ضادقٌة �ضدقاً  العلميَّة  فالقوانيُن 

هذا  ويرتبُط  وؤ.  بالتَّنبُّ ي�ضمُح  ا  ممَّ  ، الحا�ضِر  في  بها  تظهُر  التي  نف�ِضها  بالّطريقِة  الم�ضتقبِل  حوادُث 

الكوِن  تف�ضيَر  اأنَّ  يعتقُد  وهو  والآليَِّة،  ِة  الّدقَّ في  بال�ّضاعِة  الكوَن  َه  �ضبَّ الذي  نيوتن(  بفيزياء)  المبداأُ 

ِة ويعاك�ُضُه في التِّجاِه. دَّ يخ�ضُع لمبادئ، منها لكلِّ فعٍل ردٌّ فعٍل ي�ضاويه في ال�ضِّ

وؤ  التَّنبُّ يمكُننا  حركِتِه  وطبيعَة  و�ضرعَتُه  ج�ضٍم  موقَع  علْمنا  )اإذا  القائلِة:  القاعدِة  اإلى  ي�ضتنُد  وؤ  والتَّنبُّ

بم�ضاِرِه(.

ومن كلِّ ذلك ن�صتطيُع تحديَد المبادئ الآتيِة:

بيعُة واحدٌة. -   الطَّ

بيعِة وتحويُل تلك المعرفِة اإلى نتائَج.  -   يمكُن معرفُة الطَّ

ببيَِّة.  ها قانوُن العلِّّيِة اأو ال�ضَّ َردٍة. واأخ�ضُّ بيعُة ُمنظَمٌة وتعمُل وفقاً لقوانيَن مطَّ -   الطَّ

توافرِت  اإذا  الحالِت  كلِّ  دٍة ي�ضدُق في  وب�ضروٍط محدَّ  ، ، ما ي�ضدق في حالة  -   وعلى ذلك 

روُط نف�ُضها. ال�ضُّ

ثانيا: العلم والحتميَّة:

الحديثِة  العلوِم  اأ�ضهَم في تخلُّ�ِص   ، بيعِة و�ضببيَِّة ظواهِرها وحتميَِّة قوانيِنها  الطَّ اإنَّ العتراَف بوحدِة 

�َص نهجاً عاّماً لالكت�ضاِف والبحِث العلميَّين.  من الأفكاِر التَّقليدَيِة ، وتكري�ُص ال�ضتقراِء العلميِّ اأ�ضَّ

الحدِّ  م�ضِح  خالِل  من  البحِث  مو�ضوِع  اهرِة  الظَّ اأ�ضباِب  عن  البحِث  على  اأ�ضا�ضاً  يقوُم  كاَن  والذي 
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لِتها ، ثمَّ يخل�ُص  اهرِة وتحوُّ روِط المرتبطِة بالظَّ الأق�ضى الممكِن من الوقائِع والمعطياِت وال�ضُّ

الم�ضاهداِت  من  �ضل�ضلٍة  اإلى  جديٍد  من  اإخ�ضاُعُه  يجري  احتماٍل  اأو  ٍة  ليَّ اأوَّ ٍة  فر�ضيَّ اإلى  ذلك  من 

ُل  ِتِه ، فاإذا لم ي�ضادْف ذلك الفر�ُص اأو الحتماُل اأيَّ حاٍل �ضلبيٍَّة يتحوَّ ِت من �ضدقيَّ والختباراِت للتثبُّ

اإلى نتيجٍة علميَّة، مقبولٍة، موثوٍق بها.

العلماُء في  �َص  والبيولوجيَِّة تحمَّ بيعيَِّة  الطَّ العلوِم  ال�ضتقراُء قي  َقها  التي حقَّ النَّجاحاِت  اإلى  وا�ضتناداً 

ٍة على علَم الجتماِع وعلم النَّف�ِص  القرِن التَّا�ضَع ع�ضَر اإلى تطبيِقِه على علوِم الإن�ضاِن والمجتمِع وبخا�ضَّ

وعلم القت�ضاِد.

وعليه راأى ) اأوغ�ضت كونت ( اأنَّ علم الجتماِع تقوُدُه ))حتميٌَّة (( اجتماعيٌَّة، وينتهي اإلى نتائَج وقوانيَن 

بيعيَُّة.  عاٍت م�ضتقبليٍَّة من نوِع تلك التي تبلُغها العلوُم الطَّ وتوقُّ

ا ) فرويد ( في نظريِتِه حوَل الالوعي والتَّحليِل النَّف�ضيِّ ، فقد طبََّق مبداأَ الحتميَِّة نف�َضُه على  -   اأمَّ

ِة النَّف�ضيَِّة  اأنَّ الالوعَي حقٌل محكوٌم هو الآخُر بمبداأِ الحتميَّ نحٍو دقيٍق، حيَن بيََّن ومدر�ضتُه من بعِدِه 

اأ�ضكاِل النحراِف والأمرا�ِص  الكامنِة خلَف  روِف  الأ�ضباِب والظُّ العثوُر على  بالإمكاِن  واأَنُه  ِة،  الجتماعيَّ

العلوِم  من  الأ�ضا�ضيَّ  كَن  الرُّ الحتميَُّة  اأ�ضبحِت  كيف  نلحَظ  اأْن  ن�ضتطيُع  ذلك  كِل  ومن  الع�ضبيَِّة، 

الحديثِة. 

ائِع اأنَّ الغايَة الق�ضوى  بيعيََّة تخ�ضُع خ�ضوعاً �ضارماً لها. ومن ال�ضَّ واهَر الطَّ ُد اأنَّ الظَّ اإذن الحتميَُّة توؤكِّ

ُق اإلَّ على اأ�ضا�ِص ثباِت الحوادِث وا�ضتقراِرها على واحدة.  وؤ، وهذا ل يتحقَّ للعلِم هي التَّنبُّ

ب�ضروٍط  مقيدٌة  كلَّها  واهَر  الظَّ اأنَّ  اأْي  و�ضروِطها،  اهرِة  الظَّ بيَن  �ضرورّياً  ترابطاً  تمثُِّل  فالحتميَُّة 

للم�ضادفِة  وجوَد  ول  وال�ضطراِب  التَّناق�ِص  عن  بعيٍد  ثابٍت  لنظاٍم  خا�ضعٌة  فالّطبيعُة  ُتحدُثها. 

والحتماِل اأو الختياِر.

 ثالثا: نقُد مبداأ الحتميَِّة:

ِر قياُم العلِم ،  موِل والطراِد ، واإلَّ باَت من المتعذَّ ل جداَل في اأنَُّه لبَد من اأ�ض�ٍص ومبادَئ لها طابُع ال�ضُّ

رِت المعرفُة العلميَّة، وكذلك الحياة اأ�ضا�ضاً. فلي�ص بو�ضِع الّطبيعِة اأْن تخلَو من القانوِن، واإلَّ تعذَّ

) هنري بوانكاره(: قاَل العالُم الفرن�ضيُّ

الحتميَِّة  المبالغَة في مبداأ  اأنَّ  اإلَّ  العلُم ممكناً"،  كاَن  لما  الحتميَُّة،  ولول  بالبداهِة،  العلَم حتميٌّ  "اإنَّ 
غِر ، ل تخ�ضُع لمبداأِ  واهَر المتناهيَة في ال�ضِّ الذي  تجاهَل العلَم الحديَث الذي اأثبَت بالبرهاِن اأنَّ الظَّ
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بيعيِة لي�ضت  واهِر الطَّ ٍة علميَّة نهائيٍَّة ومطلقٍة ، اأي اأنَّ العالقاِت بيَن الظَّ الحتميَِّة، وكذلك ل وجوَد لنظريَّ

ا ي�ضتلزُم القوَل: اإنَّ القوانيَن العلميَّة وخ�ضو�ضاً في علوِم الإن�ضاِن والمجتمِع طالما  دقيقًة و�ضارمًة ، ممَّ

ِد اأرقاٍم ومعادلٍت �ضارمٍة ، واإلَّ  َل اإلى مجرَّ اأنَّ مو�ضوَعها هو الإن�ضاُن والجتماُع الب�ضريُّ ل يمكُن اأْن تتحوَّ

ِلِه، وم�ضاألة الختيار لديه. ِة الإن�ضاِن اأو اإمكانيَِّة تدخُّ يَّ َث عن حرِّ كيف لنا اأْن نتحدَّ

روِف  روِط والظُّ َر ال�ضُّ كِر اأنَّ من النواق�ِص الأ�ضا�ضيَِّة في الحتميَِّة الآليَِّة عدَم مراعاِتها تغيُّ والجديُر بالذِّ

الحتميَِّة ناجزاً مكتماًل، لم يطراأْ عليه بكلِّ عالقاِتِه  نف�ِضِه. فالعالُم يبدو في هذه  والأحداِث والعالِم 

دًة.  ِق ، تعدُّ معيَّنًة ومحدَّ وترابطاِتِه تغييٌر، وكلُّ ظاهرٍة لم تدخْل بعد في حيِِّز التَّحقُّ

لِت  تبدَّ ومهما  ِبِه  لتجنُّ المرُء  فعَل  مهما  فيه.  اإرادَة  ل  الذي  كالقدِر  لنا  تبدو  هنا  الحتميََّة  اإنَّ 

روُف. الظُّ

 ، قائمًة  �ضروُطُه  اأو  �ضوابُقُه  ظلَّْت  اإذا  ٍة،  بدقَّ ُه  عُّ توقُّ ويمكُن  ب�ضوابِقِه،  �ضرورّياً  اتِّحاداً  يتَّحُد  فالحادُث 

راً اأرقى  روِط، يبقى الحادُث في عالِم الإمكانيَِّة، وهذا يتطلَُّب ت�ضوُّ وهذا يعني اأنَُّه اإذا لم تتوافْر بع�ُص ال�ضُّ

عن الحتميَِّة.

ِة ؟ هُة للحتميَّ *   ما النتقاداُت الموجَّ

رابعا: الالحتميَّة:

َة ، اإلَّ بو�ضفها نقي�ضاً للحتميَِّة.  ل ن�ضتطيُع اأْن نفهَم الالحتميَّ

ُر ما يحدُث في الكوِن من خالِل الأ�ضباِب، ويخ�ضُع على نحٍو  فاإذا كانِت الحتميَُّة هي المبداأَ الذي يف�ضِّ

ِة التَّكرِر في الم�ضتقبِل. ببيَِّة، وقابليَّ �ضارٍم ودقيٍق لقانوِن ال�ضَّ

ل�ضببيٍَّة  رورِة  بال�ضَّ لي�ص خا�ضعاً  اأكثَرها  اأو  الكوِن  اأحداَث  اأنَّ  افترا�َص  يوجُب  ما  ترى  ل  فالالحتميَُّة   

�ضارمٍة، اأو لتكراٍر في الم�ضتقبل .

ِة ،  بيعيَّ واهِر الطَّ ٍة علميَّة نهائيٍَّة ومطلقٍة، اأْي اأنَّ العالقاِت بيَن الظَّ ُة اأنَُّه ل وجوَد لنظريَّ ترى الالحتميَّ

لي�ضْت دقيقًة و�ضارمًة، وهذا ما ذهَب اإليه جون كميني في كتابه )الفيل�ضوُف والعلُم( عندما قال: )اإنَّ 

كثيراً مما نطلُق عليه ا�ضَم القوانيِن العلميَّة هو اأنٌَّه �ضحيٌح ب�ضكٍل تقريبيٍّ اأو خطاأٌ في كثيٍر من الأحياِن( 

/الحتميَّة والالحتميَّة/

ومنهم  َرِة  الذَّ علماِء  بحوُث  وكذلك  لـ))اأين�صتاين((،  ِة  النِّ�ضبيَّ ِة  بنظريَّ الأطروحُة  هذه  وترتبُط 

ٍة  ))هيزنبرغ(( الذي راأى من خالِل مبداأِ الرتياِب اأنَُّه ل يمكُن ح�ضاُب موقِع و�ضرعِة الإلكتروِن بدقَّ
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وفي اآٍن واحٍد.

َة  رَّ الذَّ اأنَّ  كما  ثابتٍة،  لقاعدٍة  اديوم ل يخ�ضُع  الرَّ ِة  ذرَّ ان�ضطاَر  ،اأنَّ  العلِم  ن�ضبيََّة  ُد  توؤكِّ التي  الأمثلِة  ومن 

)ل  "براك":  قال  وكما  قيُق،  الدَّ وؤُ  التَّنبُّ معها  ي�ضعُب  منتظمٍة  غيِر  �ضدماٍت  �ضكِل  في  طاقًة  ُت�ضدُر 

ى ح�ضاَب الحتمالِت(.  وؤُ اإلَّ على هيئِة ما ُي�ضمَّ يمكُن التَّنبُّ

خام�صا: الحتمية والالحتمية

ِة اأ�ضدُّ ظهوراً لالحتميَِّة الّظواهر، فال اأ�ضتطيُع  اهراِت الإن�ضانيَِّة والجتماعيَِّة والفكريَّ اإنَّ التَّعقَد في الظَّ

ٍة ودقيقٍة و�ضارمٍة. كذلك اأْن تقوَم النَّحلُة  اأَ حتماً بردِّ فعِل اإن�ضاٍن في موقٍف معيٍَّن ب�ضورٍة �ضروريَّ اأْن اأتنبَّ

ِة اأو  هرِة ،ل الزهرِة المجاورِة ، ل يتمُّ ب�ضرورٍة قاهرٍة. اإنَّ الالحتميََّة هي انتقاٌد للحتميَّ بتلقيِح هذه الزَّ

اتِّجاٌه اعترا�ضيٌّ نقديٌّ لها بالأ�ضِل.

وؤ في موقٍف اإن�صانيٍّ معَيٍن. نبُّ *   اأعِط مثاًل على عدِم القدرِة على التَّ

ُة؟  ماذا ترف�ُس الالحتميَّ

دِة كاملًة  هو لي�ص  : اإنَّ ما لم ُيعَثْر على اأ�ضباِبِه المحدَّ _ ترف�ُص الالحتميَُّة العتقاَد العلميَّ التَّقليديَّ

علماً، اأو هو لي�َص من العلِم في �ضيٍء.

- ترف�ُص جعَل المعرفِة العلميَّة تقت�ضُر على معرفِة الأ�ضباِب ل اأكثر.

دِة، واأنَّ وظيفَة العلِم هي  قيقِة المحدَّ ببيَّاِت الدَّ -ترف�ُص عدَّ الكوِن اآلًة �ضخمًة تحكُمها �ضل�ضلٌة من ال�ضَّ

الك�ضُف عن طبيعِة هذه الأ�ضباِب.

َد العثوِر على  اأنَّ مجرَّ ُد  ُنُه المنهُج ال�ضتقرائُي الذي يوؤكِّ ِر الفل�ضفيِّ الذي يت�ضمَّ التَّ�ضوُّ - ترف�ُص مبداأَ 

عدٍد كاٍف من المعطياِت اأو الأجزاِء اأو الأ�ضباِب كاٍف لإقامِة التَّعميماِت اأو القوانيِن العلميَّة.

وؤُ باتِّجاهاِتِه قيا�ضاً على معطياِت  َر الفل�ضفيَّ القائل اإنَُّه بالإمكاِن ر�ضُم الم�ضتقبِل والتَّنبُّ -ترف�ُص التَّ�ضوُّ

الحا�ضِر والما�ضي.

لإقامِة  الأ�صباِب  اأو  الأجزاِء  اأو  المعطياِت  من  كاٍف  عدٍد  على  العثوُر  يكفي  ل  لماذا    *

ْح ذلك بالأمثلة.. التَّعميماِت اأو القوانيِن العلميَّة براأيك؟ و�صِّ

�صاد�صا: ال�صتنتاجاُت والمخت�صراُت:

ائِم بيَن الحقيقِة والخياِل، وبيَن ما هو واقعيٌّ وما هو  1  -  اإنَّ المنهَج العلميَّ هو مزيٌج من الجدِل الدَّ
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محتمٌل، وبيَن ما يمكُن اأْن يكوَن حقيقّياً، وما هو حقيقيٌّ فعاًل.

َهْت نظَر العلماِء اإلى بحِث التَّرابطاِت الواقعيَِّة  اإذا وجَّ ِم العالِم،  2  -  للحتميَِّة دوٌر كبيٌر ومهمٌّ في تقدُّ

اإلى نتائَج جديدٍة في ميداِن  ِة والأ�ضا�ضيَِّة، فو�ضلت  َزْت على الأ�ضباِب الجوهريَّ والأ�ضباِب الواقعيَِّة. وركَّ

الهواِء  مقاومِة  دوَر  مهماًل  حّراً،  �ضقوطاً  الأج�ضاِم  �ضقوِط  قانوَن  غاليلي  �ضاَغ  فقد   . بيعيِّ الطَّ العلِم 

والحتكاِك، وكاَن ذلك �ضرورّياً لكت�ضاِف قانوِنِه.

ِة  ُل المادَّ بيعيِّ نف�ِضِه، ك�ضَف عن ق�ضوِر الحتميَِّة الميكانيكيَِّة الآليَِّة وف�ضِلها. فتحوُّ َر العلِم الطَّ 3  -  اإنَّ تطوُّ

ِمها وحَدها بكلِّ  ُل الجزئيَّاِت وتفاُعلها لم يدْع مجاًل لنفوِذ القوانيِن الميكانيكيَِّة وتحكُّ اإلى طاقٍة وتحوُّ

بيعِة. ما يجري في الطَّ

ائِد،  ال�ضَّ وتجاوَز  والإبداِع  الخلِق  اإمكانيََّة  يلغي  والحياِة  للكوِن   ، الجبريَّ بل  الحتميَّ  َر  التَّ�ضوُّ اإنَّ    -   4

، جاهٍز، منتٍه، ل دوَر  ِة والم�ضوؤوليَِّة. ويحيُل الوجوَد اإلى جافٍّ يَّ ويلغي كلَّ م�ضاحٍة لالختياِر الفردِّيِّ والحرَّ

لالإن�ضاِن فيه، وربَّما ل يحتاُج اإلى الإن�ضان اأ�ضا�ضاً.

ببيََّة، ولي�ص في و�ضِعهم ذلك؛ لأنَّ ذلك يمنُع اإمكانيََّة قياِم اأيِّ  ون ل ينفوَن الأ�ضباَب اأو ال�ضَّ 5  -  الالحتميُّ

، ولكَنهم يعتر�ضون على  روريِّ ببيِّ ال�ضَّ علٍم. فكُل معرفٍة علميَّة تفتر�ُص قدراً معيَّناً من الرتباِط ال�ضَّ

دٍة �ضالحاً لكلِّ حالٍة اأو لكلِّ زماٍن ومكاٍن، وفي  ببيِّ المنطبِق على حالٍة محدَّ جعِل مثِل هذا الرتباِط ال�ضَّ

الم�ضتقبِل كذلك.

َغ  ون  اأنَّ الحالِت التي لم نعرْفها بعُد اأو تلك التي �ضتحدُث في الم�ضتقبِل، ل م�ضوِّ 6  -  يرى الالحتميُّ

لها لأْن تكوَن م�ضابهًة لتلك التي عرْفناها، اأو وقَعْت في الما�ضي، فهي احتماليٌَّة.

ِة والخلِق، فاإنَّ الغلوَّ  يَّ ِة، فال تترُك مجاًل للحرِّ ٍةٍ ق�ضريَّ 7  -  اإذا كاَن الغلوُّ في الحتميَِّة يحيلُها اإلى جبريَّ

ٍة من دوِن نظاٍم اأو اأ�ضا�ٍص يمكُن  في الالحتميَِّة في المقابِل يحيُل المعرفَة اإلى معرفٍة ع�ضوائيٍَّة فو�ضويَّ

ِة اأي�ضاً. العتماُد عليه في العلِم وفي حياِتنا العمليَّ

8  -  تبدي الوقائُع العمليَُّة والحياُة اليوميَُّة للب�ضِر والجماعاِت قدراً وا�ضحاً من التَّنظيِم والتَّرتيِب، 

ا  عاٍت �ضحيحٍة وناجحٍة غالباً، فمن النَّادِر غالباً اأْن نح�ضَد غيَر ما زرْعنا، ممَّ ا ي�ضمُح للب�ضِر ببناِء توقُّ ممَّ

ي�ضيُر اإلى اأنَّ للكوِن نظاماً غيَر قائٍم على الفو�ضى.

ُة اأقرَب اإلى الواقِع والمعرفِة العلميَّة، لكْن دوَن غلوٍّ اأو جبريٍَّة مطلقٍة. 9  -  مَما �ضبَق تبدو الحتميَّ

واهِر  الظَّ على  نف�ِضها  رجِة  بالدَّ تنطبُق  ل  بيعيَِّة،  الطَّ الّظواهِر  في  عامٍّ  ب�ضكٍل  القائمُة  الحتميَُّة    -   10
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اأْن  ًة وتعقيداً من  يَّ اأكثُر حرِّ واهُر المرتبطُة بالإن�ضاِن و�ضلوِكِه وحياِتِه هي  النَّف�ضيَِّة والجتماعيَِّة، فالظَّ

ُتُه. يَّ فُة المميِّزُة لالإن�ضاِن هي حرِّ ٍة، فال�ضِّ تنطبَق عليها اآلياُت الحتميَِّة بدقَّ

اأ�صئلة التَّقويُم والأن�صطُة:

1  -  علل ما ياأتي:

*    ترى الحتميَّة اأن القوانين العلميَّة �ضادقة �ضدقاً مطلقاً.

*    القوانين العلميَّة التي مو�ضوعها الإن�ضان والمجتمع ،ل يمكن اأن تتحول اإلى مجَرد اأرقام ومعادلت 

�ضارمة.

*   الالحتميَّة لي�ص في و�ضعها اأن تنفي الأ�ضباب اأو ال�ّضببية.

*  للحتمّية دور كبير ومهّم في تقّدم العالم.

ماً بالأمثلِة المنا�ضبِة. ْد نقائ�َص الحتميَِّة، وبيِّْن راأَيَك في ذلك، ُمدعَّ 2  -  حدِّ

قارْن بيَن الحتميَِّة والالحتميَِّة في المعرفِة العلميَّة والإن�ضانيَِّة.

3  -   يقوُل العالُم الفرن�ضي هنري بوانكاره: ))اإن العلم حتمي بالبداهة ولول الحتميَّة لما كان العلم 

ممكناً((. ا�ضرح هذا القول وبيِّن اأهّمّية الحتميَّة في تقّدم العلم. 

 الأن�صطة الال�صفية:

اإلى فو�ضى  العالَم  الالحتميَّة تحيُل  والمغالُة في  والإبداَع،  الخلَق  تلغي  الحتميَِّة  المغالَة في  اإنَّ   «  -

اإلى  ْح هذا القوَل من خالِل الأمثلِة التَّطبيقيَِّة في العلِم والحياِة اليوميَِّة وبالعودِة  وع�ضوائيٍَّة « - و�ضِّ

المراجِع والم�ضادِر المنا�ضبِة ثمَّ بيِّْن راأَيَك فيه.

المراجــــــع

بيعيَّة. دم�ضق: مطبعة الإن�ضاء. بلوز، نايف.)1986(. مناهج البحث في العلوم الطَّ

بن  خالد  مطبعة  دم�ضق:  التجريبية.  العلوم  في  البحث  مناهج   )1982  ( جالل.  �ضادق  العظم، 

الوليد. 

زكريا، فوؤاد. )1986(. التَّفكير العلمي. الكويت: المطبعة الجديدة. 
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ر�سُ 8الدَّ
م العلـُم والتَّقدُّ

: الهدُف العامُّ

م. اأن ي�ضتوعَب الّطالُب العالقَة بين العلم والتَّقدُّ

الأهداُف التَّعليميَّة:

ر�ِس اأْن: الِب بعَد النتهاِء من اأن�صطِة الدَّ ُع من الطَّ ُيتوقَّ

1  -  يبيَِّن دور العلم في تحقيق معنى التقدم.

. م العلميِّ والَتغُيِر الجتماعيِّ 2  -  ي�ضتنتَج العالقَة بيَن التَّقدُّ

ابَع المعياريَّ للعلِم. 3  -  ي�ضرَح الطَّ

4  -  يقترَح بع�َص الحلوِل للمحافظِة على اإيجابيَّاِت الّتكنولوجيا والَتخلُّ�ِص من �ضلبّياِتها.
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م العلـُم والتَّقدُّ

راأ�َص  الو�ضيِة  هذه  ذوا  منفِّ ي�ضتثمُر  الآتي:  النَّحِو  على  ثروتي  من  ى  تبقَّ ما  كلُّ  ُي�ضتخَدَم  اأْن  ))يجُب   

ُة على �ضكِل جوائَز ُتمنُح لأولئك الذين  نويَّ ُع اأرباُحُه ال�ضَّ ُل �ضندوٌق ُتوزَّ الماِل في تاأميناٍت م�ضمونٍة، وُي�ضكَّ

ِة(( موا اأعظَم نفٍع للب�ضريَّ يكونون قد قدَّ

قد  وكاَن  يناميَت،  الدِّ اخترَع  الذي  نوبل  األفرد  وهو  العلماِء،  اأحِد  ِة  و�ضيَّ من  جزٌء  هو  للتَّوِّ  قراأناه  ما 

كتَبها في عام 1896م قبَل وفاِتِه باأ�ضبوعين. فما الذي دفَع نوبل اإلى كتابِة و�ضيٍَّة كهذه؟

والموا�ضالِت، لكنَّ عملَُه  المناجِم  اأعماِل  ال�ضتفادَة منه في  يناميَت كانت غايُتُه  الدِّ نوبل  اخترَع  حيَن 

اإلى  دفَعُه  ا  ممَّ وتدميٍر  قتٍل  من  يناميُت  الدِّ �ضنَعُه  ما  حياتِه  في  نوبل  راأى  وقد  ا�ضتخداُمُه،  اأُ�ِضيء 

القوِل: )) لي�ص هناك من �ضيٍء في هذا العالِم ل يمكُن اأْن ي�ضاَء فهُمُه((.

يناميت. ِتِه تلك التَّكفيَر عن ذنِبِه الذي اقترَفُه - كما اعتقد- باختراِعِه الدِّ لقد حاوَل نوبل في و�ضيَّ

اأ�صئلة للحوار:

اإلى  ْلَت  وتو�ضَّ نوبل،  مكاَن  اأنَت  كنَت  لو    *

عن  تعلُن  كنَت  هل  يناميت،  الدِّ اختراِع 

اختراِعَك؟ ولماذا؟

ِة اإ�ضهاماً في  ريَّ اقِة الذَّ *  اأيعدُّ اكت�ضاُف الطَّ

ِة اأم تراجعاً في هذا المجاِل ؟ ِم الب�ضريَّ تقدُّ

ُر دوماً اإلى الأمام في  *  هل المجتمُع يتطوَّ

م؟ المجالِت كاّفًة؟ وماذا يعني التَّقدُّ

*  يقاُل اإنَّ العلَم �ضالٌح ذو حّدين. حاوْل اأْن 

َح ذلك؟ تو�ضِّ

*  ماذا تقترُح لتجعَل من العلِم اأداَة بناٍء ل 

اأداَة هدٍم؟

ِة  الجتماعيَّ راِت  بالتَّغيُّ العلِم  عالقُة  ما    *

؟  م الأخالقيِّ ول�ضّيما التَّقدُّ
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في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

م:  اأوًل- معنى التَّقدُّ

َدِت الغالبيَُّة العظمى من  خاِء. وقد اأكَّ قيُّ والزدياُد في الرَّ يُر اإلى الأماِم، والنَّماُء، والرُّ م لغًة هو ال�ضَّ التَّقدُّ

ٍم عنَد كلٍّ منهم؟ م. لكْن ماذا تعني كلمُة تقدُّ الفال�ضفِة والمفكِّرين فكرَة التَّقدُّ

، بمعنى  ماَن دوريٌّ راٍد في خطٍّ م�ضتقيٍم، بل راأى اأنَّ الزَّ م على اأنَُّه ي�ضيُر باطِّ لم ينظْر اأفالطون اإلى التَّقدُّ

يا�ضِة والمعرفِة والح�ضارِة اإنَّما ت�ضتمرُّ دورًة، ثمَّ تنتهي بالنحالِل، ثمَّ ُت�ضتاأَنُف  ِم في ال�ضِّ اأنَّ كلَّ اأنواِع التَّقدُّ

ورِة ... وهكذا. ُم حتَّى نهايِتها في الدَّ فِر، ثمَّ تتقدَّ دورٌة جديدٌة تبداأُ من ال�ضِّ

اأن  واأكد  ذاته،  الوقت  في  منها  وا�ضتفاد  عليه  ال�ضابقين  اآراء  نقد  اإذ  نقدية  عقلية  ذا  اأر�ضطو  وكان 

الو�ضول اإلى الحقيقة يكون بجهود الب�ضر جميعاً.

ِم بو�ضوٍح في الع�ضوِر الو�ضطى اإلَّ عنَد روجر بيكون اإْذ راأى اأنَّ من المهمِّ و�ضَع  لم يظهْر مفهوُم التَّقدُّ

والفل�ضفُة  جيٍِّد،  نحٍو  على  به  بداأَ  ما  قوا  يحقِّ اأْن  الم�ضتقبِل  في  العلماُء  ي�ضتطيُع  عليه  الذي  الأ�ضا�ِص 

راِت الم�ضتقبليََّة في هذا العالِم.  بيعِة والتَّغيُّ التَّجريبيَّة �ضتك�ضُف اأ�ضراَر الطَّ

اختراَع  اأنَّ  وذلك  بيكون.  فرن�ضي�ص  عنَد  اأعمَق  معنًى  ِم  التَّقدُّ مفهوُم  اأخذ  ع�ضَر  اد�َص  ال�ضَّ القرِن  وفي 

بيكون  فراأى  الإن�ضاِن.  راِت  ت�ضوُّ في  ًة  جذريَّ راٍت  تغيُّ اأحدث  قد  باعِة  الطِّ وفّن  والفرجار،  يناميِت،  الدِّ

الُت  ا التَّاأمُّ بيعِة، اأمَّ اأنَّ العلَم القائَم على التَّجريِب هو الذي ي�ضنُع العالقاِت الحقيقيََّة بيَن الإن�ضاِن والطَّ

ُة فهي غيُر مقنعٍة. النَّظريَّ

ِم الأخالقيِّ اأو  ناعِة، والتَّقدُّ ِم في العلِم والح�ضارِة وال�ضِّ في القرِن الَثّامَن ع�ضَر ميََّز الفال�ضفُة بيَن التَّقدُّ

هم: اإنَّ كال النَّوَعين متالزٌم مَع الآخِر، وقاَل اآخرون: اإنَّ كليهما متعار�ٌص  وحيِّ في الإن�ضاِن. فقاَل بع�ضُ الرُّ

مَع الآخِر.

ِم: ابُع المعياريُّ لمفهوِم التَّقدُّ ثانيًا- الطَّ

ِر.  ِم اأو بالتَّاأخُّ ٍم في العلوِم الإن�ضانيَِّة، يفتر�ُص وجوَد قيمٍة اأو معياٍر للحكِم بالتَّقدُّ اإنَّ ا�ضتخداَم كلمِة تقدُّ

وعلى هذا فاإنَّ هذا المو�ضوَع يفتر�ُص عنا�ضَر اأ�ضا�ضيًَّة هي:

1  -  وجوُد ذاٍت تحكُم على مو�ضوٍع.   

2  -  وجوُد هذا المو�ضوِع في حركٍة.
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َر هو انتقاٌل اإلى الأماِم، اأْي اإلى الأح�ضِن، اأْي اإلى القتراِب  راً، واإنَّ هذا التَّغيُّ اإنَّ هذه الحركَة تحدُث تغيُّ

اأكثَر فاأكثَر من غايٍة اأو مثٍل اأعلى، هما اللذان يقومان بدوِر القيمِة والمعياِر، وهذا هو المعنى المعتاُد، 

كلمُة  وُت�ضتخَدُم  نّي.  التَّح�ضُّ ِل  التَّحوُّ وحركِة  والكماِل،  والنق�ِص  والأعلى،  الأدنى  وجوَد  يفتر�ُص  وهو 

ُم  تقدُّ الفتَّاكِة،  الأ�ضلحِة  ُم  تقدُّ مثاٌل:  �ضيِّئاً،  كاَن  لو  حتَّى  وح�ضُب،  ِر  التَّطوُّ على  للِة  للدَّ اأحياناً  ٍم  تقدُّ

معيَّنٍة،  حالٍة  اإلى  بالنِّ�ضبِة  اإلَّ  َم  تقدُّ ل  لأنَُّه  ؛  ن�ضبيٌّ ِم  التَّقدُّ مفهوَم  اإنَّ   . نِّ ال�ضِّ في  ُم  التَّقدُّ المر�ِص، 

بحيُث  للقديِم،  تجاوٌز  هو  ُم  فالتَّقدُّ والحديِث،  القديِم  بمفهوِم  وثيقٍة  �ضلٍة  على  ِم  التَّقدُّ ومفهوُم 

ِم.  ت�ضبُح الحداثُة تعبيراً عن التَّقدُّ

: ِر الجتماعيِّ ُم كمفهوٍم تاريخيٍّ اجتماعيٍّ وعالقُتُه بالتَّطوُّ ثالثًا- التَّقدُّ

لي�َص العلُم ظاهرًة منعزلًة، بل اإنَّ تفاعَل العلِم مَع المجتمِع حقيقٌة ل ينكُرها اأحٌد، ول ن�ضتطيُع اأْن ننكَر 

اإنَّ هناك ارتباطاً وثيقاً بيَن حالِة  اإْذ  وجوَد تاأثيٍر متبادٍل بيَن العلِم واأو�ضاِع المجتمِع الذي ظهَر فيه، 

العلِم في اأيِّ ع�ضٍر، واأهمِّ العنا�ضِر في الحياِة الجتماعيَِّة لذلك الع�ضِر.

فالإن�ضاُن كما يقاُل ح�ضيلُة معارِفِه. لقد كاَن الأوروبِّيون 

طبقاٌت  ماَء  ال�ضَّ اأنَّ  يعتقدون  ع�ضَر  الخام�َص  القرِن  في 

ٌة مغلَّفٌة ذاُت محوٍر م�ضترٍك، وقد ُعلَِّقْت فيها النُّجوُم  بّلوريَّ

المعارُف  تلك  و�ضاَغْت  الأر�ِص،  حوَل  وتدوُر  والكواكُب، 

ِبنيَة كلِّ اأفعاِلهم واأفكاِرهم، ثمَّ جاَء تل�ضكوُب غاليلو، فغيََّر 

الإن�ضاُن  عرَف  عاٍم  مئِة  وبعَد  حقيقًة،  يعتقدونُه  كانوا  ما 

، ويعمُل ك�ضاعٍة عمالقٍة... اإلخ.  اأنَّ الكوَن منفتٌح ولنهائيٌّ

وبداأِت المعارُف الجديدُة تغيُِّر كلَّ �ضيٍء: العمارَة، المو�ضيقا، 

...اإلخ. ونحُن   ، والفنَّ بيعيََّة، القت�ضاَد  الطَّ العلوَم  الآداَب، 

ُر لنا الكيفيََّة التي يعمُل بها  نعي�ُص اليوَم َوْفقاً لأحداٍث ت�ضوِّ

ُر في اأفكاِرنا و�ضلوِكنا في الحياِة،  الكوُن، وهذه النَّظرُة توؤثِّ

ابقُة في اأولئك الذين عا�ضوا  َرت المفاهيُم ال�ضَّ تماماً كما اأثَّ

معها في الما�ضي. 

يَِّة  اأهمِّ اأكيِد  تَّ مَع  يتنافى  ل  للعلِم  الجتماعيَّ  ابَع  الطَّ اإنَّ 

اأداٌة ي�ضتعيُن بها  . ولي�ص معناه اأنَّ العاِلَم  ِة للعاِلِم، ودوِرِه الأ�ضا�ضيِّ في الك�ضِف العلميِّ ِة الفرديَّ العبقريَّ
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العلميُّ  فالك�ضُف  حاجاِتِه،  لتلبيِة  المجتمُع 

حاجٍة  معاً:  عاملين  ت�ضافِر  اإلى  يحتاُج 

من  ذهنيٍَّة  ٍة  وعبقريَّ جهٍة،  من  اجتماعيٍَّة  

جهٍة اأخرى.

ُة  والإيجابيَّ ُة  لبيَّ ال�صَّ الآثاُر  رابعًا- 

: ِم العلميِّ والتِّكنولوجيِّ للتَّقدُّ

ِة، فالعلُم  يًَّة تفوُق اأيَّ اإنجاٍز اآخَر طواَل تاريِخ الب�ضريَّ  لقد اكت�ضَب العلُم منُذ اأوائِل القرِن الع�ضرين اأهمِّ

هو الحقيقُة الكبرى في ع�ضِرنا الحا�ضِر، والتَّغييُر الذي اأدخلَُه العلُم على حياتنا اأقوى من اأيِّ تغييٍر 

لحَقها نتيجَة اأيِّ اإنجاٍز اآخَر. فبعَد اأْن كاَن العلُم في الما�ضي من اهتماِم الخت�ضا�ضيين وحَدهم، اأ�ضبَح 

ابِع الم�ضيريِّ للعلِم.  اليوَم حديَث النَّا�ِص، وذلك بف�ضِل الطَّ

خوٍف  في  تعي�ُص  ُة  فالب�ضريَّ اإيجابّياً،  اأو  �ضلبّياً  م�ضيَرُه  ُد  �ضيحدِّ الذي  هو  العلَم  اأنَّ  الإن�ضاُن  اأدرَك  لقد 

ٌة اأوبيولوجيٌَّة، تعتمُد على العلِم، ومن جهٍة اأخرى فاإنَّ  َر حياَتها وح�ضارَتها حرٌب نوويَّ دائٍم من اأْن ُتدمِّ

ّحّيِة الم�ضتع�ضيِة،  اأف�ضَل، وفي حلِّ الم�ضكالِت الغذائيَِّة وال�ضِّ ِة في م�ضتقبٍل  الأمَل الأكبَر لدى الب�ضريَّ

َرُه  وفي ا�ضتمراِر قدرِتها على البقاِء والنَّماِء، هو الآَن معقوٌد على العلِم الذي اأ�ضبَح الجميُع يتابعون تطوُّ

باهتماٍم.

ناعيِّ والتِّنكولوجيِّ والتِّجاريِّ  ِم ال�ضِّ هم اأنَّ الحرَب العالميََّة الأولى كانْت نتيجًة حتميًَّة للتَّقدُّ يرى بع�ضُ

ِم  التَّقدُّ ِم:  التَّقدُّ مَن  نوعين  بيَن  التَّمييِز  من  لبدَّ  وهنا  وِل،  الدُّ بع�ِص  لدى  ِة  ال�ضتعماريَّ غبِة  والرَّ

ٌم  تقدُّ دائماً  يقابُلُه  هل  هائٌل،  مادِّيٌّ  ٌم  تقدُّ هناك  كاَن  فاإذا   ،) الأخالقيِّ  ( المعنويِّ ِم  والتَّقدُّ  ، المادِّيِّ

ُب الإن�ضاَن  ُق العلُم قيمًة، ويقرِّ رورِة اإلى �ضعادِة الإن�ضاِن؟ وهل يحقِّ ُم العلِم بال�ضَّ ؟ هل يوؤدِّي تقدُّ اأخالقيٌّ

ِم؟ من الكماِل؟ وما ثمُن التَّقدُّ
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اأ�صئلُة التَّقويِم والمناق�صِة:

اأوًل- علِّْل ما ياأتي: 

ِم مفهوٌم ن�ضبيٌّ   1  -  مفهوُم التَّقدُّ

2  -  العلُم لي�ص ظاهرًة منعزلًة.

ثانيًا- ا�صرْح ما ياأتي: 

ِم.  ابع المعياري للتَّقدُّ 1  -  الطَّ

. ِم العلميِّ والتَّغييِر الجتماعيِّ 2  -  العالقة بين التَّقدُّ

ِم. 3  -  دور العلِم في �ضيرورِة التَّقدُّ

يَُّة: الأن�صطُة الال�صفِّ

ال�ضلبيََّة والآثاَر الإيجابيََّة للعلِم والتِّكنولوجيا، واقترْح بع�َص الحلوِل  ْم جدوًل ت�ضُع فيه الآثاَر  - �ضمِّ

لبيَّاِت. للحدِّ من ال�ضَّ
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ر�سُ 9الدَّ
بيعُة والثقافة  الطَّ

: الهدُف العامُّ

بيعة . بيعِة والثَّقافِة ودوَر الثَّقافِة في تعديل وتكييِف الطَّ الُب العالقَة بيَن الطَّ اأْن يعي الطَّ

 الأهداُف التَّعليميَّة:

ر�ِس اأْن: الِب بعد تطبيِق اأن�صطِة الدَّ ُع من الطَّ  ُيتوقَّ

َد معنى الثقافة ودوَر الإن�ضاِن في �ضنعها واإبداعها . 1  -  يحدِّ

بيعة . 2  -  يقارَن بين الثَّقافِة والطَّ

َد وظائَف الثَّقافة . 3  -  يعدِّ

بيعِة الب�ضريَّة وتهذيبها. َر دوَر الثَّقافِة والإبداِع الإن�ضانيِّ في تعديل الطَّ 4  -  يقدِّ
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بيعُة والثَّقافة الطَّ

بيعة. ماذا  ت�ضاءَل زميُلنا �ضامٌر كعادته عن كلمات �ضمَعها من المعلم : �ضنذهُب رحلًة ا�ضتك�ضافيًَّة في الطَّ

لبِة من دون نظاٍم قال هذه طبيعُتُه يعي�ص على الفطرة، كاأنَُّه لم  َف اأحُد الطَّ بيعُه؟ وعندما ت�ضرَّ تعني الطَّ

لبِة لبا�ضاً بزيِّ ) الكوبوي ( ، قال المدرِّ�ُص  يُر. وعندما لب�َص اأحُد الطَّ يكت�ضْب ثقافًة في حياته، اإنَُّه ل يتغَّ

وكاأنَّ زميلَكم ينتمي اإلى ثقافة اأخرى  لي�ضت من ثقافتنا .

اأ�صئلة للحوار:

1  -  ماذا يعني كلٌّ من الفطريِّ والُمكَت�َضِب و العادة ؟

2  -  ماذا يعني ال�ضتك�ضاف ؟

3  -  ماذا يعني النِّظام ؟

4  -  ماذا ُيق�ضُد بالثَّابِت  والمتغيِّر؟

ابقة ؟  5  -  ماذا ق�ضَد بالثَّقافِة في الق�ضيَّة ال�ضَّ

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

بيعة  اأول: مفهوُم الطَّ

ِة كالجباِل والحقوِل والأ�ضجاِر والأنهاِر  يَّ بيعِة لو�ضف مجموعٍة من الموجوداِت المادِّ  ُي�ضتعمُل لفُظ الطَّ

، اأو لو�ضِف �ضيٍء  لوِك الإن�ضانيِّ كاأْن نقوَل:هذا �ضخ�ٌص طبيعيٌّ والودياِن...، كما ُيطلُق لو�ضِف المزاِج وال�ضُّ

الفطرِة في  بيعِة يحمُل معنى  الطَّ اأنَّ مفهوَم  اأو منتوٌج طبيعيٌّ غيَر  ٌة،  ٌة طبيعيَّ ُمعيٍَّن كقولنا: هذه مادَّ

باُع. جيَُّة والطِّ ، وكذا ال�ضَّ اللِّ�ضاِن العربيِّ

الإن�ضاُن  يجُد  قدرٌة  فيها، وهي  ة حا�ضرة  قوَّ اأْي  الأ�ضياِء  كلِّ  كامنة في  النمو  الطبيعة قدرة على  وتعد 

بيعِة. ماِء والأر�ِص والكواكِب والنُّجوِم؛ لأنَّها كلَّها �ضمَن الطَّ نف�َضُه في داخلها دوماً، مثَل ال�ضَّ

ا يدلُّ على وجوِد عالمين:  ُتفَهم الطبيعة على نحوين: خارجي ) فيزيائّي ( اأو داخلّي ) بيولوجي(، ممَّ

. ، والعالُم الإن�ضانيُّ هما العالُم المادِّيُّ

ثانيا: مفهوُم الثَّقافة
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راعِة والحرِث وا�ضت�ضالِح الحقوِل لجني الثِّماِر اليانعاِت، ثمَّ  تدل كلمة الثقافة في الأ�ضل على معنى الزِّ

ا�ضُتعِملَْت مجازاً بمعاٍن متالحقٍة فكاَنْت تعبُِّر في الع�ضوِر الو�ضطى عن الم�ضاغِل الالَّهوتيَِّة والكالميَِّة، 

نها مفكِّرو  ِم والأنواِر المو�ضوعيَّة، و�ضمَّ في حيَن عبَّر عنها المفكِّرون في القرِن الثَّامَن ع�ضَر بفكرِة التَّقدُّ

القرِن التَّا�ضَع ع�ضَر م�ضتقبَل العلِم والح�ضارة.

ُب الذي يتاألَُّف  تِّيناِت اأنها الكلُّ المركَّ ِل ال�ضِّ ويعرفها عالم الجتماع )روبرت بير�ضتد( الذي ظهَر في اأوَّ

اإلى جميِع نتاجاِت  اإذ ي�ضيُر بذلك  اأو نمتلُكُه كاأع�ضاٍء في مجتمٍع،  اأو نقوُم بعمِلِه،  ُر فيه  من كلِّ ما نفكِّ

الب�ضريَِّة.

ثالثا: وظائُف الثَّقافة

و�ضماِن  البيولوجيَِّة  حاجاِتهم  لتحقيِق  لوكيَِّة  ال�ضُّ الأنماِط  من  بمجموعٍة  الأفراَد  ُد  تحدِّ   -   1

ا�ضتقراِرهم.

ُظم. 2  -  تتيُح لالأفراد التَّعاوَن من خالل مجموعٍة من القوانيِن والنُّ

ُق لهم الوحدَة الثَّقافيََّة. ِف والتَّفاعِل وتحقِّ 3  -  ت�ضاعُد الأفراَد على تحقيِق التَّكيُّ

4  -  توؤدِّي اإلى ظهوِر حاجاٍت جديدٍة وو�ضائِل اإ�ضباِع هذه الحاجاِت.

ب�ضلوِك  وؤ  والتَّنبُّ الُمحتملَِة  والمواقِف الجتماعيَِّة  عِة  المتوقَّ بالأحداِث  وؤ  التَّنبُّ الإن�ضاَن من  ُن  تمكِّ   -   5

ا�ضدين. الأفراِد والرَّ

بيعِة والثَّقافة: رابعا: الطَّ

هي  حيُث  من  والثَّقافِة  الإن�ضاُن،  وجَدها  ٌة  فطريَّ ا�ضتعداداٌت  هي  حيُث  من  بيعِة  الطَّ بيَن  المقابلَة  اإنَّ 

ُمعطياٌت مكت�ضبٌة اأوجَدها، تدفُع اإلى العتقاِد باأنَّهما منف�ضالن تماماً؛ فما هي حقيقُة العالقِة بيَن ما 

هو طبيعيٌّ فطريٌّ وما هو ثقافيٌّ ُمكت�ضٌب؟

بيعُة والثَّقافُة البيئَة التي ي�ضتقرُّ فيها الإن�ضاُن، والمحيَط الذي ينتمي اإليه، فال يمكُن  1 -  تمثُِّل الطَّ

ًة  ا وجوُدُه خارَجهما فلي�ص اإلَّ م�ضاألًة نظريَّ اأمَّ ؛  اإن�ضاٍن اإلَّ في و�ضٍط طبيعيٍّ واآخَر ثقافيٍّ ُر  اإطالقاً ت�ضوُّ

والقدرِة  ِف  التَّكيُّ بو�ضائِل  الإن�ضاَن  كالهما  بيعُة  والطَّ الثَّقافُة  تمدُّ  اأخرى،  جهٍة  ومن  الخياِل،  وليدَة 

ُد بقاَء الإن�ضاِن،  اأو مقاومُة ما يهدِّ اأدواٌت لإكماِل ما هو ناق�ٌص  على التَّالوؤِم ؛ فالمنجزاُت الثَّقافيَُّة هي 

م  والتَّاألُّ ِذ  التَّلذُّ َتي  وخا�ضَّ العقليَِّة  كالقدراِت  طبيعيٍَّة  ن�ضوئيٍَّة  ٍف  تكيُّ بو�ضائِل  الإن�ضاَن  ُد  تزوِّ بيعُة  والطَّ

بيعِة بوجوِدِه، وللثَّقافِة والهيئِة الجتماعيَِّة ببقاِئِه.  ، فالإن�ضاُن اإذن مديٌن للطَّ لختباِر المنافِع والم�ضارِّ
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ِع  تنوُّ تك�ضُف عن  الب�ضيطُة  فالمالحظُة  الإن�ضاِن،  �ضخ�ضيَِّة  على  والثَّقافِة  بيعِة  الطَّ كلٌّ من  ُر  وتوؤثِّ هذا، 

بيعيِّ  الطَّ الو�ضِط  لتبايِن  وذلك  العقليَِّة،  وقدراِتهم  بل  الفيزيولوجيَِّة  ومالمِحهم  الأفراِد  �ضلوكاِت 

اأ�ضاًل حاماًل  اإليها، ومن جهٍة ثانيٍة، فالإن�ضاُن ُيولُد  الذي يحيُط بهم واختالِف الثَّقافِة التي ينتمون 

والموقُع  فالمناُخ  ذلك،  بعَد  مالمِحِه  تحديِد  في  الخارجيَُّة  بيعُة  الطَّ َم  لتتحكَّ ًة؛  فطريَّ ا�ضتعداداٍت 

ُم في لوِنِه و�ضكِلِه واأبعاِد ج�ضِمِه، فتقوُم الثَّقافُة – بمختلِف مظاهِرها –  الجغرافيُّ والغذاُء اأموٌر تتحكَّ

. ِم في تلك الجوانِب فتطبُعها بطابٍع خا�صٍّ بالتَّحكُّ

ِع الثَّقافيِّ ذاِتِه، فاإذا كاَن �ضكُل البناِء ومادُتُه ونوُع اللِّبا�ِص والغذاِء  بيعيُّ في التَّنوُّ ُم الو�ضُط الطَّ 3   -   يتحكَّ

الجغرافيَّ  والموقَع  المناَخ  فاإنَّ  ال�ضتوائيَِّة،  المناطِق  في  الحاُل  عليه  هو  ا  عمَّ يختلُف  الأ�ضكيمو  عنَد 

اإلى  الثَّقافة المادِّيِة  ى مظاهَر  اأمٌر يتعدَّ – هي التي تفر�ُص ذلك الختالَف. وهو  ٍة  – كعوامَل طبيعيَّ
بيعي، كالختالِف  ِة منها، فحتَّى القوانيُن والتَّ�ضريعاُت تعك�ُص – في كلِّ ثقافٍة – تحّكم العامل الطَّ المعنويَّ

بيَن المجتمعاِت في تحديِد �ضنِّ البلوِغ لتحّكِم المناِخ ودرجِة الحرارَة في ن�ضِج الفرِد، وبالإ�ضافِة اإلى 

ُة الخام لإبداِع مظاهِرها، فلول  بيعُة تمثُِّل الأر�ضيََّة التي تقوُم عليها الحياُة الثَّقافيَُّة والمادَّ ذلك، فالطَّ

ٌة – التي يمتاُز بها الإن�ضاُن من غيِرِه، لما كانت  ُة – وهي في الأ�ضِل ا�ضتعداداٌت طبيعيَّ القدراُت العقليَّ

له ثقافٌة، ولأجِل ذلك ل ي�ضنُع �ضعاُف العقوِل ثقافًة، كما ل يمكُن اأْن ننكَر اأنَّ بع�َص المهاراِت الثَّقافيَِّة 

لزالْت  هذه  انعدَمْت  ولو  بيعيَِّة،  الطَّ الم�ضي  لحركاِت  تنظيماً  اإلَّ  لي�ضْت  يا�ضِة  والرِِّ والتَّزحلِق  ق�ِص  كالرَّ

تلك. 

بيعِة والثَّقافة  ُة الفطريِّ والمكت�صِب: الإن�صاُن بيَن الطَّ جدليَّ

منُذ  الفرُد  يحمُلها  والتي  بيولوجيا  المتواَرثِة  وال�ضتعداداِت  فاِت  وال�ضِّ المعطياِت  اإلى  الفطريُّ  ي�ضيُر 

؛  بيعيِّ ها وجَه القرابِة بيَن الإن�ضاِن والحيواِن ب�ضبِب م�ضدِرها الطَّ البدايِة مبرمجًة في خالياه ويمثُِّل بع�ضُ

فاِت التي تن�ضاأُ عبَر الحتكاِك بالو�ضِط )الجتماعيِّ خ�ضو�ضاً(،  ا المكت�ضُب فهو جملُة ال�ضتعداداِت وال�ضِّ اأمَّ

ابِع الفطريِّ اأو المكت�ضِب لهذه  وتحمُل ب�ضمَة الثَّقافِة،ويمكُن في هذا الإطاِر اأْن نت�ضاءَل مثاًل عن الطَّ

ِة اأو العدوانيَِّة والإجراِم... بيَد اأنَّنا �ضنكتفي باأ�ضئلٍة تن�ضجُم  كاِء اأو المواهِب المو�ضيقيَّ فِة اأو تلك، كالذَّ ال�ضِّ

ًة  فاِت المميِِّزِة لالإن�ضاِن عامَّ موليَّ للتَّفكيِر الفل�ضفيِّ نحو: اآلطبيعُة اأم الثَّقافُة م�ضدُر ال�ضِّ ابَع ال�ضُّ والطَّ

اأن�ضنِتِه من المكت�ضِب والثَّقافة؟  اأنَّه ي�ضتمدُّ عنا�ضَر  اأم  اإن�ضاناً؟  ؟ اأيحمُل الإن�ضاُن فطرّياً ما يجعُل منه 

وب�ضيغٍة اأقلَّ تعار�ضاً: كيف يتفاعُل الفطريُّ والمكت�ضُب في الإن�ضان؟

الإن�صاُن ككائن بيولوجّي:
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بيعيَِّة المميِّزِة  اإنَّ الفح�َص الفيزيولوجيَّ  للكائِن الب�ضريِّ ي�ضمُح باكت�ضاِف جملٍة من الخ�ضائ�ِص الطَّ  

وتيُّ الذي  ِد ومناطِقِه المتمايزِة، الجهاُز ال�ضَّ واأهُمها ثالٌث: - الجهاُز الع�ضبيُّ المركزيُّ بتكويِنِه المعقَّ

كُل الخا�صُّ لليدين اأو الختالُف البيُِّن بيَن الأطراِف الأماميِِّة والخلفيَِّة،  ِة، ال�ضَّ �ُص للكفاءِة اللُّغويَّ يوؤ�ضِّ

ٍة اأكبَر؛ حتَّى  م فيها بدقَّ الًة لتناوِل الأ�ضياِء والتَّحكُّ ذلك اأنَّ �ضكَل الكفِّ وتوزيَع الأ�ضابِع يجعُل منها اأداًة فعَّ

لقد و�ضَف اأر�ضطو اليَد باأنَّها  اأداٌة ل�ضنِع الأدواِت.

راً،  التَّوالي كائناً، مفكِّ –وم�ضدُرها الطبيَّعُة- تجعُل من الإن�ضاِن على  ُة  فاُت الفطريَّ وهكذا، فهذه ال�ضِّ

ناطقاً ثمَّ �ضانعاً. ولو اأنَّنا قارنَّا بيَن الإن�ضاِن والحيواِن وخ�ضو�ضاً الثدييات العليا، لتبيَنْت هذه الخال�ضُة 

ِة كالم�ضي على القدمين، فا�ضتعماُل الأدواِت وحبُّ  وريَّ تِة والدَّ اأكثَر: فبع�ُص �ضفاِت هذه الأخيرِة الموؤقَّ

الحيواِن  عنَد  ِة  الحدَّ �ضعيفَة  �ضفاٍت  اأنَّ  كما  الإن�ضاِن؛  عنَد  دائمًة  �ضفاٍت  غَدْت  قد  كاُء،  والذَّ الِع  الطِّ

ف�ضفاُت  وبالتَّالي  الإن�ضاِن.  لدى  ِة  الحدَّ َة  قويَّ اأ�ضبحت  والعداوِة  والتَّناف�ِص  الأ�ضريِّ  والحناِن  كالودِّ 

الإن�ضاِن المميَّزُة ت�ضرُب بجذوِرها عميقاً في اإرِثِه الحيوانيِّ ولي�ص من �ضفٍة كما يقوُل )اإدغار موران( اإلَّ 

. لها م�ضدٌر بيولوجيٌّ

ابِع البيولوجيِّ لالإن�ضاِن؟ فبَم يفيُدنا الإقراُر بالطَّ

هل  بل  الأدواِت؟  ي�ضتعملون  اأو  ِة  الأ�ضريَّ بالم�ضاعِر  وَن  يح�ضُّ اأو  اأقداِمهم  على  الب�ضُر  يم�ضي  هل  لكن، 

ب�ضمَة 
ُ
فات  ريقِة نف�ضها ولالأ�ضباِب نف�ضها في كلِّ المجتمعاِت؟ األ تحمُل هذه ال�ضِّ ي�ضحكون اأو يبكون الطَّ

الثَّقافِة اأي�ضاً؟ 

- الإن�صاُن ككائن ثقافّي:

ا يعني اختالَفها باختالِف المجتمعاِت، وت�ضمُل  ت�ضيُر الثَّقافُة اإلى كلِّ ما اأنتَجُه الإن�ضاُن �ضمَن مجتمٍع، ممَّ

يَُّة)الم�ضكُن، الماأكُل،الملب�ُص.(، التَّنظيُم الجتماعيُّ  اأربَع دوائَر ح�ضَب مالينوف�صكي هي: الخيراُت المادِّ

يُن،  وحيَُّة)الدِّ الرُّ القيُم  واأخيراً   ).... الفن   ، )الفكر  التَّوا�ضُل   ،  )... الأعراُف  القوانيُن،  �ضاُت،  )الموؤ�ضَّ

المعتقداُت، الأخالُق(.

ابِق - ت�ضمُل جميَع نواحي الحياِة الإن�ضانيَِّة، وقد اكت�ضَف الأنثربولجيون  فالثَّقافُة- بناًء على التَّعريِف ال�ضَّ

ِف اأم بالتَّفكيِر اأم بالإح�ضا�ِص،  اأنَّ �ضفاِت الإن�ضاِن و�ضلوكاته تحمُل اأثَر الثَّقافِة، �ضواٌء تعلََّق الأمُر بالتَّ�ضرُّ

والم�ضي  التَّكلُِّم  على  ذلك  ي�ضدُق   : الثَّقافيُّ ابُع  الطَّ عليها  ُي�ضْف  لم  �ضفٍة  على  العثوُر  ُر  يتعذَّ بحيُث 

والأكِل والنَّوِم والتَّفكيِر...ولذلك ُيالحُظ اأنَّ �ضخ�ضين من مجتمعين مختلفين ل ي�ضحكان اأو يبكيان 

الياباني  بابت�ضامِة  موران(  )اإدغار  ي�ضت�ضهُد  ياِق  ال�ضِّ هذا  وفي  نف�ضها،  ولالأ�ضباِب  نف�ضها  ريقِة  بالطَّ
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اأُن بالنِّ�ضبِة  زان منها وكذلك ال�ضَّ وقهقهِة الأمريكي ! كذلك تختلُف الماأكولُت التي ي�ضتطعمانها اأو يتقزَّ

جِل اأو المراأِة من م�ضاعَر و�ضلوك داخَل نف�ِص المجتمِع،  ُع من الرَّ وجيَِّة، وما ُيتوقَّ اإلى م�ضاعِر الغيرِة الزَّ

ا دفَع )�صيمون دوبوفوار( اإلى حدِّ القوِل باأنَّ  المراأة ل تولُد امراأًة، بل ت�ضيُر كذلك. حتَّى الج�ضُم  ممَّ

الذي يعدُّ ُمعطى طبيعّياً، ل ي�ضلُم بدوِرِه من التَّكييِف الجتماعيِّ كما يتجلَّى ذلك في الو�ضِم والتَّجميِل 

�ِص؟ ومع  التَّنفُّ اأكثُر طبيعيًَّة من  القدمين وغيِرِه...وهل هناك ما هو  �ضكِل  والمحافظِة على  والختاِن 

�ِص، واأخرى لي�ضْت كذلك، وهناك  بٌة للتَّنفُّ ، فهناك طرٌق مهذَّ ذلك فهو �ضلوٌك يغلُب عليه البعُد الجتماعيُّ

مرا�ضيِم  في  الم�ضارِك  لدى  المنقب�ُص  �ُص  والتَّنفُّ اليوغا  يمار�ُص  الذي  الهنديِّ  لدى  الموقوُت  �ص  التَّنفُّ

فِن...  الدَّ

- ا�صتنتاج وتركيب :

بِل  ال�ضُّ اأحُد  كلٍّ منهما؟  م�ضاهمَة  ُر  نقدِّ كيف  ولكْن   ، والثَّقافيِّ بيعيِّ  الطَّ بيَن  تفاعٌل وجدليٌَّة  اإذن  هناك 

الأطفاِل  بِط حالُة   بال�ضَّ الجتماعيِّ وهي  الو�ضِط  تاأثيِر  ُحِرَم من  اإن�ضاٍن  للجواِب هو معاينُة  الممكنِة 

هم في �ضنِّ 8 اأو12 عدُم القدرِة على الم�ضي على القدمين،  البدائيين المنعزلين الذين ُلوِحَظ عنَد بع�ضِ

وِء لياًل، عدُم القدرِة على الإح�ضا�ِص بالفخِر اأو الخجِل  وائِح الكريهِة، الفزُع من ال�ضَّ الالَّمبالُة تجاَه الرَّ

يحاِت  اِت في المراآة، العجُز عن اإ�ضداِر اأ�ضواٍت غيِر ال�ضَّ ِف الذَّ في المواقِف التي ت�ضتدعي ذلك، عدُم تَّعرُّ

لديهم  النَّق�ِص  جوانِب  بع�ِص  ا�ضتدراِك  من  �ضنواٍت  ب�ضِع  بعَد  بهم  ون  المهتمُّ َن  تمكَّ وقد  رِة...  المتكرِّ

ٌم هزيٌل، ولكنَُّه م�ضتحيٌل لو تعلََّق الأمُر بحيواٍن مهما  واإحراِز بع�ِص التَّقدِم في تربيِتهم. �ضحيٌح اأنَُّه تقدُّ

كاِء. بلَغ من الذَّ

التَّعلِم وتلّقي  ِة  اأي بقابليَّ اإن�ضاناً  الإن�ضاَن بال�ضتعداِد؛ لكي ي�ضيَر  بيعَة تمدُّ  اإنَّ الطَّ اإذن  القوَل  ن�ضتطيُع 

َر  تاأخَّ كلَّما  ويتال�ضى  ي�ضعُف  ال�ضتعداَد  هذا  اأنَّ  بيَد  الفعِل.  اإلى  ِة  القوَّ من  اإن�ضانيُتُه  لتنتقَل  التَّربيَة؛ 

، وبعبارٍة اأخرى، فالمعطياُت البيولوجيَُّة الوراثيَُّة طبيعٌة اأولى، والمكت�ضباُت  ُل الو�ضِط الجتماعيِّ تدخُّ

هوِر والكتماِل. الثَّقافيَُّة طبيعٌة ثانيٌة ت�ضتثمُر الأولى، وت�ضمُح لها بالظُّ

 ، والآداُب  والعلوُم  والفنوُن  ياناُت  والدِّ العقائدّياُت  وهي   ، ومطلباً  واقعاً   ، الحياِة  عن  تعبيٌر  الثَّقافُة 

ِة، اإنَّ الثَّقافَة مطلُب كماٍل وكماُل  اإنَّها ،بوجِه التِّقريِب ، ما يدلُّ عليه المارك�ضيون بعبارِة البنيِة الفوقيَّ

الإن�ضاِن وعُي اإن�ضانيِتِه واإنجاُز طبيعِتِه .
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اأ�صئلُة التَّقويِم والمناق�صِة:

بيعَة ثابتٌة، والثَّقافة متغيِّرٌة حتَّى يتَّ�ضَح المعنى ؟ 1  -  هل يكفي اأْن يقاَل اإنَّ الطَّ

؟ وهل هي عالقُة تكامٍل وان�ضجاٍم بمعنى اأنَّ الثَّقافَة  3  -  ما العالقُة بيَن ما هو طبيعيٌّ وما هو ثقافيٌّ

بيعُة اأم اأنَّ العالقَة بينهما عالقُة ت�ضاّد بمعنى اأنَّ الثَّقافَة تقاوُم، وتواجُه  تكمُل، وتذهُب ما تمدنا به الطَّ

كلَّ ما هو طبيعيٌّ ؟

3  -  كيف يكوُن الإن�ضاُن كائناً بيولوجّياً وكائناً ثقافّياً .

ي : �صاُط الالَّ �صفِّ النَّ

 تعاوْن مع زمالئَك، وابحْث في ال�ضابكِة الإلكترونية  عن تعاريَف اأخرى للثَّقافِة .هل معنى الثَّقافِة في 

اللُّغاِت الأجنبيَّة هو نف�ُضُه معنى الح�ضارة ؟

المراجع :

دار  الأولى. عمان:  الطبعة  التن�ضئة الجتماعية-  �ضيكولوجية  اأبوجادو، �ضالح محمد علي.)1998(.   -

الم�ضيرة للن�ضر والتوزيع.

http://www.mahwa-rajamaktoobblog.com  -
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ِة حروٍف:  ها القدماُء بعدَّ الفل�صفُة - حدَّ

،  ومن  ٌب من »فيال« وهي محبٌّ ا من ا�ضتقاِق ا�صِمها، وهو حبُّ الحكمِة؛ لأنَّ »فيل�ضوف« هو مركَّ 1  -   اإمَّ

الحكمُة. وهي  "�ضوفيا"، 
طاقِة  بقدِر  تعالى،  اهلِل  باأفعاِل  التَّ�ضبُه  هي  الفل�ضفَة  فقالوا:اإنَّ  تاأثيرها  بح�ضب  اأي�ضاً  وحدوها    -   2

الإن�ضاِن- اأرادوا اأْن يكوَن الإن�ضاُن  كامَل الف�ضيلِة.

، وهو  غايتها فقالوا: العنايُة بالموِت: والموُت عنَدهم  موتان: طبيعيٌّ اأي�ضاً من جهِة  3  -  وحدوها 

اإماتَة  لأنَّ  اإليه؛  الذي ق�ضدوا  الموُت  هو  فهذا  هواِت-  ال�ضَّ اإماتُة  والّثاني  البدِن،  ا�ضتعماَل  النَّف�ِص  ترُك 

.  فبا�ضطراِر اإنَُّه اإذا  ُة �ضرٌّ هواِت هي ال�ّضبيُل اإلى الف�ضيلِة، ولذلك قال كثيٌر من اأِجلَِّة القدماِء: اللَّذَّ ال�ضَّ

ًة ما يعر�ص في الإح�ضا�ص؛  ى النَّا�ُص لذَّ ا �ضمَّ ، كاَن ممَّ يٌّ والآخُر عقليٌّ كاَن للنَّف�ِص ا�ضتعمالن: اأحُدهما ح�ضِّ

َيِة ترٌك ل�ضتعماِل العقِل. اِت الح�ضِّ لأنَّ التَّ�ضاغَل باللذَّ

ر�سُ 10الدَّ

تحليُل ن�سٍّ

ر�صالٌة في حدوِد الأ�صياِء ور�صوِمها

) )الكنديُّ

الفيل�صوف الكندي في �صطور 

، اأُطِلَق  الكنديُّ اأبو يو�صَف يعقوُب بُن اإ�صحَق يعوُد ن�صُبُه اإلى قبيلِة كندَة  من اأ�صٍل عربيٍّ

ي نحَو 252 هـ -866م  عليه فيل�صوُف العرِب، ولَد بالب�صرِة نحو 185هـ -801م، وتوفِّ

اِت والفلِك والمو�صيقا،  يا�صيَّ ف�ِس والهند�صِة والرِّ ، وله ر�صائُل كثيرٌة في الفل�صفِة والنَّ

الفكِر  ب�صموِل  �صُم  يتَّ الذي  الفال�صفِة  من  وَع  النَّ ذلك  الكنديُّ  ُل  يمثِّ واحدٍة  وبكلمٍة 

خيَر تمثيٍل
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ناعاِت وحكمُة الحكِم. 4  -  وحدوها اأي�ضاً من جهِة الِعلَِّة، فقالوا: �ضناعُة ال�ضِّ

الغوِر:  بعيُد  النِّهايِة  �ضريُف  قوٌل  وهذا  نف�َضُه:  الإن�ضاِن  معرفُة  :الفل�ضفُة  فقالوا  اأي�ضاً  وحدوها   -   5

ا اأعرا�ٌص، وكاَن  ا جواهُر واإمَّ مثال اأقوُل : اإنَّ الأ�ضياَء اإذا كانْت اأج�ضاماً ول اأج�ضاَم ، ومال اأج�ضاَم هي اإمَّ

الإن�ضاُن هو الج�ضم والنََّف�ص والأعرا�ص، وكانِت النَّف�ُص جوهراً ل ج�ضماً، فاإنَُّه اإذا عرَف ذاَتُه، عرَف الج�ضَم 

، ولهذه  َل والجوهَر الذي هو ل ج�ضٌم، فاإذْن اإذا علَم ذلك جميعاً، فقد علَم الكلَّ ِه والعر�َص الأوَّ باأعرا�ضِ

ى الحكماُء الإن�ضاَن العالَم الأ�ضغَر. الِعلَِة �ضمَّ

ومائيتها  اآنياتها  ِة،  الكليَّ ِة  الأبديَّ الأ�ضياِء  علُم  الفل�ضفة  اأنَّ  فهو  الفل�ضفِة  عين  به  ُيَحدُّ  ما  ا  فاأمَّ    -  6

وعللها، بقدِر طاقِة الإن�ضاِن.

الأن�صطُة

*  اقراأ النَّ�سَّ قراءًة �صامتًة، ثمَّ اأجْب عن الأ�صئلِة الآتيِة:

ِد الم�ضطلحاِت والكلماِت غيَر المعروفِة في الّر�ضالة . 1  -  حدِّ

، وا�ضرْحها . ئي�ضَة في النَّ�صِّ 2  -  ا�ضتخرِج الفكَر الرَّ

�ضالِة . ئي�ضَة والفرعيََّة في الرِّ 3  -  ا�ضتخرِج الفكَر الرَّ

ئي�َضة والفرعيََّة . مُن الفكَر الرَّ ْم خريطًة مفاهيميًَّة تت�ضَّ 4  -  �ضمِّ

 . 5  -  اقترْح عنواناً منا�ضباً لر�ضالِة الكنديِّ

اأ�صئلة التقويم:

1  -  بين حدود الفل�ضفة عند الكندي؟

2  -  لماذا �ضمي الإن�ضان العالم الأ�ضغر؟

3  -  قارن بين اللذة الح�ضية واللذة العقلية.

الم�صادر:

اأبو ريدة،  اإ�ضحق، ر�ضائل الكندي الفل�ضفية، تحقيق محمد عبد الهادي  اأبو يو�ضف يعقوب بن  الكندي، 

القاهرة.
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ر�سُ 11الدَّ
الخيُر والقيُم

: الهدُف العامُّ

يََّة القيِم الإن�ضانيَِّة.  الُب اأهمِّ اأْن يدرَك الطَّ

 الأهداُف التَّعليميَّة:

ر�ِس اأْن: الِب بعَد الم�صاركِة في اأن�صطِة الدَّ ُع من الطَّ  ُيتوقَّ

َف الخيَر والقيمَة بو�ضِفهما مدلولين اإن�ضانيين يتعلَّقان بالمجتمِع.  1  - يعرِّ

الإن�ضاِن  لطبيعِة  المختلفِة  اِت  الَنظريَّ وفَق  الأ�ضمى  الخيِر  خ�ضائ�َص  َد  يحدِّ   -   2

وم�ضيِرِه. 

راِت  التَّ�ضوُّ في  التَّفاوِت  خالِل  من  والقيِم  الخيِر  حوَل  المختلفَة  المذاهَب  ي�ضرَح    -   3

الأ�ضا�ضيَِّة لالإن�ضاِن.
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الخيُر والقيُم 

�ضاحِب  انتباَه  لفَت  ِة  قَّ ال�ضِّ معاينِة  وبعَد  للبيِع،  ًة  �ضقَّ يعر�ُص  عقاريٍّ  مكتٍب  اإلى  الأ�ضخا�ِص  اأحُد  دخَل 

المكتِب اأنَّ الثَّمَن المطلوَب اأقُل من ثمِنها المفتر�ِص، فاأثاَر ذلك ريبَة �ضاحِب المكتِب، وطلَب منه اأوراقاً 

ِلِه الذي يعمُل  لٌة با�ضِم موكِّ َة م�ضجَّ قَّ ِة والتي يتمُّ البيُع بموجِبها عادًة، فاأجاَبُه: اإَن ال�ضِّ تثبُت ملكيَتُه لل�ّضقَّ

ْت  ٍة، وهكذا تمَّ َة بيِعها بموجِب وكالٍة عامَّ ٍة، واإنَّه اأ�ضنَد اإليه مهمَّ وِل العربيَِّة منُذ �ضنواٍت عدَّ في اإحدى الدُّ

اإجراءاُت البيِع ب�ضورٍة قانونيٍَّة تماماً. 

واأنَُّه  ِة،  قَّ ال�ضِّ تلك  �ضاحُب  باأنٌَّه  نف�َضُه  َف  َعرَّ �ضخ�ٍص  بدخوِل  المكتِب  �ضاحُب  ُيفاجاأُ   ٍ ٍة  عدَّ اأ�ضابيَع  بعَد 

وعَد والدَتُه المري�ضَة بالنتقاِل اإليها وهو يريُد �ضراَءها. 

اأنا  قائاًل:  اأجاَبُه  عندما  دمُة  ال�ضَّ كانِت  وهنا  اإذن،  بعَتها  لماذا  مت�ضائاًل:  المكتب  �ضاحُب  تدخَل  هنا   

له  الممنوحِة  الوكالِة  َف وحده بموجِب تلك  لي ذلك، ولكنَُّه ت�ضرَّ اأطلْب من موكَّ ببيِعها، ولم  اأعلْم  لم 

من قبلي.

اأ�صئلة للحوار:

ُه؟ َة؟ و بماذا ت�ضُفُ قََّ جِل الذي باَع ال�ضِّ ِف الرَّ 1 -  كيف تنظُر اإلى ت�ضرُّ

َة فعلك؟ ولماذا؟ ه، كيف �ضتكوُن ردَّ ُتُه دوَن علِمِ خ�ِص الذي ِبيَعْت �ضقَّ 2 -  لو كنَت مكاَن ال�ضَّ

ِة اأهمُّ من قيمِة الأمانِة؟ ولماذا؟ قَّ 3 -  هل ال�ضتفادُة من ثمِن ال�ضِّ

عاوى في المحاكِم �ضبُبها اأزمُة الثِّقِة بيَن النَّا�ِص. ما راأُيَك في ذلك؟  4 -  كثيٌر من الدَّ

5 -  لماذا يلجاأُ بع�ُص النَّا�ِص اإلى التَّ�ضحيِة بالقيِم في راأيَك؟

6 -  هل الخيُر هو النَّافُع والمفيُد لنا فقْط  في راأيَك؟ ولماذا؟

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

ًل: مفهوُم القيِم: اأوَّ

وهو  الفل�ضفِة،  في  ٍد  محدَّ ميداٍن  على  للِة  للدَّ حديٌث  فل�ضفيٌّ  ا�ضطالٌح  هي  القيمُة  القيمِة:  م�ضطلُح 

ْت كلمُة قيمٍة من فعِل قاَم، فكاأنَّها قياٌم معياريٌّ ينقُل مو�ضوَعُه عن الالا�ضتواِء  فل�ضفُة القيِم.لقد ا�ضُتقَّ

اإلى ال�ضتقامِة.
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جاهات الآتية: ويمكُننا ح�صُر المعاني المتداولِة لم�صطلِح "قيمة" في  التِّ

ويرّد هذا  المقارنِة،  لغَة  اأو  القيا�ِص  ت�ضتخدُم وحداِت  ما  وغالباً  يُء  ال�ضَّ ُه  ي�ضتحقُّ ما  القيمُة هي    **

يُء ي�ضاوي كذا. ، فهو يحمُل طابعاً كمّياً: كقولنا هذا ال�ضَّ ياِق القت�ضاديِّ المعنى ب�ضكٍل عامٍّ اإلى ال�ضِّ

اأو حوادَث  اأفعاٍل  اأو  اأو خ�ضائ�َص  اأو قاعدٌة تجعُل في مقدوِرنا عّد مو�ضوعاٍت  القيمُة هي فكرٌة     **

اأو  الحوادِث  تقديِر  من  يمكُننا  مبداأٍ  اأو  فكرٍة  اأو  كمعياٍر  ُي�ضتخدُم  الثَّالُث  والمعنى  قيمٍة،  ذات  معيَّنٍة 

ًة اأم اإيجابيَُّة، فتقديُرنا  الأفعاِل اأو خ�ضائ�ِص مو�ضوعاٍت معيَّنٍة. ومن ثّم اإعطاُء قيمٍة لها �ضواٌء كانْت �ضلبيَّ

 ، اِت اإلى م�ضتوى الحبِّ الإن�ضانيِّ جِل والمراأِة ينح�ضُر في اأنَّها ترفُع من م�ضتوى حبِّ الذَّ للعالقِة بيَن الرَّ

وقيمُة عمٍل فنِّيٍّ ما تكمُن في اأ�ضالِتِه، فالأ�ضالُة قيمٌة وكوُنُه اأ�ضياًل فهو يحمُل خا�ضيًَّة قيميًَّة.

ثانيًا: ن�صاأُة القيِم:

اتِّجاهين  اأماَم  اأنف�َضنا  نجُد  القيمِة  ن�ضاأِة  م�ضاألِة  حوَل  الفل�ضفيِّ  التَّفكيِر  م�ضاَر  نتتبَُّع  حيَن  ن�صاأُتها: 

ا الثَّاني فيرى  رئي�ضيين:اأحُدهما يرى اأنَّ القيَم من �ضنِع �ضلطٍة خارجيٍَّة عليا بالنِّ�ضبِة اإلى الإن�ضاِن. اأمَّ

اأنَّ الإن�ضاَن نف�َضُه هو �ضانُع القيِم. لكنَّ دللَة القيمِة لدى التِّجاهين هي دللٌة اإن�ضانيٌَّة لي�ص لها معنى 

َل فيل�ضوٍف ك�ضف عن المن�ضاأ  اأوَّ بروتاغورا�س  اإليه. وُيعدُّ  اأو بالنِّ�ضبِة  اإلَّ من حيُث عالقُتها بالإن�ضاِن 

اأنَّها  العدالِة لي�ضت فطرية، بمعنى  اأنَّ ف�ضيلَة  اإنقاِذ الإن�ضاِن  اأ�ضطورِة  بيََّن في  الإن�ضانيِّ للقيمِة عندما 

ِة، واإنَّما هي قيمٌة اأبدَعها عقُل الإن�ضاِن بعَد اأْن  بيعِة الب�ضريَّ لي�ضت كامنة ب�ضكٍل َقْبلٍي وُمعدٍّ �ضابقاً في الطَّ

َفت له من خالِل ممار�ضِتِه العمليَِّة للحياِة الم�ضتركِة مَع النَّا�ِص الآخرين. اإنَّ تلك الحياَة م�ضتحيلٌة  تك�ضَّ

دوَن اإن�ضاِء مثِل هذه القيِم.

الُمُثِل، وهو العالُم الحقيقيُّ للقيِم، وما الإن�ضاُن �ضوى تابٍع يدوُر  اأفالطوُن ليقوَل بوجوِد عالِم  وجاء 

�ضانَع  بو�ضِفِه  الإن�ضاِن  في  البحِث  من  القيِم،  مبحُث  َل  تحوَّ اأفالطوَن  ومع  متعاٍل.  قيميٍّ  مركٍز  حوَل 

القيم ومبدعها اإلى البحِث في الوجود الميتافيزيقيِّ للقيم الم�ضتقل عن الإن�ضان. 

هيرِة اأنَّ الحقائَق الخالَدَة "المثل"  موجودٌة في القوة العاقلة  ِة الُمُثِل ال�ضَّ لقد بيََّن اأفالطوُن في نظريَّ

وح، وتجاوِز المح�ضو�ِص  ُد ب�ضفاِء الرُّ اإلَّ الفيل�ضوُف الموؤيَّ رٌة في العقِل، ل يدرُكها  اأي مت�ضوَّ في النف�ص 

، واليقيَن على  نِّ ائمِة، ُموؤِثراً الحكمَة على الظَّ ِل اإلى مثاِلِه الخالِد، و�ضورِتِه الثَّابتِة، وحقيقِتِه الدَّ المتبدِّ

اأِي. التَّخميِن، والعلَم على الرَّ

وفي الفل�ضفِة الحديثِة ينظر اأ�صبينوزا  اإلى القيم على اأ�ضا�ص المعرفة التي هي المعيار الوحيد الذي 

يحدد معنى اأية قيمة وجدواها، فمثال عندما يريد الإن�ضان التمييز بين الخير وال�ضر يقت�ضر الأمر على 



75

المعرفة: فما يقوي المعرفة يعد خيرا، وما ي�ضعفها مثل النفعالت وال�ضهوات يعد �ضراً.

ثالثُا: اأنواُع القيِم: 

ُل وحدًة متكاملًة من القوى التي اأ�ضهَمْت في تكويِنِه ، فاإنَّ تق�ضيَمنا للقيِم �ضيكوُن  بما اأنَّ الإن�ضاَن ي�ضكِّ

متوافقاً مع طبيعِتِه:  

بعِث  اإلى  وتوؤدِّي  القيِم،  تلك  ِن  تكوُّ م�ضدر  هي  لالإن�ضان  الخم�ُص  الحوا�صُّ  تكوُن  يَّة:  الح�ضِّ القيُم    *

كيَِّة. وائِح الذَّ ِة كالألحاِن الجميلِة والرَّ عوِر باللَّذَّ ال�ضُّ

وا�ضتمراِرِه  النَّوِع  حفِظ  اإلى  توؤدِّي  التي  والمو�ضوعاِت  الأفعاِل  قيِم  كلَّ  ت�ضمُل  الحيوية:  القيُم    *

ِة. حَّ كالمحافظِة على ال�ضِّ

بيعيََّة والمكت�ضبَة، وتوؤدِّي اإلى التَّرويِح عن  *  القيُم النف�ضية: وت�ضمُّ قيَم الأفعاِل التي ُتر�ضي الميوَل الطَّ

النَّف�ِص كالم�ضاركِة في الحتفالِت الجتماعيَِّة.

بتج�ضيِد  الحقيقيِّ  الإن�ضانيِّ  المجتمِع  بناِء  اإلى  الفئُة  تهدُف هذه  الأخالقيَُّة والجتماعيَُّة:  القيُم    *

 . ِة ك�ضلوٍك عمليٍّ القيِم النَّظريَّ

*  القيم العقليَّة:  هي ما ُيدَرك في العقل على اأنه كلي و�ضروري من اأفكار ومبادئ ومعايير ويحددها 

على اأنها قيم تنطبق على النا�ص جميعا كقيمة العدالة.

وهذا التق�ضيم للقيم ل يعني اأّن كّل نوٍع منها م�ضتقلٌّ عن الآخِر، بل القيُم متداخلة ومتكاملة فيما بينها 

حالها في ذلك حال قوى الإن�ضان المكونِة له.   

اُت الخيِر: رابعا نظريَّ

َر المو�ضوعيَّ لفكرِة الخيِر هو اعتباُر الخيِر مبداأً عاماً، مطلقاً، ثابتاً في  التَّ�ضوُّ اإنَّ  - المو�صوعيَُّة: 

كلِّ زماٍن ومكاٍن، فهو عنَد اأفالطون ذروُة العالِم المثاليِّ والمبداأُ الأ�ضمى الذي ينظُم الموجوداِت. وله 

النَّا�ِص  المح�ضو�ُص، وهو موجوٌد في حياِة  الإن�ضانيُّ  والخيُر  الخير(،  الأق�ضى،)مثال  الخيُر  م�ضتويان: 

، فهو مفارٌق لعالِم المح�ضو�ضاِت وم�ضتقلٌّ عنه. ا الخيُر الأق�ضى فله وجوٌد اأنطولوجيٌّ الواقعيَِّة؛ اأمَّ

الثَّابُت لكلِّ  الأولى لكلِّ موجوٍد، والمبداأُ  والِعلَُّة  بُب  ال�ضَّ َيعدُّ اهللَ وحَدُه هو  اأر�صطو فهو  اإلى  وبالنِّ�ضبِة 

حركٍة، ونحَوُه تتَّجُه كلُّ الموجوداِت، وهي تن�ضُد الخيَر، فالخيُر الأق�ضى لالإن�ضاِن هو اهللُ.

َل واأ�ضا�َص الأخالِق.  ث عن مبداأٍ هو الإرادُة الخيِّرُة بو�ضفها المبداأَ الأخالقيَّ الأوَّ كانط فقد تحدَّ ا  اأمَّ
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فالإرادُة الخيِّرُة هي فقط ما يمكُن اأْن ُيَعدَّ خيراً بال قيٍد 

عنَد  والخيُر  العالِم،  هذا  موجوداِت  بيِن  من  �ضرٍط  ول 

اعتباِرها  على  عادُة  ال�ضَّ وهو  طبيعيٌّ  خيٌر  نوعان:  كانط 

وقواُمها  الف�ضيلُة،  وهو  اأخالقّي،  وخيٌر  يًَّة،  ح�ضِّ اٍت  م�ضرَّ

الحوا�صِّ  اأ�ضِر  من  ِر  للتَّحرُّ الإرادُة  تبذُلها  التي  الجهوُد 

كي ت�ضتطيَع القياَم باأعماِلها احتراماً للقانوِن الأخالقي 

وحَدُه.

ياأمُر  اهلل  اأن  المعتزلُة  اعتبرت  الإ�ضالميِّ  الفكِر  وفي 

؛ لأنَُّه قبيٌح  رِّ بالخيِر؛ لأنَُّه ح�ضٌن في ذاِتِه ، وينهى عن ال�ضَّ

الخيِر  بيَن  يميَِّز  اأْن  الإن�ضاُن  ا�ضتطاَع  وبالعقِل  ذاِتِه،  في  

رع  بهما. رِّ حتَّى قبَل وروِد ال�ضَّ وال�ضَّ

يَُّة والتَّجريبيَُّة؛ اإذ اأجمَعْت تلك التِّجاهاُت على اأنَّ  بيعيَُّة والح�ضِّ اتيَُّة: لقد مثَّلَْتها التِّجاهاُت الطَّ - الذَّ

روِف  رَّ مفهومان ن�ضبيَّان، ا�ضطلَح النَّا�ُص عليهما اأثناء تجارِبهم اأو حياِتهم الم�ضتركِة والظُّ الخيَر وال�ضَّ

التي تحيُط بهم. ومن هنا اختلفت القيم باختالِف المجتمعاِت في كلِّ زماٍن ومكاٍن، ونذكُر من اأ�ضحاِب 

ِة جيرمي بنتام وجون �صتيوارت مل من اأ�ضحاِب مذهِب المنفعِة.  هذه النَّظريَّ

فقيمُة  روُر،  وال�ضُّ الألُم  هما  حاكمين  �ضيِّدين  حكِم  تحَت  الب�ضَر  و�ضَعِت  الطبيعة  اأن  بنتام  ارتاأى  فقد 

الإحجاِم  على  الفرِد  اإرغاِم  دوَن  ولكْن  النَّا�ِص،  الأكبِر من  العدِد  اإلى  ِة  اللَّذَّ بامتداِد  تقا�ُص  الخّيِر  الفعِل 

عن �ضعادته ل�ضالح الإرادة العامة.  

ليُل الوحيُد  وؤاَل عن الخيِر هو �ضوؤاٌل بخ�ضو�ِص الأ�ضياِء المرغوِب فيها، والدَّ َد اأنَّ ال�ضُّ ا )مـل( فقد اأكَّ اأمَّ

عادِة،  يَء خيٌر هو اأنَّ النَّا�َص ترغُب فيه، ول �ضيَء مرغوٌب فيه في الحقيقِة �ضوى ال�ضَّ الممكُن على اأنَّ ال�ضَّ

عادِة  ُة هدُف الحياِة ومعياُر القيمِة، والأعماُل طالحٌة بقدِر البوؤ�ِص الذي ت�ضبُِّبُه و�ضالحٌة بقدِر ال�ضَّ فاللَّذَّ

النَّاجمِة عنها، وهذا المبداأُ من �ضاأِنِه األَّ يخ�ضَع للبرهاِن المبا�ضِر، فهو غايٌة ق�ضوى، وفعُل الخيِر ينمُّ 

ُة اإلى برهاٍن. عن اتِّ�ضاِفِه بالخيِر حتَّى يبرهَن على اأنَُّه و�ضيلٌة لتحقيِق خير اآخَر ل تحتاُج �ضفُتُه الخيريَّ

القيميَّة:يمكن التمييز بين مفهومين للخيِر:

ُة المو�ضوعيَُّة ب�ضورة خا�ضة عند اأفالطون كامناً  َرْتُه النَّظريَّ ل: الخير بالمعنى المطلق، وقد ت�ضوَّ الأوَّ

اتيَُّة، �ضفًة  ُة الذَّ َرْتُه النَّظريَّ ماِن والمكاِن. والخيُر النِّ�ضبيُّ هو ما ت�ضوَّ ِر الزَّ في الأ�ضياِء، ثابتاً ل يتغيَُّر بتغيُّ
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روِف المحيطِة. يخلُعها العقُل على الأ�ضياِء اأو الأفعاِل وفقاً للظُّ

يِء، فهو لي�ص مطلَق المو�ضوعيين  ا الخيُر الأخالقيُّ عند بيري فهو عالقٌة واقعيٌَّة بيَن الإن�ضاِن وال�ضَّ اأمَّ

ول ن�ضبيَّ الّذاتيين. 

امِل اأو العامِّ الذي يعادُل القيمَة، يقوُل بيري: لدينا معنيان  الّثاني : الخير في مفهوِمِه التَّكامليِّ ال�ضَّ

لكلمِة خير: 

، ومن هنا فكلُّ ما  ابَع الذي يتَّخُذُه اأيُّ �ضيٍء في كوِنِه مو�ضوعاً لهتماٍم اإيجابيٍّ معنًى عاّم : يعني الطَّ

يرغُب فيه الإن�ضاِن ويريُدُه فهو خيٌر.

مِة تنظيماً   معنًى خا�سٌّ : اإنَّ �ضفَة الخيِر الأخالقيِّ توهُب اإلى المو�ضوعاِت بو�ضاطِة الهتماماِت المنظَّ

متنا�ضقاً، والخيُر بالمعنى العامِّ يمثُِّل القيمَة العليا في تنظيِم �ضائِر القيِم، وهو الذي ينقُلنا اإلى مفهوِم 

الخيِر الأق�ضى.

اُت القيمِة عموما تهتمُّ بالخيِر كهدٍف وغايٍة لجميِع الأفراِد. اإذن نظريَّ
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اأ�صئلُة المناق�صِة والتَّقويِم 

دُة للقيمة؟ 1  -  ما المعاني المتعدِّ

ْح بال�ّضرِح ن�ضاأَة القيمِة. 2  -  و�ضِّ

3  -  كيف يمكُننا عّد كلٍّ من الخيِر والجماِل والحقِّ اأفكاراً اإن�ضانيًَّة؟

اِت الخيِر. 4  -  قارْن بيَن نظريَّ

5  -  علِّْل:

اري و�ضّراً على البائِع. اأ  -  هبوُط �ضلعٍة ما قد يكوُن خيراً على ال�ضَّ

. رُّ ن�ضبّيان لدى اأ�ضحاِب التِّجاِه التَّجريبيِّ ب  -  الخيُر وال�ضَّ

الأن�صطُة الال�صفيَُّة:

رِّ والقيِم، م�ضتعيناً بمكتبِتَك  ف، على البحث عن تعاريف اأخرى للخيِر وال�ضَّ تعاوْن مع زمالئك في ال�ضّ

. فِّ �ِضَك في ال�ضَّ ْلَت اإليه مَع زمالئك ومدرِّ ِة اأو مكتبِة المدر�ضِة اأو الإنترنت. ثمَّ ناق�ْص ما تو�ضَّ الخا�ضَّ

المراجع:

1  -  العوا، عادل. )2000م ( الفل�صفة الأخالقية. دم�ضق: من�ضورات جامعة دم�ضق.

2  -  خليل، حامد.) 1996م ( م�صكالت فل�صفيَّة. دم�ضق: من�ضورات جامعة دم�ضق.

3  -  زيادة، معن.) 1986م (  المو�صوعة الفل�صفيَّة العربيَّة. معهد الإنماء العربي، المجلد الأول.

http://www.ahewar.org  :موقع يمكن للطالب العودة اإليه
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ر�سُ 12الدَّ
الأ�صرُة وتكويُن القيِم

: الهدُف العامُّ

الُب دوَر الأ�ضرة في نقِل القيِم الجتماعيَِّة والأخالقيِة والثَّقافيَِّة، وتكويِنها لدى  اأْن يدرَك الطَّ

الفرِد عبر تطورها التاريخي.

 الأهداُف التَّعليميَّة:

ر�ِس اأْن: الِب بعَد الم�صاركِة في اأن�صطِة الدَّ ُع من الطَّ  ُيتوقَّ

واِج والأ�ضرِة والقيَم الأخالقيََّة والجتماعيََّة �ضمَن الأ�ضرِة. ر التَّاريخيَّ للزَّ َف التَّطوُّ 1  -  يتعرَّ

الحديثَة  الأ�ضرَة  تخ�صُّ  التي  الم�ضكالِت  مواجهِة  في  يََّتها  واأهمِّ المراأِة  دوَر  يبيَِّن    -   2

والمعا�ضرَة.

لدى  وتكويِنها  والأخالقيَِّة  والّثقافيَِّة  الجتماعيَِّة  القيِم  نقِل  في  الأ�ضرِة  دوَر  ن  يثمِّ   -   3

الفرِد.

ُنها الأ�ضرُة بالنِّ�ضبِة اإلى الأهِل والأفراِد. 4  -  ي�ضتنتَج اأهمَّ الواجباِت الأخالقيَِّة التي تكوِّ

5  -  يلتزَم بحقوِقِه وواجباِتِه تجاَه اأ�ضرِتِه ومدر�ضِتِه ومجتمِعِه والعالِم باأ�ضِرِه.
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الأ�صرُة وتكويُن القيِم

اِت التلَّفزِة،  جل�َص اأفراُد الأ�ضرِة م�ضاًء لم�ضاهدِة الحلقِة الأخيرِة من م�ضل�ضٍل كان ُيعر�ُص على اإحدى محطَّ

الخيَر،  يحبُّ  لأنَُّه  نظراً  لهم؛  والقدوَة  المثَل  فيه  الحيِّ  اأبناُء  يرى  رجٍل  الم�ضل�ضِل عن  اأحداُث  وتدوُر 

وي�ضعى اإلى م�ضاعدِة الفقراِء في الحيِّ ، وتكمُن المفاجاأُة حيَن تاأتي ال�ّضرَطُة اإلى منزِلِه، وتقوُم بحجِزِه، 

جَل كاَن م�ضوؤوًل عن المتاجرِة بالمخّدراِت واأنَّ ثروَتُه كانْت نتيجَة ذلك  فيكت�ضُف اأبناُء الحيِّ اأنَّ ذلك الرَّ

ريِف.  العمِل غيِر ال�ضَّ

اأ�صئلة للحوار

 1  -  في راأيك هل يكفي اإعالن �ضخ�ٍص عن تبنِّيِه قيماً معّينًة ليكون حاماًل لهذه القيم؟ 

ٍة لها التَّاأثيُر الأكبُر في غر�ِص القيِم؟ ولماذا؟  2  -  في راأيك اأيةُّ مرحلٍة عمريَّ

 3  -  ما القيمُة التي تحتلُّ المكانَة الأولى لديك؟ ولماذا؟ وهل تتغيَُّر من موقٍف اإلى اآخَر؟ وكيف؟

فاِتِك في اأ�ضرِتَك؟ وكيف؟  خ�ُص الأكثُر تاأثيراً في ت�ضرُّ  4  -  من ال�ضَّ

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

ًل: الأ�صرُة في نظِر بع�ِس الفال�صفِة: اأوَّ

الأخالِق، وت�ضتمدُّ  1  -  كونفو�صيو�س:  وهو حكيم �ضيني قديم ترتكُز فل�ضفته في مجموِعها على 

عوُة من جانِب كونفو�ضيو�ص ردَّ فعٍل ل�ضعِف البواعِث الأخالقيَِّة في زماِنِه،  منها دعائَمها، وكانت هذه الدَّ

ُظَم الجتماعيََّة، واأنذَرِت المجتمَع بالنحالِل، ويعدُّ  يَِّة التي اأوهنْت النُّ كِّ وانت�ضاِر الفو�ضى والتَّيَّاراِت ال�ضَّ

ًل على الفرِد  كونفو�ضيو�ص من الذين راأَوا اأنَّ المجتمَع الفا�ضَل يقوُم على الأ�ضرِة الفا�ضلِة التي تعتمُد اأوَّ

الفا�ضِل، وف�ضيلة الفرِد في ثقافِتِه واأخالقيِه. فاإْن �ضلَح الفرُد في ذاِتِه واأح�ضَن حكَم نف�ِضِه، ا�ضتقرَّ النِّظاُم 

ِم. ْت طريَقها اإلى التَّقدُّ ولِة، و�ضقَّ َل حكَم الدَّ ، و�ضهَّ الأ�ضريُّ

عائِم الآتية: وترتكُز الأ�صرُة الفا�صلُة في نظِر كونفو�صيو�س على الدَّ

بيعي بيَن عنا�ضِرها. 1  -  التَّ�ضامِن الطَّ

وجاِت لالأزواج. 2  -  الّطاعة وهي طاعُة الأبناِء لالآباء والزَّ

3  -  التَّطهير والإخال�ِص والمعرفِة.

فقِة والعطِف. ِة وال�ضَّ 4  -  الم�ضاركات الوجدانيَّة بيَن عنا�ضِرها كالمحبَّ
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ِه  عِب وخ�ضائ�ضِ ُة لأخالِق ال�ضَّ فالأ�ضرُة هي البيئُة الحيَُّة التي تنمو فيها الف�ضائُل، وهي الّدعامُة الجوهريَّ

الموروثِة.

بالفطرِة، وهي  موجوداً  نظاماً  َة  الأ�ضريَّ الحياَة  عدَّ  اجتماع فرن�ضي حديث  عالم  اأوغ�صت كونت:   -2

نتيجَة  الجن�ضين  بيَن  تلقائيٌّ  اتِّحاٌد  ، وهو  ا�ضتعداٌد طبيعيٌّ عامٌّ واُج هو  والزَّ بيعيَُّة لالإن�ضاِن،  الطَّ الحالُة 

واُج في �ضكِلِه  . ويجُب اأْن يكوَن الزَّ ِد به الكائُن الحيُّ الجتماعيُّ بيعيِّ المزوَّ تفاعل الغريزِة مَع الميِل الطَّ

بيعُة  وافِع المزّودِة بها الطَّ كُل يتَّفُق مَع الدَّ وجِة، فهذا ال�ضَّ وِج والزَّ اأْي: قائماً على ا�ضتقاللية الزَّ ثنائّياً 

البنياِن  في  ُل  الأوَّ الأ�ضا�ُص  هو  واُج  والزَّ ُة،  الب�ضريَّ

واَج،  ، وكلُّ عامٍل من �ضاأِنِه اأْن ي�ضعَف الزَّ الجتماعيِّ

فهو عامُل هدٍم للنِّظاِم الجتماعيِّ عموماً؛ لذلك 

اأو  الَق  الطَّ لأنَّ  الِق؛  الطَّ ظاهرَة  كونت  يرف�ُص 

اِت في الأ�ضرِة. ُع  حبَّ الذَّ َر ي�ضجِّ واَج المتكرِّ الزَّ

َد كونت الوظيفَة الأخالقيََّة لالأ�ضرِة؛ لأنَّها  وقد اأكَّ

لأنَّ  ذلك  اأخالقيٍَّة  طبيعٍة  من  اتِّحاٌد  نظِرِه  في 

عامَة الأ�ضا�ضيََّة في تكويِن الأ�ضرِة هي العاطفُة  الدِّ

بيعيُّ بيَن الجن�ضين، فالميُل  التِّلقائيَُّة والميُل الطَّ

الزَّوجين من ناحيٍة والأولُد  بيَن  المتبادلُة  الوجدانيَُّة  وجين، والعطُف والم�ضاركاُت  الزَّ بيَن  المتبادُل 

وحيَُّة بيَن اأفراِدها والتَّربيُة ، كلُّ ذلك يرجُع اأ�ضا�ضاً اإلى وظيفِة  من ناحيٍة اأخرى، والألفُة اأو الوحدُة الرُّ

َق الأ�ضرُة هذه الوظيفَة يجُب اأْن تتَّجَه اإلى المثاِل الأخالقيِّ المرتكِز على  الأ�ضرِة الأخالقيَِّة، ولكي تحقِّ

ِة. مبداأ "ع�ْص لغيِرَك" وهذا يتطلَُّب خ�ضوَع الأنانيَِّة للعواطِف الغيريَّ

ِة  -   هذه اآراٌء لبع�ِص المفكِّرين والفال�ضفِة الذين تعر�ضوا ل�ضوؤوِن الأ�ضرِة، فحاولوا اإر�ضاَء الأو�ضاِع الأ�ضريَّ

ٍة اأو بيولوجيٍَّة. ٍة اأخالقيَّ على اأ�ض�ٍص فل�ضفيَّ

ْح مفهوَم الأ�صرِة من وجهِة نظِر اأوغ�صت كونت. *  و�صِّ

ثانيًا: خ�صائ�ُس الأ�صرِة:

ها: ها عمومًا اإلى اعتباراٍت عّدٍة اأهمُّ ماِت الأ�صرِة وخ�صائ�صِ ترجُع اأهمُّ مقوِّ

اأ�ضا�ُص ال�ضتقراِر في الحياِة  ، وهي  ُن منها البنياُن الجتماعيُّ الأ�ضرُة هي الخليَُّة الأولى التي يتكوَّ   *

الجتماعيَِّة.



82

اتِّجاهاِتِه  وير�ضُم  المجتمُع غالباً،  ُدُه  واُج مثاًل يحدِّ فالزَّ المجتمُع،  ها  يقرُّ اأ�ض�ٍص  تقوُم على  الأ�ضرُة    *

ومراميه لالأفراد، ويفر�ُص عليهم اللتزاَم بها، ويقابُل المجتمُع بعنٍف كلَّ َمْن يخرُج على ذلك.

راِث  والتُّ الجتماعيِّ  الوعي  حامل  وهي  اأفراِدها  فاِت  ت�ضرُّ ُد  يحدِّ الذي  العامُّ  الإطاُر  هي  الأ�ضرُة    *

والتَّقاليِد  الأعراِف  م�ضدُر  وهي  جيٍل،  اإلى  جيٍل  من  راَث  التُّ هذا  تنقُل  فهي   . والح�ضاريِّ القوميِّ 

لوِك والآداِب واإليها ترجُع اأهمُّ وظيفٍة وهي "التَّن�ضئة الجتماعيَّة". وقواعِد ال�ضُّ

الفا�ضدُة ت�ضهُم  ُر بها، فالأ�ضرُة  النُّظِم الجتماعيَِّة الأخرى وتتاأثَّ ُر في  الأ�ضرُة كنظاٍم اجتماعيٍّ توؤثَّ   *

والأخالقيِّ  والقت�ضاديِّ  يا�ضيِّ  ال�ضِّ المجتمِع  و�ضِع  في  �ضداُه  ُد  يتردَّ الف�ضاُد  وهذا  المجتمِع،  بف�ضاِد 

ُر في م�ضتوى معي�ضِة الأ�ضرِة وُخلِقها وتما�ضِكها. يا�ضيُّ يوؤثِّ وال�ضدُّ �ضحيٌح، فالف�ضاُد القت�ضاديُّ وال�ضِّ

ٌة تقوُم بكلِّ م�ضتلزماِت الحياِة واحتياجاِتها. *  الأ�ضرُة وحدٌة اقت�ضاديَّ

كاِن وم�ضتوى المعي�ضِة،  دِة كال�ضُّ ٌة ُي�ضتعان بها في اإجراِء الإح�ضائيَّاِت المتعدِّ *  الأ�ضرُة وحدٌة اإح�ضائيَّ

را�ضِة والبحِث. وقد ُتتََّخُذ عينًة للدِّ

الحياِة وبقاِء  بيعيَِّة والجتماعيَِّة. كحبِّ  الطَّ الإن�ضاِن ودوافِعِه  ُق لغرائِز  المحقِّ الو�ضُط  الأ�ضرُة هي    *

ِة. ِة والأخوَّ ِة والعواطِف كالأمومِة والأبوَّ وافِع الغريزيَّ النَّوِع، وتحقيِق الغايِة من الوجوِد، وتحقيِق الدَّ

فاِت اأبنائها. علِّْل ذلك. ُد الأ�صرُة ت�صرُّ *  تحدِّ

ُر نظاِم الأ�صرِة: ثالثًا: تطوُّ

ٍر كبيٍر قد حدَث لها عبَر الح�ضاراِت المتتابعِة، والأ�ضرُة لي�ضت نظاماً  ي�ضيُر تاريُخ الأ�ضرِة اإلى وجوِد تطوُّ

راٌت كثيرٌة على النَّحِو الآتي: ثابتاً، بل لها تغيُّ

اأفراِد  جميَع  ُم  تنظِّ الأ�ضليِّين  واأمريكا  ا�ضتراليا  اِن  �ضكَّ عنَد  مثاًل  فالأ�ضرُة  �صاِع:  التِّ ناحيِة  من    -

واإنَّما  دائماً  ِم  بالدَّ يرتبطون  ل  الع�ضيرِة  واأفراُد  وع�ضيرٍة،  اأ�ضرٍة  بيَن  فرٌق  عنَدهم  يوجُد  فال  الع�ضيرِة. 

الأ�ضا�ُص في الرتباِط هو "التوتم" الذي يتَّخذونه رمزاً للع�ضيرِة 

ا الأ�ضرُة عنَد العرِب قبل الإ�ضالم فكانْت ت�ضمُّ جميَع الأقارِب من ناحيِة الّذكوِر، وكذلك الموالي  -  اأمَّ

والأدعياُء، كما كانِت القرابُة عنَدهم تقوُم اأي�ضاً على الأدعياِء الذين تتم ن�ضبتهم اإلى الأ�ضرة بناًء على 

اعتراف رئي�ِص الأ�ضرِة بهِم.

المجتمعاِت  الآَن في معظِم  ا�ضتقرَّ عليه  الذي  الحدِّ  اإلى  الأ�ضرِة ي�ضيُق حتَّى و�ضَل  اأخَذ نطاُق  -  لقد 

تين، اأ�ضرٍة عن طريِق اأبيِه واأ�ضرٍة  وجة واأولدهما(. وينتمي الفرُد اإلى اأ�ضرتين عامَّ وج والزَّ الحا�ضرِة )الزَّ
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وابِط الجتماعيَِّة الأخالقيَِّة والقانونيَِّة. ِه. ويرتبُط اأفراُد الأ�ضرتين بطائفٍة من الرَّ عن طريِق اأمِّ

َد ال�ّضوؤوِن يلزُمها  ئا�ضُة في الأ�ضرِة بحكِم كوِنها مجتمعاً �ضغيراً معقَّ رِت الرِّ ئا�صِة: تطوَّ - من ناحيِة الرِّ

اعِة، واتَّفَقت النُّظم عموماً على اإ�ضناِد هذه  وجوُد رئي�ٍص لتنظيِم اأموِرها، ويخ�ضُع له جميُع اأفراِدها بالطَّ

ِة اأ�ضكاٍل هي: ئا�ضُة بعدَّ ِت الرِّ ائُد، فقد مرَّ ئا�ضيُّ هو ال�ضَّ وِج، ولم يكِن النِّظاُم الرِّ الوظيفِة اإلى الزَّ

تلك  و�ضاعْت  واِج،  للزَّ نظاٍم  وجوِد  بعدِم  تتميَُّز  افترا�صيَّة(:  )مرحلة  ُة  الم�صاعيَّ المرحلُة    -   1

هذه  وجوِد  على  العلماُء  ويختلُف  م�ضاعيًَّة،  حياًة  يحيا  كاَن  الذي  ِل  الأوَّ الإن�ضاِن  ظهوِر  مَع  المرحلُة 

المرحلِة، ففي الوقِت الذي يرى فيه "ماكليالند" وجوَد هذه المرحلِة، يرى "هنري مين" عدَم وجوِد 

. ليِل العلميِّ هذه المرحلِة. فلم تدلَّ البحوُث الأنثربولوجيَُّة على وجوٍد ملمو�ٍص لهذه المرحلِة بالدَّ

2  -  مرحلُة الأّميَّة: تتميَُّز بزعامِة الأمِّ لالأ�ضرِة حيث تتولى جميع �ضوؤونها. 

المرحلِة  هذه  وفي  يَِّة،  الأمِّ المرحلِة  بعد  ظهَرْت  اأنَّها  العلماِء  بع�ُص  يرى  ُة:  الأبويَّ المرحلُة    -  3

ِة، وتكوُن ملكيُتُه و�ضلطُتُه وا�ضعًة اإذا كانْت لديه  ُم رئي�ُص الأ�ضرِة، ويتولَّى جميَع �ضوؤوِنها القت�ضاديَّ يتحكَّ

ُة زوجاٍت. عدَّ

وجين بنف�ِضِه، فال يكوُن لالآخِر اأّيُةُ  4  -  المرحلُة ال�صتقالليَُّة: وهي التي ي�ضتقلُّ فيها كلٌّ من الزَّ

ِة، اإذ  ر القت�ضاديِّ في المجتمعاِت الأوربيَِّة والأمريكيَّ �ضلطٍة عليه، وقد اأتْت هذه المرحلُة نتيجَة التَّطوُّ

وجين والأبناِء للنَّوِم . ي�ضبُح البيُت مكاناً للتقاِء الزَّ

يَّة اأو التي  عوِب، فهناك مجتمعاٌت ل تعرُف مرحلَة الأمِّ وهذه المراحُل بترتيِبها لي�ضْت حتميًَّة لجميِع ال�ضُّ

قبلَها.

ِر الأ�صرِة. وما  اأ�صباُبه ؟ ْد اأ�صكاَل تطوُّ *  عدِّ

رابعًا: الأ�صرُة واكت�صاُب القيِم والعاداِت:

القيميَِّة، فهي  التِّجاهاِت  اأثٍر كبيٍر في تكويِن  القيِم لما لها من  اكت�ضاِب  اأهمِّ م�ضادِر  الأ�ضرُة من  ُتعدُّ 

�ُص في الفرِد مبادَئُه وقيَمُه، ويتعلَُّم منها عاداِت مجتمِعِه وتقاليَدُه، وتختلُف القيُم التي يكت�ضُبها  توؤ�ضِّ

اأكثَر  اأبناِئهم  ون بالنَّتائِج المبا�ضرِة ل�ضلوِك  بقاِت الجتماعيَِّة لآباِئهم الذين يهتمُّ الأبناُء باختالِف الطَّ

ِة التَّطبيِع الجتماعيِّ للفرِد منُذ  لوِك. فالقيُم ُتكَت�َضب من خالِل عمليَّ من اهتماِمهم بدوافِع ذلك ال�ضُّ

مولِدِه ومن خالِل تفاعِلِه الجتماعيِّ مَع الآخرين في المجتمِع، وي�ضتمرُّ دوُر الأ�ضرِة حتَّى في مرحلِة 

باِب الذي  باِب اأدواَرهم من خالِل التَّفاعِل بيَنها وبيَن ال�ضَّ ٍر في اكت�ضاِب ال�ّضّ باِب، فهي تقوُم بدوٍر موؤثِّ ال�ضَّ
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ابِّ اكت�ضاباً معرفّياً وقيمّياً �ضي�ضهُم في نجاِحهم  �ضيولُد لدى ال�ضَّ

. ِة التَّفاعِل الأ�ضريِّ في عمليَّ

ْح دوَر الأ�صرِة في اإك�صاِب القيِم. *   و�صِّ

التَّنميِة  في  ودوُرها  المعا�صرُة  المراأُة  خام�صًا: 

المجتمعيَِّة:

ُل المراأُة ن�ضَف المجتمِع لذلك فهي توؤدِّي دوراً فاعاًل في  ت�ضكِّ

ِة التَّنميِة المجتمعيَِّة، فالمراأُة المعا�ضرُة توا�ضُل العطاَء  عمليَّ

كلِّ  برغِم  الم�ضوؤوليَّاِت  وتحمُل   ، الجتماعيَّ والبناَء  الب�ضريَّ 

يَّة.اإلَّ اأنَّ ذلك وغيَرُه  �ُص لها وخ�ضو�ضاً الأمِّ قاِت التي تتعرَّ المعوِّ

المنزِل  ربَُّة  اأو خارَجُه فهي  المنزِل  داخَل  اأدواِرها  بيَن  توافقاً  َق  اأْن تحقِّ يمنْعها من  لم  عوباِت  ال�ضُّ من 

ت�ضارُك في  لدوِرها كزوجٍة  ماً  اأكثَر تفهُّ الحقِل... وهذا ما يجعُلها  المعمِل وال�ّضريكُة في  والعاملُة في 

ُل الإطاَر العامَّ لحركِة المراأِة في المجتمِع اأّياً كاَن و�ضُعها ومكانُتها.  ِة، وتلك الأدواُر ت�ضكِّ القراراِت الأ�ضريَّ

اِتهم عنَدما  ويعدُّ دوُر المراأِة كاأّم من اأهمِّ الأدواِر التي توؤدِّيها، كما اأنَّها ت�ضهُم في اإحباِطهم اأو رفِع معنويَّ

يكبرون، وهي التي تقُف مَعهم في م�ضكالِتهم، وتدعُم طموحاِتهم، وهذا يتطلَُّب زيادَة الهتماِم بها لأنَّ 

يَّة المجتمِع، وي�ضيُر زكي نجيب محمود  ُتها تعني حرِّ يَّ َتُه، وحرِّ �ضالمَتها تعني �ضالمَة المجتمِع و�ضحَّ

ِرها من القيوِد الباليِة  اًل، وذلك بتحرُّ ُل ن�ضَف المجتمِع، وع�ضواً فعَّ ِر المراأِة ؛ لأنَّها ت�ضكِّ اإلى �ضرورِةِ تحرُّ

والخرافاِت والأ�ضاطيِر، اأي: تحّرُر عقلها من منطلِق كوِنها اإن�ضاناً ذا قيمٍة عليا، لتحتلَّ مكاَنها الالئَق 

والمهمِّ في  الفاعِل  التَّاأثيِر  دوُرها في  يتجلَّى  والتَّحديِث؛ وهنا  ر  والتَّطوُّ ِم  التَّقدُّ والمن�ضجَم مع حركِة 

والّثقافِة  والغذاِء  ِة  حَّ ال�ضِّ لتوفيِر  ّيِة  والمادِّ ِة  الب�ضريَّ الموارِد  ا�ضتغالُل  هي:  التي  المجتمعيَِّة  التَّنمية 

.
*

يَّة والعدالِة لجميِع اأفراِد المجتمِع ب�ضرِف النَّظِر عن الجن�ِص والتَّعليِم والعمِل والحرِّ

ة النهو�ص بواقع الأ�ضرة   *  تم اإ�ضدار قانون عام 2003 رقم /42/ تاريخ 2003/12/20 القا�ضي باإحداث » الهيئة ال�ّضورية ل�ضوؤون الأ�ضرة « التي تهدف اإلى ت�ضريع عمليَّ

ة من خالل: حماية الأ�ضرة وتعميق تما�ضكها والحفاظ على هويتها وقيمها، وتح�ضين م�ضتوى  ال�ّضورية، وتمكينها - ب�ضكل اأف�ضل - من الإ�ضهام في جهود التنمية الب�ضريَّ

لة ب�ضوؤون الأ�ضرة. ة التنمية من خالل تطوير تفاعلها مع الموؤ�ض�ضات والهيئات الوطنية ذات ال�ضّ الحياة لدى الأ�ضرة بجوانبها المختلفة، وتعزيز دور الأ�ضرة في عمليَّ
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اأ�صئلُة التَّقويِم والمناق�صِة:

1  -  علِّْل:

-  ارتكاَز الفل�ضفِة الكنفو�ضيَِّة في مجموِعها على الأخالِق.

-  تاأكيَد كونت الوظيفَة الأخالقيَِّة لالأ�ضرِة.

ْح نظاَم الأ�ضرِة في نظِر كلٍّ من كونفو�ضيو�ص وكونت. 2  -  و�ضِّ

ْد خ�ضائ�َص الأ�ضرِة . 3  -  عدِّ

ر التَّاريخيِّ لالأ�ضرِة والقيِم. 4  -  بيِّْن مراحَل التَّطوُّ

5  -  بيِّْن دوَر المراأِة المعا�ضرِة في التَّنميِة المجتمعيَِّة.

يَُّة: الأن�صطُة الال�صفِّ

َمن الأ�ضخا�ُص الذين لهم تاأثير في قيِمَك في المراحِل الآتيِة:

   

يجُب  التي  والواجباِت  الحقوِق  اأهمَّ  فيه  ُح  تو�ضِّ جدوٍل  ت�ضميِم  على  فِّ  ال�ضَّ في  زمالِئَك  مَع  تعاوْن   -

ِة اأو مكتبِة المدر�ضِة  عليك اللتزاُم بها تجاَه اأ�ضرِتَك ومدر�ضِتَك و مجتمِعَك، م�ضتعيناً بمكتبتَك الخا�ضَّ

. فِّ �ِضَك في ال�ضَّ ْلَت اإليه مع زمالئك ومدرِّ ابكِة. ثمَّ ناق�ْص ما تو�ضَّ اأو ال�ضَّ

المراجع:

الخ�ضاب، م�ضطفى.) 1958(  درا�صات في الجتماع العائلي. مطبعة البيان العربي.

تركية، بهاء الّدين .) 2004(  علم الجتماع العائلي. �ضورية: الأهالي للطباعة والن�ضر.

. ُة. العيُن: من�ضوراُت داِر الكتاِب الجامعيِّ �ضلوم، طاهر؛ الجمل، جهاد)2009(  التربيُة الأخالقيَّ

اليماني، عبد الكريم .) 2004(   فل�صفة التربية. �صورية: دار ال�ّضروق للن�ضر والتوزيع.

http://www.nesasy.org  :موقع يمكن للطالب الّرجوع إليه

من عمر �ضنة اإلى 7 �ضنوات

من عمر 8 �ضنوات اإلى 12 �ضنة

من عمر 12 �ضنة اإلى 17اأو18 �ضنة
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ر�سُ 13الدَّ
الحّق والواجُب

الهدف العام:

اأن ي�ضتوعَب الطالُب المعاني المتنوعة للحق والواجب.

الأهداف التعليمية:

ر�ِس اأْن: الِب بعَد الم�صاركِة في اأن�صطِة الدَّ ُع من الطَّ  ُيتوقَّ

1-  يمّيَز معنى الحقِّ ومعنى الواجِب.

2  -  يبيَِّن عالقَة الحقوِق بالواجباِت و�ضرورَة تالزِمهما فاإنَّ كلَّ حقٍّ ي�ضتلزُم واجباً.

3  -  ي�ضرَح دوَر الحقِّ و الواجِب والقانوِن في تحقيِق العدالِة وتنظيِم العالقاِت الجتماعيَِّة.

ِة  الأخالقيَّ القيِم  طريِق  عن  الجتماعيِّ  بِط  ال�ضَّ عمليَِّة  في  المجتمِع  يََّة  اأهمِّ يناق�َص    -   4

والقانونيَِّة.

5  -  ي�ضتخل�َص واجباِت الإن�ضاِن تجاَه نف�ِضِه وتجاَه الآخرين.

ِة  التَّ�ضريعيَّ التَّدابيِر  جميِع  واتِّخاِذ  فِل  الطِّ حقوِق  تاأميِن  في  ولِة  الدَّ دوَر  يبيَِّن    -  6

ِة  والجتماعيَّ

رِر والإ�ضاءِة . ًة اأو ال�ضَّ ِة المالئمِة لحمايِتِه من اأ�ضكاِل العنِف كافَّ 7  -  والتَّربويَّ
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الحّق والواجُب

ُب من العمِل، وان�ضرَف الجميُع، وبقيْت اإحدى المخبرياِت  الَّ ِة انتهى الطُّ وريَّ في اأحِد مخابِر الجامعاِت ال�ضُّ

منكبًَّة على عمٍل تقوُم به. مرَّ بها الأ�ضتاُذ الم�ضرُف و�ضاأَلها لماذا لم تذهبي مع باقي العاملين وقد انتهى 

باحي  ْرُت عن عملي ال�ضَّ .لأنَّني تاأخَّ واُم الّر�ضميُّ ؟ قالت: لن اأغادَر المخبَر قبَل ن�ضِف �ضاعٍة على الأقلِّ الدَّ

ْرُتها.اأُعِجَب الأ�ضتاُذ  �َص الفترَة التي تاأخَّ حوالي 30 دقيقًة ب�ضبب ظرٍف خا�صٍّ طارئ ومن واجبي اأْن اأعوِّ

اأْن يفعَل مثلَك جميُع  اأتمنَّى  والواجِب وقال:  بالم�ضوؤوليَِّة  العالي  العاملِة لعملها وب�ضعوِرها  باإخال�ِص 

ر والبناِء فيه. �ضكَرِت العاملُة الأ�ضتاَذ قائلًة: اإنَّني  العاملين في بلِدنا لي�ضهموا في ت�ضريِع وتيرِة التَّطوُّ

. اأقوُم بواجبي، ول يجوُز لي اأْن اأتهاوَن بحقِّ وطني عليَّ

اأ�صئلة للحوار:

ِر عدٍد كبيٍر من العاملين يوميَّاً عن  1  -  ما اأثُر تاأخَّ

ِف هذه العاملِة ؟   عملهم. وما راأُيَك في ت�ضرُّ

2  -  ما الحقُّ وما الواجُب في راأيك؟ وما العالقُة 

بينهما في تنظيِم العالقاِت بيَن النَّا�ِص؟

3  -  ما دوُر المربِّين في غر�ِص القيِم والمحافظِة 

على النِّظاِم لدى النَّا�ضئِة ؟

ُتجاَه  واجُبَك  وما  نف�ِضَك؟  ُتجاَه  واجُبَك  ما    -   4

الآخرين.

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

اأّول:الّحق:

واَب والق�ضمَة والعدَل  ياِق الذي يرُد فيه. فهو يعني الحقيقَة وال�ضَّ يختلُف مفهوُم الحقِّ باختالِف ال�ضِّ

. ونقي�ُص الحقِّ الباطُل.  . وهذا اعتقاُد حقٍّ والإن�ضاَف. نقوُل هذا قول حقٍّ

هذا  نقوُل:  الإن�ضاِن  وعن  فيه  زيَف  ل  خال�ٌص  ذهٌب  اأْي:  حقٌّ  ذهبٌّ  مثل:  الثَّابُت  الموجوُد  هو  فالحقُّ 

واِب.  ريُق المو�ضُل اإلى الغايِة وال�ضَّ ريُق الحقُّ هو الطَّ .. والطَّ اعُر الحقُّ وهذا العالُم الحقُّ ال�ضَّ
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ظهرت اآراء فل�صفية مختلفة في تحديد معنى الحق:

اأتعلم  اأن  في  الرغبة  �ضديد  كنت  قال:  اإذ  الحق،  معنى  يحدد  الذي  هو  العقل  اأن  ديكارت  اعتقد  فقد 

كيف اأميز الحق من الباطل، لأكون على ب�ضيرة من اأعمالي.

الإن�ضان يقوم على رغبته في حفظ  الأكثر مالزمة لوجود  الحق  اأن  ارتاأى  اأما  جان جاك رو�ضو فقد 

بقائه. وهذا حق طبيعي له ي�ضدر عن طبيعته الب�ضرية ذاتها، لأنه يوؤلف جزءاً �ضميمياً من كيانه، ُخِلق 

تنازل  قد  يكون  ذلك  فعل  اإن  لأنه  عنه،  التخلي  ي�ضتطيع  ل  �ضميره،  في  وم�ضتقر  فيه  ثابت  فهو  معه 

عن اإن�ضانيته بو�ضفه موجوداً له اإرادة حرة خّيرة، وبالتالي، ل يمكن لالإن�ضان اأن ينال حقوقه المدنية 

والجتماعية اإل بناء على وعيه بحقه الطبيعي. 

التي يملكها، فهو ينال حقوقه  القوة  باإرادة  ل حقوقه  الإن�ضان يح�ضّ اأن  اأكد  وبالمقابل نجد نيت�ضه قد 

باندفاعه بعزيمة اأ�ضيلة، وتوّجه دائم نحو اإغناء الذات.

ثانيًا الواجُب :

 ُيطلُق الواجُب على ما يجُب فعُلُه، و يمنُع ترُكُه، وفي راأي كانط: الواجُب هو الإلزاُم الناتج عن القانون 

الأخالقيُّ الذي يوؤدِّي ترُكُه اإلى مف�ضدٍة وفو�ضى واأذًى. وُيطلُق على الأمِر الجازِم الذي يتقيَُّد به المرُء 

ٍة اأو منفعٍة.       بذاِتِه دوَن النَّظِر اإلى ما ينطوي عليه من لذَّ

والنَّا�ُص ل يخالفون الواجَب؛ لأنَّهم يحر�ضون على كرامِتهم الإن�ضانيَِّة الحّقِة، علماً اأنَّ الواجَب يتطلَُّب 

الإن�ضاِن عن  اإبعاَد  تحاوُل  التي  َة  الم�ضادَّ والجتماعيََّة  َة  الغريزيَّ الّرغباِت  م�ضايرِتِه  لعدِم  األماً  و  جهداً 

ُل  يتحمَّ يجعُلُه  الفعليِّ  بالواجِب  القياِم  بعَد  الإن�ضاَن  ينتاُب  الذي  �ضا  بالرِّ عوَر  ال�ضُّ ولكنَّ  الواجِب.  اأداِء 

الجهَد و الألَم الذي يرافُق القياَم به اأحياناً ومن هنا ن�ضتطيُع القوَل: اإنَّ الواجب هو كفاٌح مرغوٌب فيه 

للقيام بعمٍل فيه ترجيُح الأف�ضِل والأح�ضِن.

-  اأنواع الواجبات: الواجبات نوعان:

1  -  واجباٌت وا�صعٌة: وتعني م�ضاركَة �ضخ�ص ما لآخرين في عمٍل يكون غير ملَزم بالقيام به.)الن�ضمام 

اإلى جمعية خيرية(

قٌة :يحدُد القانوُن القواعد التي يجب �ضير الأعمال بموجبها في جميع المجالت،  2  -   واجباٌت �صيِّ

ولهذه القواعد طابع اإلزامي، كواجب جميع الق�ضاة في تحقيق العدالة. 

.  من�صاأ الواجبات: ين�ضاأُ الواجُب عن دافعين: 1- خارجيٍّ 2- داخليٍّ
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: يقوُم على ما في المجتمع من اأنظمة وقوانين واأعراف تفر�ص �ضلطتها  افُع الخارجيُّ 1  -  الدَّ

ولي�َص  اللَّوِم  اأو  العقاِب  من  خوفاً  بالواجِب  بالقيام  المنحى  هذا  في  يلتزم  الذي  الإن�ضان  على 

الواجُب ذاُتُه دافَعُه.

قبل  من  تطبيقها  ينبغي  التي  الأخالقية  العقلية  المبادئ  هو  م�ضدره  و    : اخليُّ الدَّ الّدافُع    -   2

 - - اجتماعيٌّ - فرديٌّ اأخالقيٌّ الواجَب مفهوٌم  اإنَّ  الواقِع  . وفي  العملية  الإن�ضان في حياته الجتماعية 

ويعي  بعمِلِه.  يقوَم  واأْن  يغ�صَّ  واألَّ  يكذَب  األَّ  عليه  اأنَّ  يدرُك  المرَء  يجعُل  ٌد  معقَّ فهو   - عمليٌّ  - نظريٌّ

يَّة الحقيقيََّة يجب اأن تراعي  يَّة والنِّظاِم؛ لأنَّ الحرِّ ق بيَن الحرِّ الإن�ضاُن من خالِل القياِم به قيمَتُه، ويوفِّ

يَِّتها واأثِرها في الحياِة. واإذا كاَن الحقُّ  عُور العالي بالم�ضوؤوليَِّة عن اقتناٍع باأهمِّ النِّظاَم ال�ضائد؛ لأنَّها ال�ضُّ

يَّة، فاإنَّ الواجَب يقُف اإلى جانِب النِّظاِم، وكّل عالقٍة �ضليمٍة تقوُم  بو�ضِفِه حقَّ اإن�ضاٍن يقُف اإلى جانِب الحرِّ

على التَّوفيِق بيَن )الأنا والأ�ضياِء.. والأنا والآخِر(.

افِع الخارجيِّ بالأمثلِة. اخليِّ والدَّ افِع الدَّ ْح كالًّ من الدَّ *  و�صِّ

ا�ِس: ثالثًا: عالقُة الحقِّ بالواجِب في تنظيِم العالقاِت بيَن النَّ

اأخالقيٍَّة واحدٍة ووجهتا نظٍر  بيَن مفهومين متبادلين، وهما من طبيعٍة  هي عالقٌة جدليٌَّة متالزمٌة 

وحقٌّ  فاعٍل  على  واجٌب  اإنَّها  واحدٌة.  والحقِّ  الواجِب  عالقَة  اأنَّ  والحقيقة  واحٍد.  واقٍع  عن  مختلفتان 

الحياَة  ُم  ينظِّ الواجَب  ؛لأنَّ  الحقِّ من  اأ�ضمُل  الواجَب  اأنَّ  نجُد  الواقِع  وفي  ومدين/.  اآخَر/دائن  لفاعٍل 

هم  ُم �ضوى عالقاِت الب�ضِر بع�ضِ باأ�ضِرها)الأخالقيَّة والجتماعيَّة والقانونيَّة( في حين اأّن الحقَّ ل ينظِّ

المطالبِة  عن  التَّنازَل  ي�ضتطيُع  واإّنما  واجِبِه  من  التَّخلُّ�َص  ي�ضتطيُع  ل  الأخالقيُّ  والإن�ضاُن  ببع�ص. 

ِه. بحقِّ

رابعًا: عالقُة الحقِّ والواجِب بالقانوِن في تحقيِق العدالِة:

ُم المجتمَع، وي�ضبُطُه  ُخ القيَم الجتماعيََّة والأخالقيََّة، وينظِّ اإنَّ احتراَم القانوِن من ِقَبِل الإن�ضاِن ير�ضِّ

ُم  وينظِّ النَّا�ِص،  بيَن  العدِل  اأ�ضا�ُص  والقانوُن  هوًى.  ول  عاطفٍة  غيِر  من  العقُل  ُه  ُيِقرُّ ما  هو  والقانوُن: 

 ، طبيعيٌّ القانوَن  اأنَّ  ُهم  بع�ضُ ويرى  ويدعُمها،  الأخالَق،  يحمي  وي�ضبُطها،  ببع�ص،  بع�ضهم  عالقاِتهم 

القواعِد  من  مجموعًة  الأفراِد  على  يفر�ُص   ، عقليٌّ اإنَُّه  قاَل  من  ومنهم  �ضيا�ضّياً  ُه  عدَّ الآخُر  ُهم  وبع�ضُ

لوكيَِّة الوا�ضحِة التي ل تحتمُل التَّاأويَل. ال�ضُّ

ُه الإن�ضاَن، وتر�ضُدُه اإلى ما ينبغي فعُلُه  : يعني جملَة القوانيِن والقواعِد التي توجِّ والحقُّ المو�صوعيٌّ

ُه على واجباِتِه وحقوِقِه، وهذا المعنى هو المتعارُف عليه في لفِظ" قانون"، واإحقاُق الحقِّ  اأْي: اإنَّها تدلُّ
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مِة. ُل اأ�ضا�ضاً للحياِة الجتماعيَِّة المنظَّ يحتاُج اإلى حمايٍة ودعٍم من النِّظاِم. فالقانوُن ي�ضكِّ

وتحقيِق  الب�ضِر  �ضلوِك  لتنظيِم  م�ضتمّرٌة  و�ضرورٌة   ، وجوٍد  عالقُة  بالقانوِن  والواجِب  الحقِّ  عالقَة  اإن 

يَّة والم�ضاواِة بينهم. العدالِة والحرِّ

ْح عالقَة الحقِّ بالقانوِن من خالِل الأمثلِة. *  و�صِّ

خام�صًا: دوُر المجتمِع في تعزيِز الأخالِق: 

بالواجِب  النُّهو�ِص  ِة  يَّ ولأهمِّ الأخالقيَِّة  للقيِم  باِب  وال�ضَّ الأطفاِل  اأذهاِن  تفتيِح  في  مهمٌّ  دوٌر  للمربِّين 

لوك الممكِن الذي  والمطالبِة بالحقوِق، والأخِذ بيِد النَّ�صِء من اأجِل م�ضاعدِتهم على التَّمييِز بيَن ال�ضُّ

روِف من جهة، وبيَن تلك المبادئ التي اإْن �ضدَقْت فالبدَّ اأْن ت�ضدَق في كلِّ  ِر الظُّ يرجح اأْن يتغيََّر بتغيُّ

مكاٍن وزماٍن من جهة اأخرى، وعلى هذا الأ�ضا�ص يتم التمييز بين القواعد الن�ضبية المتغيرة والمبادئ 

الثابتة .

حيحِة الآتيِة: باُع الأ�صاليِب ال�صَّ ومن اأجِل اأْن نعّزَز القيَم، ونحافَظ على النِّظاِم يجُب اتِّ

ِبهم. 1 -   اأْن يكوَن المربون قدوًة ح�ضنًة لأبناِئهم وطالَّ

2 -  التَّوجيُه الم�ضتمرُّ من خالِل الأ�ضرِة والإعالِم والمدر�ضِة والمناهِج والكتِب والثَّقافِة.

رِّ بالعقوبِة. وق�ضوُر التَّمييِز بيَن الخيِر  3 -   تعزيُز عمِل الخيِر باأْن يحظى بالمثوبِة ويحظى عمُل ال�ضَّ

رِّ ، وعدُم العقاِب والثَّواِب يوؤدِّيان اإلى الفو�ضى والتَّ�ضاهِل.  وال�ضَّ

ها القوانيُن والأعراُف. بيعيَِّة والمدنيَِّة التي ت�ضنُّ 4 -  اأْن يتمتََّع الإن�ضان بجميِع حقوِقِه الطَّ

�صاد�صًا: اأنواُع الواجباِت

*  واجباُت الفرِد تجاَه نف�ِصِه:

اآماِلهم  – التَّكامُل النَّف�ضيُّ (: المر�ضى ل ي�ضتطيعون تحقيَق  ِة )التَّكامُل الج�ضميُّ  حَّ 1  -  حفُظ ال�ضِّ

ِتِه وتقويِة الأ�ض�ِص التي ت�ضنُع تكاملَُه  ول تاأديَة واجباِتِهم لذلك ينبغي على الإن�ضاِن المحافظُة على �ضحَّ

النَّف�ضيَّ /العقل- العاطفة- الإرادة /.

عُي دائماً اإلى العلوِّ والتَّ�ضامي وتحقيِق الأهداِف والغايِة من وجوِدِه؛ في  موُح: على الإن�ضاِن ال�ضَّ 2 -  الطُّ

العلِم و العمِل و البناِء. 

يَّتهــــــــــــــــم وكرامتهـــــــــــــــم وذلك بـــــــــ *  واجباُت الإن�صاِن تجاَه الآخرين: احتراُم حياِة الآخريــن وحرِّ
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1  -   عدِم العتداِء على حياِة الإن�ضاِن مهما كانِت الأ�ضباُب.

فاهيَِّة. هم في العلِم والعمِل والرَّ اِت الآخرين وحقِّ يَّ 2  -  عدِم الم�صِّ بحرِّ

3  -   المحافظِة على كرامِة النَّا�ِص وعدِم الإ�ضاءِة اإليهم قوًل اأو �ضلوكاً �ضلوكاً.

والآخرين. نف�ِضَك  تجاَه  اأخرى  واجباٍت  – اذكْر 
فِل : ولِة تجاَه الطِّ *  واجباُت الدَّ

فُل هو الثَّروُة الحقيقيَُّة في المجتمِع لذلك ينبغي اأْن ين�ضاأَ في بيئٍة �ضليمٍة تحيُطُه  فل : الطِّ حقوُق الطِّ

ها: بالمحبَِّة ليعي�َص معافًى و�ضعيداً. وعليها اأْن ترعى حقوَقُه، واأهمُّ

موِّ . ُه في الحياِة والبقاِء والنُّ 1 - حقُّ

2 -  التَّعليُم و التَّعبير عن اآراِئِه وحمايِتِه .

فِل المحروِم من اأ�ضرِته. ولِة تقديُم رعايٍة بديلٍة للطِّ حيَُّة الكاملُة، وعلى الدَّ عايُة ال�ضِّ 3  –  الرِّ

4  –  حمايُتُه من ال�ضتغالِل القت�ضاديِّ و من اأداِء اأيِّ عمٍل يمكُن اأْن يكوَن خطيراً عليه، اأو يعيَق تعليَمُه 

ِه .  ِتِه و نموِّ اأو يكوَن �ضاّراً ب�ضحَّ

المالئمِة  والتَّعليميَِّة  والجتماعيَِّة  ِة  والإداريَّ التَّ�ضريعيَِّة  التَّدابيِر  لطاِت جميَع  وال�ضُّ وِل  الدُّ اتِّخاُذ    -  5

ال�ضتغالِل  اأو  الإهماِل  اأو  ِة  العقليَّ اأو  ِة  البدنيَّ الإ�ضاءِة  اأو  رِر  ال�ضَّ اأو  العنِف  اأ�ضكاِل  من  فِل  الطِّ لحمايِة 

فِل. واإ�ضاءِة المعاملِة بجميع �ضورها وذلك بو�ضِع قوانيَن �ضارمٍة لمعاقبِة كلِّ من ي�ضيُء اإلى الطِّ

فِل وذلك  زِم للطِّ عِم الالَّ الًة لو�ضِع برامَج اجتماعيٍَّة لتوفيِر الدَّ و�ضُع تدابيَر وقائيٍَّة ت�ضمُل اإجراءاٍت فعَّ

بتاأميِن حقوِقِه. 

دونُه برعايِتهم.  ٍة للذين يتعهَّ 6  -  و�ضُع برامَج خا�ضَّ

ُل  ِة حالٍة من حالِت اإ�ضاءِة معاملِتِه والتَّحقيُق فيها ومعالجُتها ومتابعُتها  وتدخُّ ُم اأيِّ اإبالٍغ عن اأيَّ 7  -  ت�ضلُّ

الق�ضاِء، اإذا اقت�ضِت الحاجُة. 

معافًى  �ضحيحاً  ين�ضاأُ  ما  وبقدِر  ومجتمِعِه؛  نف�ِضِه  بناِء  عن  الم�ضوؤوُل  وهو  الغِد  رجُل  هو  اليوِم  وطفُل 

يكوُن اأقدَر على القياِم بالم�ضوؤوليَِّة التي �ضُتلقى عليه، وين�ضاأُ فرداً فاعاًل في مجتمِعِه.

*  اذكْر حقوقًا اأخرى لم يتمَّ ذكُرها. 
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ِق على جميع الم�ضتوياِت خ�ضو�ضاً مع تنامي  فِل المعوَّ ِق : تزايَد الهتماُم بالطِّ فِل المعوَّ حقوُق الطِّ

عايِة والهتماِم، و�ضدَرت من اأجِل ذلك قوانيُن  ُه في الرِّ الوعي في الأ�ضرِة والمجتمِع، فاأ�ضبَح ياأخُذ حقَّ

ْت باأنَّ لالإن�ضاِن المعوِق حقوَق الإن�ضاِن العادي دوَن تمييٍز بالإ�ضافِة اإلى حقوٍق اأخرى يتطلَُّبها و�ضُعُه  اأقرَّ

وطبيعُة تعويقه ومنها :

ذوي  الأ�ضخا�ِص  بيَن  التَّمييِز  اأ�ضكاِل  كلِّ  لمنِع  التَّ�ضريُع  فيها  بما  المالئمِة  التَّدابيِر  جميِع  -اتِّخاُذ 

اِء. قين وغيِرهم من الأ�ضحَّ الموَّ

قين في الحياِة الثَّقافيَِّة واأن�ضطِة التَّرفيِه والتَّ�ضليِة والّريا�ضِة، والجميُع  ْت م�ضاركُة الأطفاِل المعوَّ - وتمَّ

والكتَّاُب  عراُء  ال�ضُّ منهم  والأدبيَِّة،  العلميَِّة  بثقافِتهم  قوا  تفوَّ وموهوبين  منهم  متميِّزين  اأنا�ضاً  يعرُف 

لذوي  والم�ضاعدِة  عِم  والدَّ الهتماِم  من  الكثيَر  ن�ضهُد  �ضورية  بلِدنا  وفي  والفنَّانون  والّريا�ضيوَن 

خ�ضيَّاِت  ِة وبع�ِص ال�ضَّ حَّ اأِن العامِّ والتَّربيِة والتَّعليِم وال�ضِّ ِة من قبِل المعنيين عن ال�ضَّ الحتياجاِت الخا�ضَّ

ُم  �ضاٍت تعنى بهم عنايًة فائقًة، وُيقدَّ ِة بالعمِل الإن�ضانيِّ والتَّطوعيِّ وذلك بو�ضاطة جمعيَّاٍت وموؤ�ضَّ المهتمَّ

في  ودمِجهم  والإنتاِج  العمِل  اإلى  وتدفُعُهم  بتعويقهم،  �ضعوَرهم  ُف  يخفِّ ما  وكلُّ  عايِة  الرِّ اأنواِع  كلُّ  لهم 

الِة في كافِة نواحي الحياِة وبناِء المجتمِع ) في  بيعيِّ بالتَّعليِم وغيِرِه ، والم�ضاركِة الفعَّ المجتمِع الطَّ

العلم والعمل والن�ضاط ( وعلى الجميِع القياُم بواجِبِه تجاَهُهم ومعاملُتُهم معاملًة ح�ضنًة فيها الحتراُم 

عايُة. والمحبَُّة والهتماُم والرِّ

ِة مَع زمالِئهم بدمِجهم معهم في نظاٍم واحٍد. *  بيِّْن مزايا تعليِم المعوقين في المدار�ِص العاديَّ
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اأ�صئلُة المناق�صِة والتَّقويِم :

1  -  علِّْل ما ياأتي:

        * النا�ص ل يخالفون الواجب.

        *  الواجب اأ�ضمل من الحق.

        * عالقة الواجب بالحق بالقانون عالقة وجود.

2  - بين واجبات الفرد تجاه نف�صه؟

3  -  ما حقوق الطفل المعوق؟

: ل �صفيٌّ
ٌ
ن�صاط 

والأ�ضباَب  عنه  المتقاع�ضين  وعدَد  بواجِبهم  يقومون  الذين  عدَد  تبيُِّن  �ضٍة  موؤ�ضَّ في  حالًة  ادر�ْص   -

والنَّتائَج.
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- العوا، عادل.) 1988(. الفل�صفة الأخالقية. دم�ضق: مطبعة جامعة دم�ضق.

- ا�ضبينوزا .) 2008(. الفل�صفة الأخالقية. ترجمة:زيد كريم. بيروت: دار التنوير للطباعة.

- روفن اأوجيان.)2008(. الفل�صفة الأخالقية. ترجمة:جورج زيناتي. ليبيا: دار الكتب الوطنية.

- هيجل.)2007(. اأ�صول فل�صفة الحق عند هيجل. ت: اإمام عبد الفتاح اإمام. بيروت: دار التنوير.

http://www.marocagreg.com/forum/sujet-philosophie-le

www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf  اتفاقية حقوق الطفل
www.un.org/Arabic/disabilities/documents/ convoprot-a.pdf

اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة .
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ر�سُ 14الدَّ
ُة ُة والم�صوؤوليَّ يَّ الحرِّ

الهدف العام:

يَّة والم�ضوؤوليَِّة في ممار�ضاِتِه و�ضلوكاِتِه انطالقاً من اإرادِتِه العاقلِة. الُب قيَم الحرِّ اأْن يتمثََّل الطَّ

الأهداف التعليمية:

ر�ِس اأْن: الِب بعد تنفيِذ اأن�صطِة الدَّ ُع مَن الطَّ ُيتوقَّ

يَّة . 1  -   ي�ضتنتَج تعريَف الحرِّ

. يَّة في الإطاِر الجتماعيِّ 2  -   ي�ضرَح معنى الحرِّ

يَّة والم�ضوؤوليَِّة )الإرادة الحرة م�ضوؤولة دائماً(. َر العالقَة الوثيقَة بيَن الحرِّ 3  -  يف�ضِّ

يَّة في حياِة الإن�ضاِن. يََّة الحرِّ 4  -  يبيَِّن اأهمِّ
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ُة ة والم�صوؤوليَّ يَّ الحرِّ

ى )اأطلَق ذراَعُه في وجِه  التقى رجالن للمرِة الأولى على مقعٍد واحٍد في حديقٍة،  وتثاءَب اأحُدهما وتمطَّ

الأخِر( حتَّى م�صَّ باأ�ضبِعِه وجَه الأخِر، ف�ضاَح هذا في وجِه جلي�ِضِه وقال: " اأترى ما تفعُل؟" فردَّ عليه: 

ِة  يَّ اإ�ضبِعَك تنتهي عنَد بدايِة حرِّ َة  يَّ اإنَّ حرِّ يَّتي وحقِّي"، فقاَل الأخُر:  اأْن مار�ْضُت حرِّ اإنِّي ما زدُت على   «

وجهي «.

ى ويطلَق ذراَعُه في ف�ضاِئِه، لكن ل حقَّ له في اأْن ي�ضَل باإ�ضبِعِه  ُه في اأْن يتثاءَب ويتمطَّ ُتُه وحقُّ يَّ لكلٍّ حرِّ

ِة والحقِّ  يَّ ُتُه في منِع مجاوِرِه من الم�ضا�ِص بوجِهِه، فللحرِّ يَّ ُه وحرِّ اإلى وجٍه مجاوٍر؛ لأنَّ هذا له اأي�ضاً حقُّ

ُع بها حقٌّ محدوٌد ولي�ص حقاً في المطلِق. يها، والتَّمتُّ حدوٌد  فارقٌة ل يجوُز تعدِّ

اأ�صئلة للحوار:

ِل الذي اأُ�ضيء  جِل الأوَّ ِة وخبراِتِك الحياتيَِّة. ما راأُيَك في موقِف الرَّ الِعَك على الق�ضَّ 1  -  من خالِل  اطِّ

اإليِه  مع التعليل؟

؟ ولماذا؟ جُل المتثائُب محقٌّ 2  -  هِل الرَّ

يَِّة؟ 3  -  كيَف تنظُر اإلى الموقِف وعالقِتِه بالحرِّ

يَِّة؟ وماذا تعني بالنِّ�ضبِة اإليك؟ 4  -  كيَف تنظر اإلى الحرِّ

ِتِه الكاملِة في مجتمِعِه؟ ولماذا؟ يَّ 5  -  هل يحقُّ لكلِّ اإن�ضاٍن ممار�ضُة حرِّ

َتُه؟ وكيف ذلك؟  يَّ َتُه اإذا كان هناك ناظٌم وقواعُد اجتماعيٌَّة ت�ضبُط حرِّ يَّ 6  -  هل يفقُد الإن�ضاُن حرِّ

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

ِة:  يَّ ًل:  معاني الحرِّ اأوَّ

"حّر" على الإن�ضاِن الذي يعي�ُص بيَن  اإْذ كاَن ُيطلُق لفُظ  ُة عبَر التَّاريِخ بفكرِة الم�ضيِر،  يَّ ارتبَطِت الحرِّ

�ضعِبِه وعلى اأر�ِص وطِنِه ، دوَن اأْن يخ�ضَع ل�ضيطرِة اأحٍد.

 : يَِّة من خالِل معنيين  معنًى فل�ضفيٍّ واآخَر اأخالقيٍّ ويمكُن تناوُل مفهوِم الحرِّ

ِة  قدرة  يَّ ِة (( من اأغنى المفهوماِت الفل�ضفيَِّة؛ اإذ نعني بالحرِّ يَّ المعنى الفل�صفيُّ : ُيعدُّ مفهوُم ))الحرِّ

هذا  يكون  بحيث  الإن�ضان  اإلى  بالن�ضبة  بها  القيام  المتاح  الأفعال  من  عدد  بين  الختيار  على  الإن�ضان 
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الختيار ناتجا عن وعي واإرادة

ٍة ، بحيُث تجيُء اأفعاُلنا  ٍر ورويَّ ُم فيه ونعمُل  بعد تدبُّ ِة ن�ضمِّ يَّ َة نوٌع من الحرِّ : ثمَّ المعنى الأخالقيُّ

ِل دافٍع يخطُر لنا على باٍل، وحينما  ٍل، اإْذ ل ن�ضعُر باأنَّنا اأحراٌر حينما نعمُل بمقت�ضى اأوَّ وليدَة معرفٍة وتاأمُّ

اأي  ِتنا حّقاً حينما نعرُف ما نريُد، ولماذا نريُد،  يَّ ُف كموجوداٍت غيِر م�ضوؤولٍة، ولكنَّنا ن�ضعُر بحرِّ نت�ضرَّ

ُلها اإرادُتنا. ها عقُلنا وتتقبَّ حينما نعمُل وفقاً لمبادَئ اأخالقيٍَّة يقرُّ

يَّة: تعريُف الحرِّ

ُة بح�ضب معناها ال�ضتقاقيِّ ))هي انعدام الق�ضِر الخارجيِّ ، والإن�ضاُن الحرُّ بهذا المعنى هو من  يَّ الحرِّ

والختياِر  والتَّفكيِر  الفعِل  على  بالقدرِة  الإن�ضاِن  لدى  طبيعيٌّ  اإح�ضا�ٌص  فهي  اأ�ضيراً((  اأو  عبداً  يكْن  لم 

ُل اأ�ضَل وجوِدِه. وت�ضكِّ

ِة. يَّ *  ما المعاني التي ت�صيُر اإليها كلمُة الحرِّ

: ِة في الإطاِر الجتماعيِّ يَّ ثانيًا: معنى الحرِّ

الحياِة  لها في م�ضتوى  دٍة ل ح�ضَر  واأ�ضياَء متعدِّ بيَن ممكناٍت  القدرِة على الختياِر  ُة في  يَّ الحرِّ تكمُن 

" باللتزاِم  ى  . وهذا ما ُي�ضمَّ ِة، ول تتعار�ُص مع ما هو اجتماعيٌّ وعامٌّ في الم�ضتوى الجتماعيِّ الفرديَّ

�ضاتيِر  " الذي يقوُم على خ�ضوِع الفرِد لمقت�ضياِت القيِم والعاداِت والتَّقاليِد والقوانيِن والدَّ الجتماعيِّ

دوِنها. وكذلك  الم�ضتوى الجتماعيِّ من  ِة في  الفرديَّ ِة  يَّ الحرِّ الحديُث عن  التي ل يمكُن  الجتماعيَِّة 

، من جانِب بع�ِص الفئاِت  اخليِّ  التَّمييِز الدَّ اأو  اأو القهِر  اأيِّ �ضكٍل من الإكراِه  اإجازِة ممار�ضِة  تعني عدَم 

ِة اأو غيِرها . الجتماعيَّ

اأفراِد  جميُع  يناَل  اأْن  يجُب  وعليه 

عن  التَّعبيِر  في  يََّتهم  حرِّ المجتمِع 

اأي وممار�ضِة حقوِقِهم الجتماعيَِّة،  الرَّ

ِة  الثَّقافيَّ خ�ضو�ضياِتهم  واحتراِم 

عِة ، وعدِم الم�صِّ بها  فللمجتمِع  المتنوِّ

ُتُه الكاملُة في الحتفاِظ بموروِثِه  يَّ حرِّ

 ، عي�ِضِه  واأ�ضلوُب  الثَّقافيِّ  الجتماعيِّ 

وتن�ضئِة اأبناِئِه تن�ضئًة �ضليمًة ت�ضهُم في 

ِمِه. تقدُّ
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ِة الآخرين؟ يَّ َتَك من دوِن اأْن تتعار�َس مَع حرِّ يَّ *  كيَف يمكُن اأْن تمار�َس حرِّ

ِة بالم�صوؤوليَِّة: يَّ ثالثًا: عالقُة الحرِّ

اأ – معنى الم�ضوؤوليَِّة: 

ٌة  اٌت ن�ضبيَّ يَّ هِن ؛ لأنَُّه في الواقِع ل يوجُد اإلَّ حرِّ ٍة كمفهوٍم مطلٍق اإلَّ في الذِّ يَّ  يجُب اأْن نعلَم اأْن ل وجوَد لحرِّ

اأخالقية  قيم  توجد  اأن  يجب  لكن 

حريته  في  الإن�ضان  يهتدي  �ضامية 

بها، وينبغي اأن تكون الم�ضوؤوليَُّة قيمًة 

ًة اإذ هي �ضعوٌر داخلّي يح�صُّ به  اأخالقيَّ

الإن�ضاُن عندما يحكُم في قرارِة نف�ِضِه 

ُل  في معر�ص اتخاذه لمواقفه. ويتحمَّ

التي ت�ضعُرُه  اأعماِلِه وهي  تبعاِت  اأي�ضاً 

والغبطة  والطماأنينة  مير  ال�ضَّ براحِة 

في اأثناِء عمِل الخيِر.

يَُّة: ب   -  الم�ضوؤوليَُّة والحرِّ

، يجُب  اأْن  يكوَن حراً  اأراَد الإن�ضاُن  اإذا 

اأن يكوَن قادراً على اختياِر ما �ضيكوُنُه، 

ُة اإحدى العالماِت المميزِة لطبيعِة الإن�ضاِن وهي حقٌّ لكلِّ فرٍد. ولكنَّ  يَّ وما �ضيقوُم به، وعليه تكوُن الحرِّ

َل  اأْن يتحمَّ وباإرادِتِه وتلزُم عن ذلك �ضرورُة  بنف�ِضِه  اأفعاَلُه  الإن�ضاَن يختاُر  ؛ لأنَّ  ِة �ضوابَط  يَّ الحرِّ لهذه 

ِل الم�ضوؤوليَِّة �ضوف توؤدِّي  ُة الكاملُة من دوِن تحمُّ يَّ ِة وعواقَب تلك الأفعاِل. فالحرِّ يَّ م�ضوؤوليَة تلك الحرِّ

َة.  َة التَّامَّ ُة الكاملُة تقت�ضي الم�ضوؤوليَّ يَّ اإلى خراٍب وفو�ضى عارمٍة تع�ضُف به وبنظاِم المجتمِع ، فالحرِّ

ٌة ، متى انتَفْت عنها،  َة في جوهِرها م�ضوؤوليَّ يَّ لأنَّ الحرِّ ِة؛  ِة والم�صوؤوليَّ يَّ ثّمَة رابٌط بيَن الحرِّ

اأنَّها  ٍة ناق�ضٍة ، غيِر جديرٍة بالكفاِح لأجِلها ، ومعنى  يَّ ٍة غيِر م�ضوؤولٍة ، حرِّ يَّ ا�ضتحاَلْت اإلى حرِّ

ُة  يَّ فالحرِّ لذا   ، �ضبيِلِه  في  التَّ�ضحيَة  ي�ضتحقُّ  وجوهريٌّ  ثميٌن  �ضيٌء  اأنَّها  على  يدل  م�ضوؤوليٌَّة 

والنُّظِم   ، ِة  الجتماعيَّ والتَّقاليِد  والعاداِت   ، ِة  الأخالقيَّ القيِم  محيِط  في  تن�ضاأُ  الم�ضوؤولُة 

ُة قبَل كلِّ �ضيٍء التزاٌم  يَّ والتَّ�ضريعاِت والقوانيِن الُمتعاقِد عليها ، تلتزُم بها وتتفاعُل معها ، فالحرِّ

ُيفَهَم من ذلك  األَّ  ، على  اأو ل مبالًة وفو�ضى  اأو عبثاً  انفالتاً  وم�ضوؤوليٌَّة وان�ضباٌط، ولي�ضت 
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ها .  يَِّة من جانِب اأعداِئِ غاٍت للمواقِف المناه�ضِة للحرِّ توفيُر ذرائَع وم�ضوِّ

ُة الفعِل ترتبُط بالم�ضوؤوليَِّة الأخالقيَِّة، فاإنَّ ممار�ضَة الم�ضوؤوليَِّة الأخالقيَِّة  يَّ ا كانْت حرِّ ولمَّ

؛ فعلى  ُة بذلك �ضرطاً �ضرورّياً للفعِل الحرِّ ٍة عاقلٍة، فتكوُن الإرادُة الحرَّ تحتاُج اإلى اإرادٍة حرَّ

الفعِل  على  قدرَتُه  اأْي:   ، يتبنَّاها  التي  وؤيِة  للرُّ تبعاً  بنف�ِضِه  فاِتِه  ت�ضرُّ َد  يحدِّ اأْن  الإن�ضاِن 

رِّ والأخالقيِّ  اتي وعلى هذا الأ�ضا�ِص يمكُنُه الختياُر بيَن الخيِر وال�ضَّ ا�ضتناداً اإلى قراِرِه  الذَّ

والالاأخالقيِّ .

ًة لجميِع الب�ضِر ، واإ�ضعاُفها اأو تعطيُلها عن  ُة َملَكًة عقليًَّة نف�ضيًَّة عامَّ ومن هنا تكوُن الإرادُة الحرَّ

ِل. العمِل اأو فقداُنها تكوُن م�ضوؤوليََّة الفرِد نف�ِضِه في المقاِم الأوَّ

ٍة؟ ولماذا؟ ٌة من دوِن م�صوؤوليَّ يَّ  *  هل يمكُن اأْن ُتوجَد حرِّ

ِة في حياِة الإن�صاِن وبناِء م�صتقبِلِه: يَّ رابعًا: دوُر الحرِّ

ِم، ويتطلُُّع الأحراُر وحَدهم اإلى بناِء م�ضتقبٍل اأف�ضَل،  ُة اأهمَّ �ضرٍط لتحقيِق التَّقدُّ يَّ تمثُِّل الحرِّ

ناعِة  اتي والتَّنميِة وتطويِر ال�ضِّ ِة بتحقيِق ال�ضتقالِل والكتفاِء الذَّ يَّ ويكافحون لحمايِة الحرِّ

يادُة. ُة وال�ضِّ ُق لهم فيه العزَّ راعِة والتَّعليِم، وبناِء وطٍن قويٍّ تتحقَّ والزِّ

وَح التي تنتُج  ُل الرُّ َل ل�ضنِع تاريِخ الم�ضتقبِل، والإن�ضاُن الحرُّ ي�ضكِّ ُة تمثُِّل العن�ضَر الأوَّ يَّ فالحرِّ

ِر. ِم والبناِء والتَّطوُّ ثماَر التَّقدُّ

اآليَّة  عمليَّة  لي�ضْت  ُة  يَّ والحرِّ

الم�ضاحَة  هذه  ُر  توفِّ وقانونيَّة 

المنفتحَة من الحركِة فح�ضب، بل 

الإن�ضاُن  يبدوؤها  ذاتيٌَّة  حركٌة  هي 

وفهٍم  واإدراٍك  بوعي  داخِلِه  من 

لتحقيِقها.

متوازناً  مجتمعاً  يَّة  الحرِّ وتبني 

على  تحافُظ  لأنَّها  ومتما�ضكاً؛ 

لِم والقهِر، وتنطبُق مَع  ِة والجتماعيَِّة لكلِّ فرٍد، فال يبقى هناك اإح�ضا�ٌص بالظُّ الحقوِق الفرديَّ

ها: ِة في المجتمِع مجموعُة موا�ضفاٍت، اأهمُّ يَّ الحرِّ



99

1  -  الوحدُة والتِّحاُد وعدُم الن�ضقاِق. 

ولِة. ِة الفرِد والمجتمِع و الدَّ ِة يوؤدِّي اإلى قوَّ يَّ 2  -  وجوُد الحرِّ

اأي. لميِّ للرَّ الِم والأمِن والتَّعبيِر ال�ضِّ ُخ ال�ضَّ 3  -  تر�ضُّ

4  -  الحفاُظ على حقوِق الإن�ضاِن و�ضوُن كرامِتِه.

ِة في بناِء م�صتقبِل الإن�صاِن وم�صيِرِه؟ يَّ ُة الحرِّ يَّ *  ما اأهمِّ
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اأ�صئلُة التَّقويِم والمناق�صِة: 

*  علِّْل ما ياأتي: 

هِن. ِة مفهوماً مطلقاً اإلَّ في الذِّ يَّ 1  -  ل وجوَد للحرِّ

َة. َة التَّامَّ ُة الكاملُة تقت�ضي الم�ضوؤوليَّ يَّ 2  -  الحرِّ

ِم. ُة اأهمَّ �ضرٍط لتحقيِق التَّقدُّ يَّ 3  -  تمثُِّل الحرِّ

ُة تبني مجتمعاً متوازناً ومتما�ضكاً. يَّ 4  -  الحرِّ

؟  ُة في الإطاِر الجتماعيِّ يَّ *  كيَف تظهُر الحرِّ

اً يعني اأْن اأكوَن م�ضوؤوًل« ناق�ْص هذا القوَل، وبيِّْن راأَيَك فيه. *  »اأْن اأكوَن حرَّ

ُة في بناِء م�ضيِر الإن�ضاِن؟ يَّ *  كيَف ت�ضهُم الحرِّ

؟ *  ما اأهمُّ �ضماِت المجتمِع الحرِّ

الأن�صطُة الال�صفيَُّة:

َة هي اأْن تفعَل ما يحقُّ لك اأْن تفعلَُه«.  يَّ ُة ل تعني اأْن تفعَل ما يحلو لك اأْن تفعلَُه، ولكنَّ الحرِّ يَّ - »الحرِّ

ناق�ْص هذا القوَل، وبيِّْن راأيَك فيه.

المراجـــــع :

يَّة. القاهرة:مكتبة م�ضر.  *  اإبراهيم، زكريا. )1962(. م�صكلة الحرِّ

م.  *  اإيفور، كون. )1984(. معجم علم الأخالق. ترجمة: توفيق �ضلوم. مو�ضكو: دار التَّقدُّ

*  بدوي، عبد الّرحمن. )1984(. مو�صوعة الفل�صفة. ط1.ج1. بيروت:الموؤ�ض�ضة العربيَّة للدرا�ضات.

*  زيادة، معن. )1986(. المو�صوعة الفل�صفيَّة العربيَّة. ط1.المجلد الأول. بيروت: 

*  �ضارتر، جان بول. )1966(.الوجود والعدم. ط1. ترجمة: عبد الّرحمن بدوي. بيروت: دار الآداب. 
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ُة المبادُئ الخلقيَّ

ن�سٌّ لم�صكويه )من�صاأُ الأخالِق(

ُة الأخالِق:  ماهيَّ

تنق�ضُم ق�ضمين منها  الحاُل  ٍة. هذه  رويَّ فكٍر ول  اأفعاِلها من غيِر  اإلى  لها  داعيٌة  للنَّف�ِص  الخلُق حاٌل   -

�ضبٍب   لأقلِّ  ويهيُج  الغ�ضِب  نحَو  �ضيٍء  اأدنى  ُكُه  ِيحرِّ الذي  كالإن�ضاِن  المزاِج  اأ�ضِل  من  طبيعّياً  يكوُن  ما 

يرتاُع من خبٍر  اأو  �ضمَعُه،   اأدنى �ضوٍت يطرُق  يفزُع من  كالذي  �ضيٍء،  اأي�ضِر  يجبُن من  الذي  كالإن�ضاِن 

�ضيٍء  اأي�ضِر  �ضيٍء يعجُبُه، كالذي يغتمُّ ويحزُن من  اأدنى  و كالذي ي�ضحُك �ضحكاً مفرطاً من   ، ي�ضمُعُه 

ًل  ِة و الِفكِر ثمَّ ي�ضتمرُّ عليه اأوَّ ويَّ ِب، و ربَّما كاَن مبدوؤُه بالرَّ يناُلُه. ومنها ما يكوُن م�ضتفاداً بالعادِة و التَّدرُّ

ر�سُ 15الدَّ
ن�سٌّ لم�صكويه )من�صاأُ الأخالِق(

لمحٌة عن حياِة م�صكويه

اأو  بم�صكويه  ُب  ُيلقَّ يعقوَب،  بُن  ٍد  بُن محمَّ اأحمُد  . هو  هـ   421 هـ، توفي   320 ولد   -

بالخازن؛لأنَُّه  ويعرُف   ، عليٍّ بابي  ويكنَّى  الموؤرِّخين  بين  خالٍف  على  م�صكويه  ابن 

َف بثقافٍة وا�صعٍة في الأدِب  ا�صتغَل اأمينًا لخزائِن الكتِب عنَد ابِن العميِد وغيِرِه. تثقَّ

ِة واآراِء  ِة العمليَّ َز اهتماَمُه على الفل�صفِة الأخالقيَّ ، وركَّ بِّ اريِخ والفل�صفِة والطِّ والتَّ

رِّ  الفال�صفِة فيها. وا�صتغَل بالكيمياِء، والت�صقْت حياُتُه ببني بويٍه،اإْذ عمَل كاتمًا لل�صِّ

اإنتاُجُه   . البويهيِّ ولِة  الدَّ ُمِعزِّ  وزيُر  والمهلبيُّ  لكتِبِه،  وخازنًا  المهلبيِّ  الوزيِر  عنَد 

ئي�ُس كان معتمدًا على المكتباِت التي خدَمها. وقد خلََّف مكتبًة كاملًة  الفكريُّ الرَّ

�صاَع اأكثُرها وبقَي القليُل، منها: تجارُب الأمِم وتعاقُب الهمِم – اأن�ُس الفريِد – الفوُز 

ها  عاداِت- تهذيُب الأخالِق... وكتٌب اأخرى بع�صُ الأكبُر – طهارُة النَّف�ِس- ترتيُب ال�صَّ

ِة. بالفار�صيَّ
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ًل حتَّى ي�ضيَر ملكًة و خلقاً. فاأوَّ

هم:  َمْن كاَن له خلٌق طبيعيٌّ لم ينتقْل عنه، و قاَل اآخرون: لي�َص  - اختلَف القدماُء في الخلِق فقاَل بع�ضُ

ا بطيئاً. ا �ضريعاً واإمَّ �ضيٌء من الأخالِق طبيعّياً لالإن�ضاِن اإنَّما تنتقُل بالتَّاأديِب و المواعِظ، اإمَّ

ِة التَّمييِز و العقِل، و اإلى رف�ِص  َل يوؤدِّي اإلى اإبطاِل قوَّ اأَي الأوَّ  والّراأُي الأخيُر هو الذي نختاُرُه؛ لأنَّ الرَّ

بياِن على ما يتَّفُق اأْن يكونوا  يا�ضاِت كلِّها، و ترِك النَّا�ِص همجاً مهملين، و اإلى ترِك الأحداِث و ال�ضِّ ال�ضِّ

اً. ناعِة جدَّ عليه بغيِر �ضيا�ضٍة ول تعليٍم، و هذا ظاهُر ال�ضَّ

الخلُق والفطرُة:

بِع، ثمَّ بعَد ذلك ي�ضيرون اأ�ضراراً بمجال�ضِة اأهِل  وا اأنَّ النَّا�َص كلَّهم ُيخلقون اأخياراً بالطَّ ون ظنُّ واقيُّ - الرِّ

ديئِة التي ل ُتقمُع بالتَّاأديِب...   هواِت الرَّ ، والميل اإلى ال�ضَّ رِّ ال�ضَّ

فلى، و هي كدُر العالِم، ينِة ال�ضُّ وا اأنَّ النَّا�َص ُخلقوا من الطِّ ا قوٌم اآخرون... فاإنَّهم ظنُّ واأمَّ

بِع، و اإنَّما ي�ضيرون اأخياراً بالتَّاأديِب والتَّعليِم، اإلَّ اأنَّ فيهم من هو في غايِة  فهم لأجِل ذلك اأ�ضراٌر بالطَّ

الخيِر  اإلى  رِّ  ال�ضَّ مَن  ينتقَل  اأْن  فيمكُن  رِّ  ال�ضَّ غايِة  في  هو  لي�ص  من  وفيهم  التَّاأديُب،  ي�ضلُحُه  ل  رِّ  ال�ضَّ

با، ثمَّ بمجال�ّضِة الأخياِر واأهِل الف�ضِل... بالتَّاأديِب من ال�ضِّ

بِع وفيهم  يٌر بالطَّ بِع وفيهم من هو �ضرِّ ا جالينو�س فقد راأى اأنَّ النَّا�َص فيهم من هو خيٌِّر بالطَّ ، اأمَّ
ْ
 نعم 

بِع وهم قليلون ولي�ص ينتقُل  اأنَّ مَن النَّا�ِص من هو خيٌِّر بالطَّ ٌط بين هذين. وظاهر جداً  من هو متو�ضِّ

بِع وهم كثيرون ولي�ص ينتقُل هوؤلء اإلى الخيِر  ومنهم من هو  يٌر بالطَّ رِّ ومنهم من هو �ضرِّ هوؤلء اإلى ال�ضَّ

ٌط بيَن هذين وهوؤلء قد ينتقلون بم�ضاحبِة الأخياِر ومواعِظهم اإلى الخيِر وقد ينتقلون بمقارنِة  متو�ضِّ

. رِّ رِّ واإغواِئهم اإلى ال�ضَّ اأهِل ال�ضَّ

الخلُق والكت�صاُب: 

يَر قْد ينتقُل بالتَّاأديِب اإلى الخيِر، ولكن لي�ص على  رِّ ا اأر�صطو فقد بيََّن في كتاِب ) الأخالق( اأنَّ ال�ضِّ اأمَّ

اأنَّ  الفا�ضِلِة، لبدَّ  الجيَّدِة  يا�ضاِت  بال�ضِّ النَّا�ِص  واأَْخَذ  التَّاأديِب  و  المواعِظ  اأنَّ تكريَر  الإطالِق؛ لأنَُّه يرى 

يقبُلُه،  ب�ضرعٍة، ومنهم من  الف�ضيلِة  اإلى  ُك  التَّاأديَب ويتحرَّ يقبُل  النَّا�ِص: فمنهم من  َر في �ضروِب  يوؤثِّ

ُك اإلى الف�ضيلِة باإبطاٍء، ونحن نوؤلُِّف من ذلك قيا�ضاً وهو هذا : كلُّ خلٍق يمكُن تغييُرُه، ول �ضيَء  ويتحرَّ

بِع...  بِع، فاإذا ل خلٌق ول واحٌد هو بالطَّ ا يمكُن تغييُرُه هو بالطَّ ممَّ
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ُة:  المباينُة الخلقيَّ

- مراتُب النَّا�ِص في قبوِل هذه الآداِب التي �ضميَّناها خلقاً، والم�ضارعة اإلى تعلُِّمها و الحر�ص عليها فاإنَّها 

كثيرٌة، وهي ت�ضاهُد وتعايُن فيهم وخ�ضو�ضاً في الأطفاِل. فاإنَّ اأخالَقهم تظهُر فيهم منُذ بدِء ن�ضاأِتهم، 

جُل التَّامُّ الذي انتهى في ن�ضِئِه وكماِلِه اإلى حيُث يعرُف من  ٍة ول فكٍر.. كما يفعُلُه الرَّ ول ي�ضترونها برويَّ

ُل من اأخالِق  ِة لما في طبِعِه واأنَت تتاأمَّ نف�ِضِه ما ي�ضتقبُح منه فيخفيه ب�ضروٍب من الحيٍل والأفعاِل الم�ضادَّ

هم من  هم من القَحِة وفي بع�ضِ بياِن وا�ضتعداِدهم لقبوِل الأدِب اأو نفوِرهم منه، وما يظهُر في بع�ضِ ال�ضِّ

الأحواِل  ومن  ِه  و�ضدِّ والح�ضِد  والق�ضوِة،  والّرحمِة  والبخِل،  الجوِد  من  فيهم  ترى  ما  وكذلك  الحياِء، 

ُرتبٍة  اأنَّهم لي�ضوا على  الفا�ضلِة، وتعلُم معه  الإن�ضاِن في قبوِل الأخالِق  ُتعرُف به مراتُب  المتفاوتِة ما 

يَر. والمتو�ضطين  رِّ هَل وال�َضِل�َص والفظَّ والع�ضَر والخّير وال�ضِّ واحدٍة، واأنَّ فيهم المتواني والممتنَع وال�ضَّ

بيَن هذه الأطراِف في مراتَب ل ُتح�ضى كثيرٍة.

تقويُم الأخالِق: 

اإن�ضاٍن على �ضوِم طباِعِه، وبقي عمَرُه كلَُّه  باُع، ولم تر�َص بالتَّاأديِب والتَّقويِم، ن�ضاأَ كلُّ  اأُهِملَت الطِّ - واإذا 

رُه،  ُة، واإما ال�ضَّ ا اللَّذَّ ا الغ�ضُب واإمَّ بِع: اإمَّ فولِة، وتبَع ما وافَقُه في الطَّ على الحاِل التي كان عليها في الطُّ

ُدهم الأفعاَل المر�ضيَة،  م الأحداَث، وتعوِّ ريعُة هي التي تقوِّ باِع المذمومِة. وال�ضَّ ا غيُر ذلك من الطِّ واإمَّ

حيِح والقيا�ِص  عادِة الإن�ضيَِّة بالفكِر ال�ضَّ وتعدُّ نفو�َضهم لقبوِل الحكمِة وطلِب الف�ضائِل، والبلوِغ اإلى ال�ضَّ

الم�ضتقيِم.

اإليه  دَعْت  اإذا  رِب  ال�ضَّ ومن  يا�ضاِت:  ال�ضِّ ب�ضروِب  الجميلِة  الآداِب  وب�ضائِر  بها  اأخُذهم  الوالدين  وعلى   

احاِت ،  ا يميلون اإليه من الرَّ ْتُهم، اأو الإطماُع في الكراماِت، اأو غيُرها ممَّ الحاجُة، اأو التَّوبيخاُت اإْن �ضدَّ

اأو يحذرونه من العقوباِت.

ماِن طويلًة، اأمكَن فيهم حينئٍذ اأن يعلِّموا براهيَن ما  ًة من الزَّ وا عليه مدَّ دوا ذلك  وا�ضتمرُّ حتَّى اإذا تعوَّ

ناعِة التي نحن  اإلى غاياِتها بهذه ال�ضِّ اأخذوه تقليداً، و ينبِّهوا على ُطِرِق الف�ضائِل واكت�ضاِبها، والبلوِغ 

ب�ضبيِلها..

   »من تهذيِب الأخالِق وتطهيِر الأعراِق لم�ضكويه- بيروت- دار النه�ضة للطباعة و الن�ضر –  1961«
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الأن�صطة:

*   اقراأِ النَّ�صَّ قراءًة �ضامتًة.

ْحها لت�ضيَفها اإلى قامو�ضك. ، ثمَّ و�ضِّ ِد الكلماِت والم�ضطلحاِت غيَر المعروفِة في النَّ�صِّ *  حدِّ

، وا�ضرْحها. ئي�ضَة في النَّ�صِّ *  ا�ضتنتِج الأفكاَر الرَّ

ئي�ضِة. نَة في الأفكاِر الرَّ د الأفكاَر الفرعيََّة المت�ضمَّ *  حدِّ

وابَط بيَنها ِد الرَّ ئي�ضِة والفرعيَِّة، وحدِّ طاً لِبنيِة النَّ�صِّ اأو هيكلّيِتِه م�ضتعيناً بالأفكاِر الرَّ *  �ضْع مخطَّ

. *  �ضْع عنواناً منا�ضباً للنَّ�صِّ

اأ�صئلُة البحِث والمناق�صِة: 

1  -  بيِّن راأَي القدماِء في الخلِق. واأيُّ الآراِء تجُدُه الأ�ضّح.

2  -  لماذا عدَّ م�ضكويه اأنَّ التَّاأديَب والتَّهذيَب هو اأ�ضا�ُص الخلِق؟ وهل توافُقُه؟

3  -  بيِّْن راأَي الّرواقيِّين في الخلِق، وكيف ي�ضبُح النَّا�ُص اأ�ضراراً؟

يِر في الإن�ضاِن. رِّ بِع الخيِِّر وال�ضِّ 4  -  بيِّْن راأَي جالينو�ص في الطَّ

بِع. فقد خالَف راأَي م�ضكويه وغيِرِه. ما راأُيَك؟ 5  -  راأى اأر�ضطو الخلَق لي�ص من الطَّ

المراجع:

-  مجموعة موؤلفين )2005(  المو�صوعة العربية . دم�ضق: المو�ضوعة العربية.

-  تيزيني، طيب  ) 1982(  علم الكالم والفل�صفة العربية. دم�ضق: موؤ�ض�ضة الوحدة .

النه�ضة  دار  تهذيب الأخالق وتطهير الأعراق لم�صكويه. بيروت:     )1961  ( -  م�ضــــــــــكويه 

للطباعة و الن�ضر.

 http://www.hawzah.net/per/magazine/ah/013/AH01317.ASP
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ق�ضايا علم الجتماع

الَوحدُة الثّانيُة
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ر�سُ 1الدَّ

المجتمـــُع

 : الهدُف العامُّ

 اأن يعي الّطالُب مفهوَم المجتمِع  واأهمية دور الأ�ضرة فيه.

الأهداُف التَّعليميَّة: 

ر�ِس اأْن: الِب بعَد تنفيِذ اأن�صطِة الدَّ ُع مَن الطَّ ُيَتَوقَّ

1  -  يحدد معنى المجتمَع. 

2  -  ي�ضتنتج اأهمية التفاعل الجتماعي بين الفرد والمجتمع.

3  -  ي�ضتخل�ص اأهمية الأ�ضرة ودورها في المجتمع.

4  -  يحدد اأهم الم�ضكالت الأ�ضرية.

5  -  يبين دور التن�ضئة الجتماعية في التفاعل الجتماعي.

6  -  ي�ضتنتج اأثر التغيرات الجتماعية في النظام الأ�ضري.
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المجتمـــُع

ُل فيها  انية ولدة اجتماعيَّة  يتحوَّ تين: الأولى ولدة ع�صويَّة )بيولوجيَّة( والثَّ فُل مرَّ ُيولُد الطِّ

�صاٌت  موؤ�صَّ فيها  ت�صهُم  م�صتمرٍة،  ٍة  تدريجيَّ ب�صورٍة  الّثانيُة  الولدُة  وتح�صُل   ، اجتماعيٍّ كائٍن  اإلى 

�صالِتِه المختلفِة بالمحيِط الجتماعيِّ يكت�صُب العاداِت  مختلفٌة ابتداًء من الأ�صرة. ومن خالل اتِّ

اأدواَرُه  وعلَّمْتُه  ًا،  عاطفيَّ و  ًا  ج�صديَّ به  اعتنت  واإْن    ... والم�صموَح   والممنوَع  واللُّغَة  التَّقاليَد،  و 

ًة مثمرًة مَع اأبناِء جن�ِصِه. َة ال�ّصليمَة والمتثاَل لقواعِد الجماعِة ، يع�ْس حياًة طبيعيَّ الجتماعيَّ

اأ�صئلة للحوار:

1  -  ماذا تعني الولدة الجتماعية في راأيك؟

2  -  ما دور الأ�ضرة في ن�ضاأة الفرد اجتماعياً؟

3  -  من اأين يتعلم الفرد العادات والتقاليد؟

4  -  متى يعي�ص الفرد حياة طبيعية في مجتمعه.

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

ًل : معنى المجتمع: اأوَّ

ظهر العديد من النظريات الجتماعية التي حاولت اأن تو�ضح معنى المجتمع ومن اأهمها:

ُر وينمو، وت�ضبُح اأجزاوؤه مختلفًة،  َه المجتمَع بالكائِن الحي الذي يتطوَّ 1  -  نظرية هربرت �ضبن�ضر: �ضبَّ

ُل كلٌّ منها  وتقوُم تلك الأجزاُء المختلفُة باأداِء ن�ضاطاٍت مختلفٍة في وقٍت واحٍد، ومرتبطة بحيُث ي�ضهِّ

حدوَث باقي الأن�ضطِة.

اِت تعبُِّر عن الموقف الجتماعيِّ العامِّ في مرحلٍة تاريخيٍَّة  2  -  نظرية مارك�ص: اعتقَد اأنَّ الأفكاَر والنَّظريَّ

ِة  والقت�ضاديَّ الجتماعيَِّة  النَّا�ص  عالقاِت  عن  تعبيراً  والمعرفُة  والفّن  القانوُن  يكوُن  وبذلك  معّينة، 

ُة للجماعاِت،  ُق الن�ضجاُم في المجتمِع عندما تتَّفُق الم�ضالُح الجتماعيَُّة والقت�ضاديَّ والطبقية، ويتحقَّ

راُع لتحقيق التَّوازِن والعدالِة الجتماعيَِّة  واإذا اختلَفْت هذه الم�ضالُح، ن�ضَب ال�ضّ

ِة،  العامَّ والتَّمثيالِت  والعواطِف  الميوِل  في  تتمثَُّل  ٌة  فكريَّ قوًى  المجتمِع  في  ُيوجُد  دركهايم:    -   3

دين بها ب�ضورٍة غريزّية؛ بل هي ناتجٌة عن الحياِة  وت�ضمى الوقائَع الجتماعيَّة،َ اإذ ل ُيولُد الأفراُد مزوَّ
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لوِك.  ِة، التي تولد العقل الجمعي، الذي ُينتُج مبادَئ وقواعَد لل�ضُّ الجتماعيَّ

عِة التي تن�ضاأُ عن اجتماِع  ف المجتمع اأنه: �ضبكٌة من العالقاِت الجتماعيَِّة المتنوِّ ومن هذا المنطلق ُيعرَّ

هم ببع�ص، ويخ�ضعون ل�ضلطٍة واحدٍة  وي�ضيرون َوْفَق ُنُظٍم، وتن�ضاأُ بيَنهم  الأفراِد وتفاعِلهم واحتكاِك بع�ضِ

قواعُد م�ضتركٌة.

*  كيف يتحقق الن�صجام في المجتمع عند مارك�س؟

ثانيًا : التَّفاعُل الجتماعيُّ )الفرُد والمجتمُع(:

تاأثيٍر  عمليَّة  الجتماعّي  التَّفاعِل  ُن  يت�ضمَّ

ُر في الأفراد الذين  ٍر متبادل؛ فالفرُد يوؤثِّ وتاأثُّ

ُر اأي�ضاً باأنماِط �ضخ�ضيَِّة  يتفاعُل معهم، ويتاأثَّ

ُن عن طريِق  الآخرين و�ضعوِرهم نحَوُه، ويكوِّ

الخبرِة وتراكِمها انطباعاٍت عن اآراِء الآخرين 

مثل:  ذاته  عن  فكُرُه  لديه  ينمو  وهنا  فيه، 

الخ�ضائ�ِص؟  بع�ِص  الآخرين في  ي�ضبُه  كيف 

كيف يختلُف عنهم في خ�ضائ�ص اأخرى تميُِّزُه 

؟ ك�ضخ�ٍص م�ضتقلٍّ

ا ب�ضورٍة مق�ضودٍة اأو   ويتعلَُّم الفرُد الأدواَر اإمَّ

ُة،  غيِر مق�ضودٍة، وبذلك لي�ص الفرُد وحده الذي ي�ضنُع المجتمَع، اإنَّما الفرُد وجماعُتُه الجتماعيَُّة الأ�ضريَّ

ِة وغناها وازدهاَر مواهِب الخياِل وملكاِت  اِت التي ينتمي اإليها، واإنَّ نموَّ القابليَّاِت الفرديَّ ومختلُف التَّجمعَّ

الإبداِع التي تفيُد منها الجماعُة ل يمكُن تحقيُقها اإلَّ و�ضط المجتمِع.

*  هل ي�صنع الفرد وحده المجتمع ولماذا؟

ُة الأ�صرِة و وظائُفها: يَّ ثالثًا- اأهمِّ

ُه بالقيِم والمفاهيِم. ، وهي البيئُة التي تمدُّ  تعدُّ الأ�ضرُة وحدًة اأ�ضا�ضيًَّة من وحداِت البناِء الجتماعيِّ

ِة  يَّ اأهمِّ القديِم على  ون منُذ  الفال�ضفُة والمفكرون والم�ضلحون الجتماعيُّ َه  تنبَّ ُة الأ�صرِة:  يَّ اأهمِّ   *

ُن معنيين:   رُع الح�ضينُة، وتت�ضمَّ الأ�ضرِة، واأدركوا اأنَّ المجتمَع يتاألَُّف من مجموِع الأ�ضِر، والأ�ضرُة هي الدِّ

ُر لأع�ضائها  ِتهم، وتوفِّ ٍة، وتحوُل دوَن ت�ضتُّ ُد اأع�ضاَءها، وتربُطهم باأوا�ضَر قويَّ الإحكام والقوة؛ لأنَّها توحِّ
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ُف اأنَّها: جماعٌة  ِة بما يتولَُّد من اجتماِعهم من تعاوٍن، وتنا�ضٍر وتوادٍّ وتراحٍم. وُتعرَّ الحمايَة واأ�ضباَب القوَّ

العي�ِص  روابُط  وتجمُعهم  واِج،  الزَّ اأو  ِم  الدَّ روابِط  على  قائمٌة  ٌة  قويَّ ُقربى  الُت  �ضِ ُدُهْم  توحِّ النَّا�ِص  مَن 

كِن في منزٍل واحٍد.  الم�ضترِك الذي تتراوُح اأن�ضطُتُه بيَن اللَّهِو والعمِل والإقامِة والتَّعاوِن والثِّقِة وال�ضَّ

ها: *   وظائُف الأ�صرِة: لالأ�ضرِة وظائُف عديدٌة اأهمُّ

ُن الإ�ضباَع العاطفيَّ لأفراِدها.  الوظيفُة النَّف�ضيَُّة العاطفيَُّة:  فالأ�ضرُة توؤمِّ

الوظيفُة البيولوجيَُّة:  لبقاِء النَّوِع الإن�ضانيِّ و�ضبِط غريزِة الحبِّ لتحديِد النَّ�َضِب وحفِظِه. 

ُة: تعيُل الأ�ضرُة اأع�ضاَءها، وهي الوحدُة الأ�ضا�ضيَُّة للعمِل والإنتاِج وال�ضتهالِك. الوظيفُة القت�ضاديَّ

الوظيفُة الجتماعيَُّة والّثقافيَّة: تنقُل الح�ضارَة من جيٍل اإلى اآخَر، وتخلُق ثقافًة اجتماعيًَّة جديدًة. 

رات التي طراأْت على الأ�صرِة:  *   التَّغيُّ

رات  التَّغيُّ اأبرُز  اأ�ضرٍة محدودة، و  اإلى  الوا�ضعِة  اإلى تقلي�ِص الأ�ضرِة  ناعيُّ والتِّكنولوجيُّ  ُر ال�ضّ التَّطوُّ اأدَّى 

الجديدُة  راُت  التَّغيُّ فهذه   ، العلميُّ ُم  التَّقدُّ هي  الأ�ضريِّ  للنِّظاِم  ال�ضطراَب  اأو  َق  التَّمزُّ اأحدَثِت  التي 

الثَّقافيِّ  لوِك  لل�ضُّ نماذُج  هناك  اأ�ضبَح  فلقد  المراأِة،  تحريِر  م�ضاألَة  تجاوَز  جديداً  بعداً  تاأخُذ  اأ�ضبَحْت 

ِة  رعيَّ ال�ضَّ يِغ  ال�ضِّ اإيجاَد  الآَن  المجتمُع  ويحاوُل  ِمِه،  وتقدُّ العلِم  على  يرتكُز  الذي  الجديِد  والجتماعيِّ 

والإن�ضانيَِّة  الأ�ضرِة  تاريِخ  اقتراِب حقبٍة جديدٍة في  اإلى  ت�ضيُر  التي  الجديدِة  الم�ضاكِل  والّثقافيَّة لهذه 

الِق، وانخفا�ُص ن�ضبِة المواليِد وزيادُة اأعماِر  بداأْت تظهُر في بع�ِص المجتمعاِت، منها زيادُة حالِت الطَّ

ِة الجديدِة : واهِر الأ�ضريَّ اِن، ومن الظَّ كَّ ال�ضُّ

واِج من الجن�ضين. ُر �ضنِّ الزَّ 1  -   تاأخُّ

2  -   �ضبُط النَّ�ضِل و عدِد الولداِت.

ِد. واِج المتعدِّ 3  -  تقهقُر الزَّ

ِة. روِف القت�ضاديَّ 4  -  دخوُل المراأِة ميداَن العمل نتيجَة الظُّ

رُع الح�صينُة. *   ماذا يعني اأن الأ�صرة هي الدِّ

ُة  رابعًا: الم�صكالُت الأ�صريَّ

يفيَّة. واُج المبكُر: الذي ل يزاُل ينت�ضُر في بع�ِص المجتمعاِت وخ�ضو�ضاً الرِّ 1  -  الزَّ

ن�ضاطاِتِه  ت�ضارُكُه في  لكنَّها ل  خِل  الدَّ وَج في  الزَّ ت�ضارُك  فهي  العاملِة:  وجِة  الزَّ اأو�صاِع  �صوُء    -   2
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الجتماعيَِّة خارَج المنزِل. وهي م�ضوؤولٌة عن الأعماِل المنزليَِّة. 

الَق باأ�ضكاِلِه المختلفِة وخ�ضو�ضاً المخالعة اأ�ضبَح ظاهرًة ن�ضائيًَّة. وزيادُتُه تدلُّ  الُق: اإنَّ الطَّ 3  -  الطَّ

وجين. على عدِم التَّوافِق الجن�ضيِّ واختالِف الم�ضتوى الثَّقافيِّ والجتماعيِّ والقت�ضاديِّ بيَن الزَّ

َة التَّنميِة.  ِة لالأ�ضرِة والمجتمِع تعيُق عمليَّ يَّ 4  -  زيادُة الولداِت: زيادًة اأكبَر من الإمكانيَّاِت المادِّ

5  -  انت�صاُر ظاهرِة عمالِة الأطفاِل: وما ينتُج عنها من حوادَث .

يَُّة ت�ضتهيُن اأحياناً بتعليِم اأبناِئها. 6  -  الأميَّة: يعيُق انت�ضاُرها تنميَة المجتمِع. والأ�ضرُة الأمِّ

باِب: و خ�ضارُة المهاراِت والعقوِل النَّيِّرِة. 7  -  هجرُة ال�صَّ

*  اذكْر م�صكالٍت لم يرْد ذكُرها؟ 

ِة في �صنِع التَّفاعِل الإيجابيِّ : �صاد�صًا: دوُر التَّن�صئِة الجتماعيَّ

اأجِل وحدِتها وبقاِئها،  ُد المتثاَل واللتزاَم بها من  رائِع الجتماعيَِّة، وتوؤكِّ ُد التَّن�ضئُة الأطفاَل بال�ضَّ تزوِّ

ُل هذه المعاييُر قوا�ضَم م�ضتركًة بيَن اأع�ضاِء الجماعِة التي و�ضَعْتها، والمتثاُل للقواعِد والمعاييِر  وت�ضكِّ

مكانًة  ويمنُح   ، الجتماعيُّ بُط  ال�ضَّ فيح�ضُل  والجماعاِت،  الأفراِد  روابِط  تنظيَم  ُق  يحقِّ الجتماعيَِّة 

حاجِة  من  طواعيًة  ياأتي  واللتزاُم  وقواعِدهِا،  الجماعة  لقوانيِن  الممتثلين  لالأفراِد  عاليًة  اجتماعيًَّة 

. اإنَّ نجاَح الفرِد في ممار�ضِة  قيِّ الفرِد اإلى الع�ضرِة والنتظاِم وتحقيِق وجوِده وطموحاِتِه في الأداِء والرُّ

د فهَمُه دوَرُه واأدواَر الآخرين وذلك يتطلَُّب معرفَة المعاييِر الجتماعيَِّة التي ت�ضوُد المجتمَع،  دورِه يحدِّ

ُدُه فقْط معرفُتُه بم�ضوؤوليَّاِت  بيِب ل تحدِّ ُد طبيعَة الأدواِر الم�ضتركِة بيَنهم، فدوُر الطَّ والمعاييِر التي تحدِّ

عُة، واأي�ضاً معرفُة اأدواِر الآخرين الذين  دوِرِه والتِّجاهاِت والقيِم المرتبطِة به، وكذلك الحقوُق المتوقَّ

لمهنِتِه.  بيَِّة  الطِّ والقواعِد  الم�ضت�ضفى  في  ِة  الإداريَّ والهيئِة  �ضِة  والممرِّ المري�ِص  مثَل  مَعهم  يتفاعُل 

ُن: وِر الجتماعيِّ يت�ضمَّ ولذلك فاإنَّ تعلَُّم الدَّ

وُر والح�ضوِل على الحقوِق )المزايا المرتبطة به(. 1 ـ تعلَُّم القياِم بالواجباِت التي يتطلَُّبها الدَّ

وِر.  حيحِة المرتبطِة باأداِء هذا الدَّ عاِت والم�ضاعِر ال�ضَّ 2 ـ اكت�ضاَب التَّوقُّ

 . ْن دوَر التَّن�صئِة في �صنِع التَّفاعِل الجتماعيِّ *  بيِّ

ِة في النَّظاِم الأ�صريِّ : رات الجتماعيَّ �صابعًا : اأثُر التَّغيُّ

ُد اأنَّ الأ�ضرَة نظاٌم  ظهَرْت نظريات ترى اأنَّ الأ�ضرَة تمرُّ باأزمٍة، وهي في طريِقها اإلى النهياِر، واأخرى توؤكِّ
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. ، ولبدَّ اأْن ي�ضتمرَّ اجتماعيٌّ �ضروريٌّ

رات  التَّغيُّ هذه  مَع  تكيَّفْت  ما  �َضرعاَن  اأنَّها  اإلَّ  ووظائِفها،  الأ�ضرِة  بناِء  في  راٌت  تغيُّ حدثْت  الحقيقِة  في 

الأولى  عامُة  والدِّ الأخالِق،  م�ضدُر  وهي  المجتمِع،  لوجوِد  اأ�ضا�ضيٌّ  اجتماعيٌّ  نظاٌم  فالأ�ضرُة  الجديدِة، 

ُر  تتاأثَّ فالأ�ضرُة  الجتماعيَِّة.  الحياِة  درو�ِص  َل  اأوَّ الإن�ضاُن  فيه  ى  يتلقَّ الذي  والإطاُر  الجتماعيِّ  بِط  لل�ضَّ

ِة، وتوؤثِّر فيها. اإنَّ الم�ضتقبَل قد يحمُل الكثيَر لالأ�ضرِة، اإلَّ اأنَّها  يا�ضيَِّة والقت�ضاديَّ بالنُّظِم الّثقافيَّة وال�ضِّ

باقيٌة بقاَء الإن�ضانيَِّة.

*  كيف تكون الأ�صرُة نظاٌم اجتماعيٌّ اأ�صا�صيٌّ لوجوِد المجتمِع؟
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اأ�صئلُة التَّقويِم والمناق�صِة:

اأوًل -  علِّْل ما ياأتي:

1  - لي�ص الفرد وحده الذي ي�ضنع المجتمع.

2  -  لالأ�ضرة وظيفة نف�ضية وعاطفية.

ثانيًا -  اأجْب عن الأ�صئلِة الآتيِة :

1  -  و�ضح اأهمية الأ�ضرة في المجتمع وبين راأيك.

2  -  بين دور التن�ضئة الجتماعية في �ضنع التفاعل الإيجابي بين الأفراد.

: يُّ �صاُط الال�صفِّ النَّ

فولِة، وميِّْز بيَن ما  لوكاِت التي اكت�ضْبَتها في حياِة الطُّ ُح فيها بع�َص القيِم وال�ضُّ - اكتْب ب�ضعَة اأ�ضطٍر تو�ضِّ

اكت�ضْبَتُه في اأ�ضرِتَك وما اكت�ضْبَتُه من المجتمِع، واكتب اآراء الأجيال المختلفة في هذه القيم.

الم�صادر :

* العمر، معن خليل ) 2006 م(. ال�صبط الجتماعي. مكتبة ال�ّضروق للن�ضر والتوزيع. 

المو�ضوعة  ج1  الأ�صا�صية  اأبعاده  في  الحديث  المجتمع  )بال(.  الموؤلفين  من  مجموعة   *

ال�ّضو�ضيولوجية. ترجمة وجيه الأ�ضعد. دم�ضق: من�ضورات وزارة الّثقافة.

�ضمير كرم. مراجعة:   : الفل�صفيَّة. ترجمة  المو�صوعة  الآكاديميين  )بال(.  و  العلماء  لجنة من   *

جالل �ضادق العظم. بيروت: دار الّطليعة .

علم اجتماع التربية المعا�صرة. دم�ضق: دار  * ال�ّضــــــــــــــيخين، علي ال�ّضــــــــــــــــيد محمـــــد ) 2002 م(. 

الفكر العربي.

�ضعيد محمود عقيل.  فهر�ضة  و  �ضرح  و  المقدمة، تحقيق  م(.   2005  ( الّرحمن  ، عبد  ابن خلدون    *

بيروت: دار الجيل.

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=3034  *  
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ر�سُ 2الدَّ
ر الثَّقافيُّ  غيُّ ر الجتماعيُّ والتَّ التَّغيُّ

 : الهدُف العامُّ

اأن يدرَك الطالب المتغيَّراِت الجتماعيَِّة والثَّقافيَّة .

الأهداُف التَّعليميَّة: 

ر�ِس اأْن: الِب بعَد تنفيِذ اأن�صطِة الدَّ ُع مَن الطَّ ُيَتَوقَّ

1  -  يحدد مراحل تطور الب�ضرية؟

2  -  يبين معنى التغير الجتماعي.

3  -  يحدد اأ�ضباب التغير.

4  -  ي�ضتنتج اأثر الثقافة في تغيير المجتمع.

5  -  ي�ضتخل�ص معوقات التغيير الجتماعي.

6  -  يبين دور قوى التغير الجتماعي في المجتمع.
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ر الثَّقافيُّ  غيُّ ر الجتماعيُّ والتَّ التَّغيُّ

انتقْلَت من م�ضكٍن �ضغيٍر م�ضتقلٍّ عن  ابقِة، فقد  ال�ضَّ اليوَم نقي�َص حياِتنا  الحياُة الجتماعيَُّة  اأ�ضبحِت 

 ، َة، اإلى م�ضكن في بنايٍة، فيه ماٌء �ضاخٌن ودائٌم، وم�ضعٌد كهربائيٌّ روريَّ �ضائِر البيوِت ي�ضمُّ الحاجاِت ال�ضَّ

ا النَّمُط الذي  فاهيِة. واأ�ضبَح النَّا�ُص يتباهون بالولئم القائمِة على البذِخ والتَّرِف. اأمَّ ي�ضمُّ كلَّ و�ضائِل الرَّ

ِتِه  راِب، مع اختالٍف في نوعيَّ عاِم و ال�ضَّ كان �ضائداً في الما�ضي عنواُنُه ال�ّضترُة والتَّق�ّضُف في اللِّبا�ِص والطَّ

و�ضكِلِه كما يختلُف لبا�ضي عن لبا�ِضَك و تفكيري عن تفكيِرَك. 

اأ�صئلة للحوار:

لُت التي طراأْت على الحياِة الجتماعيَِّة في راأيك؟   1  -  ما اأهم التَّحوُّ

ٍرٍ اإلى وقِتنا. 2  -   �ضمِّ حرفًة قديمًة، و بيِّْن ما طراأ عليها من تغيُّ

رات التي ت�ضيُب المجتمعاِت ؟ 3  -  ما اأ�ضباُب التَّغيُّ

ِر مجتمِعنا؟ ر الجتماعيِّ والثَّقافيِّ في تغيُّ 4  -  ما دور التَّغيُّ

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

ِة : ِر الب�صريَّ ًل ـ مراحُل تطوُّ اأوَّ

اأ ـ المرحلُة الأولى: كانْت و�ضائُل الإنتاِج في متناوِل الجميِع في حياِة المجتمعاِت الإن�ضانيَِّة، وعا�َص 

الب�ضُر في جماعاٍت �ضغيرٍة يتعاوُن اأفراُدها للبقاِء دوَن وجوِد هيئاٍت اأو �ضلطٍة، وفي مرحلٍة لحقٍة عرَف 

لَة. الإن�ضاُن الّزراعَة المتنقِّ

ٍة على �ضــفاِف الأنهاِر، ثمَّ اأ�ضبَح مركز  ل الأمِر في قياِم زراعٍة م�ضتقرَّ ب ـ المرحلة الثانية: تمثَّلت اأوَّ

َِّة . لطِة والقانـوِن فــي اأيدي مالكـي الأرا�ضي الّزراعيـ ال�ضُّ

ناعيَّة في الّن�ضِف الثَّاني من القرِن الّثامَن ع�ضَر،  جـ ـ المرحلة الثالثة: تمثَّلت في قياِم الثَّورِة ال�ضِّ

ًة. ٌم في فروع النَّ�ضاِط القت�ضاديِّ كافَّ ونتَج عنها تقـدُّ

ُّراٍت  قت بثورِة العلوِم والتِّكنولوجيا في القـرِن الع�ضرين التي اأحـدَثْت تغيــ د ـ المرحلة الرابعة: تحقَّ

ِة. ًة في حـياِة المجتمعاِت الب�ضريَّ ًة وجـذريَّ حـادَّ

*  ما دور الثورة ال�صناعية في تطور المجتمعات؟
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 : ر الجتماعيِّ ثانيًاـ معنى التَّغيُّ

هو ظاهرٌة تطاُل جزءاً من المجتمِع اأو كلِِّه، فتوؤثِّر في طرِق عي�ِضِه وظروِفِه وفي تفكيِرِه و�ضلوكاِتِه، وقد 

 . ِة التَّغييِر الجتماعيِّ ر هادئاً اأو عنيفاً، تدريجّياً اأو مفاجئاً. ولكلٍّ دوُرُه في عمليَّ يكوُن التَّغيُّ

فقد  ِم،  التَّقدُّ طابَع  دائماً  يحمُل  ل  َر  التَّطوُّ اأنَّ  كما  واحداً  خطاً  ِكها  تحرُّ في  المجتمعاُت  ت�ضلُك  ول 

اأخرى، فيقاُل: المجتمُع جامٌد، واإذا حدَث ب�ضرعٍة كبيرٍة  يتَّ�ضُم بالتَّراجِع اأو المراوحِة البطيئِة اأحياناًً 

راً . ي تطوُّ ي ثورًة، واإذا كاَن متدرِّجاً �ُضمِّ ردٍة وا�ضعٍة، �ُضمِّ وبقفزاٍت مطَّ

ِة : رات الجتماعيَّ رين حياَل التَّغيُّ وجهاُت نظِر بع�ِس المفكِّ

واإنَّما   ، وقيٍم فح�ضُب  اأفكاٍر  النَّا�ُص من  ما يحمُلُه  نتيجَة  الجتماعي  ر  التغيُّ ـ )مارك�س(: ل يحدُث  اآ 

بيعيَُّة والبيئُة الجتماعيَُّة.  راِع والتَّناق�ِص بيَن الجماعاِت ، فيما بيَنهم ومَع البيئِة الطَّ نتيجَة ال�ضِّ

والفعُل  للتَّغييِر،  تدفُعهم  التي  والقيِم  بالأفكاِر  الأفراَد  ُد  يزوِّ المجتمَع  اأنَّ  ارتاأى  )دركهايم(:  ـ  ب 

الجتماعيُّ اأكبُر و اأهمُّ من الفعِل الفرديِّ .

يا�ضيَِّة والّثقافيَِّة في  ال�ضِّ ُظِم  الِبنيِة والنُّ الآراَء والمعتقداِت ت�ضهُم مَع  اأنَّ  ـ )ماك�س فيبر(: اعتقد  جـ 

تحريِك المجتمعاِت.

*  متى يكون التغير الجتماعي تطورا؟

ِر: غيُّ ثالثًا ـ اأ�صباُب التَّ

ها: *  الأ�صباٌب الداخليَّة: نتيجة العالقاِت الجتماعيَِّة داخل المجتمِع واأهمُّ

راً ينعك�ُص على الأجياِل المقبلِة. : ُيحِدُث تغيُّ ُم العلميُّ والتِّكنولوجيُّ -  التَّقدُّ

ُة ووجوُد طبقاٍت ُم�ضتلَبٍة ت�ضعى لتغييِر واقِعها. -  التَّناق�ضاُت الجتماعيَُّة والقت�ضاديَّ

ُر اإيجابّياً اأو �ضلبّياً. َم الحواجَز بيَن المجتمعاِت، وهذا يمكُن اأْن يوؤثِّ ُع و�ضائِل التِّ�ضاِل وكثرتها حطَّ - تنوُّ

ِرِه. امُل الُمعتِمُد على تحليِل الواقِع الجتماعيِّ ونقِدِه ي�ضهُم في تغيُّ -  التَّخطيُط ال�ضَّ

بيعيَّ يغيُِّر المجتمعاِت. ُهم الطَّ اِن ونموَّ كَّ : اإنَّ زيادَة عدِد ال�ضُّ انيُّ كَّ -  العامُل ال�ضُّ

: اإنَّ اإنتاَج الخيراِت وتاأميَن الحاجاِت ي�ضهُم في تغييِر المجتمِع . - العامُل القت�ضاديُّ

راٌت تاأتي من خارِج المجتمِع: ُدها موؤثِّ *   الأ�صباب الخارجيَّة: تحدِّ
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يجعُل  عليهم  والقت�ضاُر  الم�ضاريِع،  تنفيِذ  على  للم�ضاعدِة  البلِد  خارِج  على خبراَء من  العتماُد    -   1

ريِّ . ئي�ضيَّ للم�ضروِع التَّغيُّ َه الرَّ الخارَج الموجِّ

ُح ارتباَطنا المتزايَد بالعالِم . 2  -  العولمُة تو�ضِّ

راعاُت والحروُب  وِل والأمِم تغيُِّر في المجتمعاِت التي حدَثِت ال�ضِّ راعاُت والحروُب بيَن الدُّ 3   -  ال�ضِّ

ها. على اأر�ضِ

لزِل والفي�ضاناِت. بيعيَُّة كالزَّ 4  -  الكوارُث الطَّ

*   ما اأثر و�صائل الت�صال في التغير الجتماعي؟

رابعًا -  اأثُر الثَّقافِة في تغييِر المجتمِع :

الّثقافيَّة  المجتمِع  ُن خ�ضائ�ُص  اإلى جيٍل، فتتكوَّ مِن، وتغتني من جيٍل  الزَّ المجتمِع عبَر  ُل ثقافُة  تت�ضكَّ

ِف والن�ضجاِم الجتماعيِّ والنَّف�ضيِّ .  ُتُه الجتماعيَُّة. وت�ضاعُدنا هذه الثَّقافُة على التَّكيُّ وهويَّ

َة كالمعرفِة والعقيدِة والفّن والأخالِق والقانوِن والعاداِت والأعراِف  يَّ ُن الثَّقافُة العنا�ضَر الالمادِّ وتت�ضمَّ

بيعُة  الطَّ تطرُحها  التي  الم�ضائِل  عن  الأجوبِة  من  منظومًة  تهيُِّئ  ناُت  المكوِّ وهذه  واللُّغِة،  والأفكاِر 

ُن روؤيَتُه المميِّزَة للعالِم. والمجتمُع، و تكوِّ

اأنماِط  المي�ضورِة مختلفًة عن  الفئاِت  اأنماُط عي�ِص  الّثقافيَُّة: حيث تكون  و  بقاُت الجتماعيَُّة  الطَّ       

التَّعليِم والمهِن التي يتطلَُّبها هذا الو�ضُع  ُة نوَع  ُد الأحواُل القت�ضاديَّ عي�ِص الفئاِت الأقلِّ دخاًل، وتحدِّ

ٌل في  �ضواها، وعندما يحدُث تحوُّ اأكبَر من  المهَن، ويعطيها قيمًة  المجتمُع هذه  ُج  ، ويروِّ القت�ضاديُّ 

كاً ببع�ِص العاداِت والتَّقاليِد التي ل تنا�ضُب هذا  فين اأقلَّ تم�ضُّ ِة والجتماعيَِّة نرى المثقَّ الِبنيِة القت�ضاديَّ

ائدِة من م�ضاميَن ل تنا�ضُبهم. َل في�ضَعون اإلى تغييٍر ما في الثَّقافِة ال�ضَّ التَّحوُّ

         هل الفرُد يخلُق الثَّقافَة ويغيُِّرها اأو المجتمُع؟: يعتمُد الإن�ضاُن في �ضلوِكِه على الغريزِة والعقِل، 

اُل والثَّقافُة والح�ضارُة، ومن خالله يحاوُل الإن�ضاُن اإعطاَء المعنى والغايِة  لوُك الفعَّ ومن العقِل ينبثُق ال�ضُّ

لما يدوُر حوَلُه من جهٍة، ويتكيَُّف مع ذلك من جهٍة اأخرى، ومن هنا تن�ضاأُ الثَّقافُة، وهي نتيجُة اكت�ضاٍب 

ِة ولي�ضت م�ضتقلًة عنه.   ، وجزٌء من مظاهِر الإن�ضاِن التَّعبيريَّ بيعيِّ والجتماعيِّ من الو�ضِط الطَّ

على  والثَّقافيََّة  َة  القت�ضاديَّ يطرَة  ال�ضَّ ُة  القويَّ وُل  الدُّ تحاوُل  الهجينُة:  والثَّقافُة  الأ�ضيلُة  الثَّقافُة        

وِل الأخرى، وتعمُل على ن�ضِر ثقافِتها في هذه البلداِن، اإنَّ فر�َص ثقافٍة غريبٍة عن ثقافِة المجتمِع  الدُّ

، وقد ل تتالءُم مع البيئاِت الجتماعيَِّة للبلِد  يوؤدِّي اإلى ثقافٍة هجينٍة ل تنتمي اإلى المجتمِع الأ�ضليِّ
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المواقِف،وقد  و  لوِك  ال�ضُّ واأنماِط  والقواعِد  الأعراِف  في  وازدواٌج  واإ�ضكالٌت  اأزماٌت  فَتحدُث  الآخِر، 

، وي�ضبُح الفرُد العاديُّ في الثَّقافِة  يوؤدِّي ذلك اإلى تغييراٍت عميقٍة قد ينهاُر اأماَمها المجتمُع التَّقليديُّ

الهجينِة تابعاً ، ومغترباً عن مجتمِعِه.

ِل الثَّقافُة العربيَُّة في تجربِتها التَّاريخيَِّة نظاماً مغلقاً واإنَّما عبَّرْت عن          تفاُعُل الّثقافاِت: لم ت�ضكِّ

مْتها في حياِتها برغم  قدرٍة على النفتاِح، فتقبَّلَْت خبراِت الأمِم الأخرى، ودمَجْتها في معرفِتها، ونظَّ

�ضمِة الختالِف والتَّبايِن التي تميُِّزها عن تلك الأمِم و تجارِبها، و ثقافُتنا العربيَُّة المعا�ضرُة ثقافٌة غنيٌَّة 

ِة التَّعامِل مَع تيَّاراِت العولمِة الجارفِة . ُز قدرَة المجتمعاِت العربيَّ و متينٌة تعزِّ

*   وازن بين الثقافة الأ�صيلة والثقافة الهجينة.

: قاُت التَّغييِر الجتماعيِّ خام�صًاـ معوِّ

اأحياناً،  للعنِف  اإلى  ها  بع�ضُ ويلجاأُ  التَّغيير،  وجِه  في  للوقوِف  ت�ضعى  فئاٌت  و  قوًى  المجتمِع  في  توجد 

ًة  ُة، وت�ضيُع هذه القوى مناخاٍت ثقافيًَّة وفكريَّ لطويَّ َرْت م�ضالُحها الحياتيَُّة وال�ضُّ وبع�ُص هذه الفئاِت ت�ضرَّ

باِب وخ�ضو�ضاً غيَر المتكيِّفين مَع البيئِة الجتماعيَِّة المتغيِّرِة،  ُر نف�ضّياً في ال�ضَّ بو�ضائِلها المختلفِة توؤثِّ

راِت،  راٌت وتبايناٌت ثقافيٌَّة، فيتولَُّد عنها حوادُث وجنوٌح وجريمٌة واإدماٌن على المخدِّ وقد ينتُج عنها توتُّ

ٌة، وُتولُد عالقاٌت بيَن الأفراِد مرتكزة على المنفعِة بدًل من العاطفِة والإح�ضا�ِص  ٌب اأعمى، وعن�ضريَّ وتَّع�ضُّ

بالواجِب.

قًا للتغيير الجتماعي؟ *   كيف يكون التع�صب الأعمى معوِّ

: �صاد�صًاـ قوى التَّغييِر الجتماعيِّ

ُة التَّغييِر من الأ�ضرِة  فالمدر�ضِة بتعليِم الأطفاِل الأدواَر الجتماعيََّة و القيَم الثَّقافيََّة، وي�ضهُم  تبداأُ عمليَّ

يرتبُط  كما   ، الجتماعيِّ التَّغييِر  في  حقوُقها  الُم�ضتلَبِة  ِة  الجتماعيَّ للفئاِت  الجتماعيِّ  الواقِع  تغييُر 

موِز والإيديولوجيَِّة الموجودِة في اأذهاِن النَّا�ِص وقادِتهم. ويتطلَُّب اإحراُز  التَّغييُر الجتماعيُّ بالقيِم والرُّ

كالتَّربيِة  الإقناعيِّ  التَّنظيِم  و�ضائُل  وت�ضهُم  به،  الموؤمنين  وتنظيِم  لوِك  وال�ضُّ الفكِر  في  راٍت  تغيُّ ِم  التَّقدُّ

مختلف  في  عالياً  تعليماً  المتعلمين  اإن  اإذ  واآخَر؛  اإن�ضاٍن  بيَن  الأخوي  عوِر  ال�ضُّ تنميِة  في  الإعالميَِّة 

المجالت هم الّثروة الّرئي�ضية لمجتمع اليوم.

 *   ماذا يتطلب اإحراز التقدم الجتماعي؟
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اأ�صئلُة التَّقويِم  :

اأوًل - اختر الجواب ال�صحيح:

يرى اأّن التغير الجتماعي: يحدث نتيجة ال�ضراع والتناق�ص بين المجتمعات:

مارك�س     -        دركهايم         -         ماك�س فيبر         -     نيت�صة.

ثانيًا ـ علِّْل ما ياأتي:

1  -  قد يت�ضم المجتمع بالتراجع اأو المراوحة البطيئة اأحياناً.

2  -  المثقفون اأقل تم�ضكاً ببع�ص العادات والتقاليد.

ثالثًا ـ اأجْب عن الأ�صئلِة الآتيِة :

1  -  بين اأ�ضباب التغير الجتماعي.

2  -  و�ضح اأثر الثقافة في تغيير المجتمع.

ّي:    ن�صاط ل�صفِّ

قاِت ؟ ، و كيف نتجاوُز هذه المعوِّ قاِت التَّغييِر الإيجابيِّ في الوطِن العربيِّ  ابحْث عن معوِّ

المراجع :

ر الجتماعي . جامعة دم�ضق.  *   الّزعبي ، اأحمد  ) 1998 م(  التَّغيُّ

2007 م ( . المو�ضوعة العربيَّة . المجلدان ال�ّضاد�ص وال�ّضابع . دم�ضق:  مجموعة من الموؤلفين )     *

رئا�ضة الجمهورية العربيَّة ال�ّضورية.

*   الجابري محمد عابد )بال(. تكوين العقل العربي ، بيروت : دار الّطليعة.

*   ح�ضن ، �ضمير اإبراهيم )2007 م(. الّثقافة و المجتمع. دم�ضق: دار الفكر.

http://www.ahlabaht.com/65069833 :مراجع من الإنترنت للطالب   *
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ر�سُ 3الدَّ

ُة الم�صكالُت الجتماعيَّ

 : الهدُف العامُّ

اأن يفهم الطالب معنى الم�ضكالت الجتماعية، ويحلل م�ضكلة البطالة.

الأهداُف التَّعليميَّة: 

ر�ِس اأْن: الِب بعَد تنفيِذ اأن�صطِة الدَّ ُع مَن الطَّ ُيَتَوقَّ

1  -  يحدد معنى الم�ضكلة الجتماعية.

2  -  ي�ضتنتج الأ�ضباب الموؤدية اإلى الم�ضكالت الجتماعية.

3  -  يحدد معنى البطالة.

4  -  ي�ضرح اأنواع البطالة.

5  -  يبين عوامل البطالة واآثارها.

- م�صكلُة البطالِة -
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م�صكلُة البطالِة 

ت�ضهُد بع�ُص الدول النامية ظاهرَة ازدياد النمّو ال�ضكانّي اأو ما ي�ضّمى بالنفجار ال�ضكانّي مع قلة الموارد 

البلدان،  تلك  في  والقت�ضادية  الجتماعية  الحياة  على  ال�ضلبية  وانعكا�ضاته  القومّي  الدخل  و�ضعف 

ن�ضبة  وارتفاع  الأرياف،  في  الخدمات  لتدّني  المدينة  اإلى  الريف  الهجرة من  ذلك من خالل  ويظهر 

لم�ضاعدة  �ضاّقًة  تكون  التي  الأعمال  اإلى ممار�ضة  الأطفال  من  كبيراً  يدفُع عدداً  والفقر مما  البطالة 

عوائلهم، وتركهم لمدار�ضهم الأمُر الذي ينعك�ص �ضلبّياً على �ضخ�ضّيتهم وم�ضتقبلهم.

اأ�صئلة للحوار

1  -  متى نقول عن ظاهرة ما: اإنها م�ضكلة اجتماعية ؟ 

2  -  حّدد بع�ص الم�ضكالت الجتماعية الموجودة في المجتمع ؟

3  -  ما الأ�ضباُب التي تدفُع الأطفاَل للعمل؟

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

اأوًل- معنى الم�صكلة الجتماعيَّة:

ًيا على المعايير الجتماعيَّة، َوَيَتَطلَّب  ُتعّرف الم�ضكلُة الجتماعّيُة اأنها موقٌف واقعيٌّ �ضاغٌط ُيَمثِّل َتَعدِّ

اإيجاَد الو�ضيلة الكفيلة بتغييره نحو الأف�ضل.

فيها  مرغوٍب  وغيَر  �ضلبّيًة  ويعّدونها  الأفراد  من  كبير  عدٍد  في  توؤّثر  اأن  بها  ُي�ضترط  حالًة  وتمّثل 

الفعل  خالل  من  وذلك  تجاهها،  ما  �ضيء  فعل  ب�ضرورة  �ضعوٌر  لديهم  ويكوُن  اجتماعّياً،  ومرفو�ضًة 

الجماعّي الذي ي�ضترك فيه اأفراُد المجتمع لإيجاد الحلوِل المنا�ضبة لحّلها.

فهمها  على  والعمل  ون�ضاأتها  وجودها  اإلى  اأدت  التي  والأ�ضباب  الظروف  لفهم  وافيًة  درا�ضًة  وتتطّلب 

ومواجهتها وحّلها.)مثل: م�ضكلة البطالة –الفقر–عمالة الأطفال- التدخين– المخدرات...(.

كانت  اإذا  ما  تحديِد  وفي  الجتماعّيِة  الم�ضكالِت  تحديِد  في  اأ�ضا�ضّياً  دوراً  الجتماعّية  القيُم  وتلعُب 

في  م�ضكلًة  نراه   وما  فيه،  ال�ضائدة  وتقاليده  المجتمع  لقيم  وفقاً  وذلك  ل  اأم  م�ضكلًة  تمّثُل  الظاهرُة 

مجتمع ما قد ل ُيعدُّ م�ضكلًة في مجتمٍع اآخر. 

*  لماذا تتطلب الم�صكلة الجتماعية درا�صة وافية؟
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ثانيًا: اأ�صباُب الم�صكالت الجتماعيَّة:

توؤّكُد الدرا�ضاُت الجتماعّيُة اأّنه ل يوجُد �ضبٌب واحٌد للم�ضكالت الجتماعّيِة، فاأ�ضباُبها تتنّوع وتتعّدُد من 

ناحية، بل وتختلف من زمان اإلى زمان ومن مكان اإلى اآخر ومن ظرٍف اإلى اآخر، كما تعوُد اإلى عدم اإ�ضباع 

الحتياجات الجتماعّية والنف�ضّية والقت�ضادّية والبيولوجّية وال�ضحّية والتعليمية ويعزى عدُم الإ�ضباِع 

اإلى مجموعٍة من العوامل المرتبطِة بالفرد ذاِته اأو اأ�ضرته اأو مجتمعه. ومن هذه الأ�ضباب:

اخلّيُة اأو الخارجيَّة(: تعمُل الهجرُة على تحويل الأفراد من مكاٍن اإلى اآخر حاملين  *  الهجرُة )الدَّ

معهم ِقَيمهم وعاداتهم، التي قد ت�ضطرهم اإلى عدم التَّواُفق مع المجتمع الجديد . 

البطالة-  الفقر-  ك-  الم�ضكالت الجتماعية )التََّفكُّ الكثير من  اإفراز  اإلى  توؤدِّي الحرُب  الحرب:    *

عمالة الأطفال...(.

العملية  �ضمن  اأخرى  اإلى  مرحلة  من  المجتمع  َتَحّول  اأثناء  في  يالحظ  الجتماعّي:  التطور    *

اإلى اإحداث فجوة في  ريَّة، ح�ضوُل ق�ضور في الوعي الجتماعّي والثقافّي والتعليمّي مّما يوؤّدي  التََّطوُّ

عملّية التغيير وعدم تكيُّف الأفراد في ُمَواَجهة متطلبات التغييرات الجتماعية.

*  التفكك الجتماعّي: ي�ضهم التفكك الجتماعّي في تفجير ال�ضراعات الجتماعّية في المجتمع.

لحدوث  الم�ضببة  العوامل  اأهم  من  المفاجئ  الجتماعي  التغّير  الجتماعّي:  ُيَعدُّ  التغييُر    *

الم�ضكالت؛ فكلما ازدادت �ضرعة عملية التغير الجتماعي زاد احتماُل ظهور الم�ضكالت داخل المجتمع، 

وقد يكون التغير اإيجابياً يعمل على حل الم�ضكلة اأو �ضلبياً يوؤّدي اإلى حدوثها، فتداُخل الأجيال وتعاُقبها 

يجعل التغيير م�ضتمراً. 

القت�ضادية  والخدمات  والموارد  ال�ضكان  عدد  بين  التوازن  عدم  يعد  ال�صريع:   ال�صّكاني  النمّو    *

دون تزايد فر�ص التعليم والمرافق ال�ضحية وفر�ص العمل وارتفاع الم�ضتوى القت�ضادي �ضبباً لظهور 

الم�ضكلة ال�ضكانية بو�ضوح وتتمّثل بمعّدلت زيادة �ضكانية مرتفعة ومعدلت تنمية ل تتما�ضى مع معدلت 

الزيادة ال�ضكانية وانخفا�ص م�ضتوى المعي�ضة.

*   كيف يكون التغير الجتماعي المفاجئ �صببًا للم�صكالت الجتماعية .

التوازن  وغياب   ، والهجرة  والفقر  البطالُة  منها:  الجتماعية  للم�صكالت  متعّددٌة  اأنواٌع  وثّمَة 

ال�صكانّي...اإلخ، ونقت�صر في هذا الدر�ِس على مناق�صة م�صكلة البطالة.
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ثالثًا: م�صكلُة البطالِة: 

1-  معنى البطالة: 

يجُده  ول  عنه  ويبحُث  فيه  ويرغُب  العمل  على  يقدر  الذي  الفرد  حالُة  اأّنها  البطالَة  نعّرَف  اأن  يمكُن 

ولي�ص له مورُد رزق اآخر. اإل اأنَّ كلمَة البطالِة  قد ا�ضتحوذت على تعريفاٍت عديدٍة:

ُف البطالُة وفقاً لهذا المفهوِم اأنَّها  الحالُة التي ل ي�ضتخدُم المجتمُع  اأ- المفهوُم العمليُّ للبطالِة: ُتعرَّ

َة العمِل ا�ضتخداماً كاماًل اأو مثالياً، ومن ثمَّ يكوُن النَّاتُج القوميُّ في هذا المجتمِع اأقلَّ من النَّاتِج  فيها قوَّ

ا كاَن يمكُن الو�ضوُل اإليه.    ا يوؤدِّي اإلى تدّني م�ضتوى رفاهيِة اأفراِد المجتمِع عمَّ المحتمِل ممَّ

ب –  التَّعريُف ال�صطالحيُّ للبطالِة: تتمثَُّل البطالُة في الفرِق بين حجِم العمِل المعرو�ِص وحجِم 

ائدِة، ومن ثمَّ فاإنَّ حجَم  العمِل المطلوِب في المجتمِع اأثناء مدة زمنيٍَّة معّينٍة، عنَد م�ضتوياِت الأجوِر ال�ضَّ

يَِّة المعرو�ضِة من العمالِة في �ضوِق العمِل والمطلوبِة  البطالِة يتمثَُّل في حجِم الفجوِة بيَن كلٍّ من الكمِّ

عنَد م�ضتوى معيٍَّن من الأجور. 

اإنَّ  ٍة:  القوُل ب�ضفٍة عامَّ اأنَُّه يمكُن  اإلَّ  ُمتَّفٍق عليه،  غِم من عدِم وجوِد تعريٍف ر�ضميٍّ للبطالِة  الرَّ وعلى 

لين له وراغبين فيه، وباحثين  البطالَة تتمثَُّل في وجوِد اأ�ضخا�ٍص في مجتمٍع قادرين على العمِل وموؤهَّ

ائدِة ول يجدونه في مدة زمنيٍَّة معيَّنٍة. عنه وموافقين على الولوِج فيه في ظلِّ الأجوِر ال�ضَّ

*   متى يتدنى م�صتوى رفاهية اأفراد المجتمع؟

 2  -   اأنواُع البطالِة: 

ريحُة (:  افرُة ) ال�ضَّ اأ  - البطالُة ال�ضَّ

َة وظائَف، وبالتَّالي يكوُن وقُت  افرُة في وجوِد اأفراٍد قادرين على العمِل ول ي�ضغلون اأيَّ تتمثَُّل البطالُة ال�ضَّ

العمِل بالنَّ�ضبِة اإليهم �ضفراً، واإنتاُجهم �ضفراً.

ُة: ب  - البطالُة الإجباريَّ

اغبين فيه، ويبحثون عنه ول يجدون  ُن هذا النَّوُع من البطالِة الأفراَد القادرين على العمِل، والرَّ يت�ضمَّ

ائدِة.  فر�َص عمٍل متاحًة لهم في ظلِّ الأجوِر ال�ضَّ

جـ -  البطالُة الحتكاكيَُّة: 

ـ عن وظيفٍة  الأولى  ِة  للمرَّ ـ  ويبحثون  العمِل،  على  قادرين  اأفراٍد  اإلى وجوِد  ُة  الحتكاكيَّ البطالُة  ت�ضيُر 
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اأنَّ هناك وظائَف تنا�ضُب خبراِتهم واأعماَرهم  ابقِة علماً  ال�ضَّ اأف�ضَل من  اأو يبحثون عن وظيفٍة  منا�ضبٍة 

في  هذا  وجوِدها  واأماكِن  الوظائِف  بهذه  معرفِتهم  عدِم  ب�ضبِب  بها  يلتحقوا  لم  اأنَّهم  اإلَّ  ومهاراِتهم، 

ل�ضغِل  اأو  لديهم  للمتقاعدين  البديلِة  العمالِة  عن  البحَث  الأعماِل  اأ�ضحاُب  فيه  يحاوُل  الذي  الوقِت 

ِة بهم.  ِع المن�ضاآِت الخا�ضَّ الوظائِف المترتِّبِة على تو�ضُّ

د  -  البطالُة الهيكليَُّة: 

المهاراِت  بيَن  التَّوافِق  عدِم  اإلى  لِب  الطَّ اأنماِط  في  التَّغييراُت  توؤّدي  عندما  الهيكليَُّة  البطالُة  تظهُر 

راُت في عدِم التَّوازِن بيَن المطلوِب والمعرو�ِص  المطلوبِة والمعرو�ضِة فيها، اأو عندما ت�ضبُِّب هذه التَّغيُّ

اِل فيها في المناطِق المختلفِة.  من العمَّ

وريَُّة:  هـ  -  البطالُة الدَّ

كوِد، وذلك لأنَُّه  اأو الرُّ ًة ترتبُط بتقلُّباِت النَّ�ضاِط، وتظهُر في حالِة النكما�ِص  اإجباريَّ تعدُّ هذه البطالُة 

اِل.  لُب الكلِّيُّ على ال�ّضلِع والخدماِت، ويقوُم اأ�ضحاُب الأعماِل بت�ضريِح جزٍء من العمَّ عندما ينخف�ُص الطَّ

مقارنًة  �ضعوبًة  اأكثَر  تكوُن  النَّاميِة  وِل  الدُّ في  ِة  وريَّ الدَّ البطالِة  عالِج  �ضيا�ضاِت  اأنَّ  يعني  الذي  الأمُر 

مِة؛ لأنَّ الأولى تتطلَُّب التَّاأثير في جانِب العر�ِص، بينما الثَّانيُة تتمُّ من خالِل �ضيا�ضاٍت  وِل المتقدِّ بالدُّ

لِب.  عيٍَّة في جانِب الطَّ تو�ضُّ

و -  البطالُة المو�ضميَُّة: 

اِل في موا�ضَم معيَّنٍة. وتنت�ضُر هذه البطالُة في  لِب على العمَّ تن�ضاأُ البطالُة المو�ضميَُّة ب�ضبِب ق�ضوِر الطَّ

�ضوى  يتطلَُّب  ل  الذي  راعيِّ  الزِّ النَّ�ضاِط  على  كبيرٍة  بدرجٍة  تعتمُد  التي  اِن  كَّ ال�ضُّ كثيفِة  النَّاميِة  وِل  الدُّ

. قدٍر �ضئيٍل من راأ�ِص الماِل، وقدراً محدوداً من الم�ضتوى التِّقنيِّ

ُة:  ز -  البطالُة الختياريَّ

ت�ضمُل هذه البطالُة الأفراَد القادرين على العمِل، اإلَّ اأنَُّهم ل يرغبون في العمِل في ظلِّ الأجوِر ال�ّضائدِة 

غِم من وجوِد وظائَف �ضاغرة لهم، ومثاُلُهُم الأغنياُء الذين يعزفون عن قبوِل العمِل في ظلِّ الأجوِر  بالرَّ

لين، وكذلك الأفراُد الذين تركوا وظائَف كانوا يح�ضلون منها على اأجوٍر عاليٍة،  المتاحِة، وبع�ُص المت�ضوِّ

اأنَّ هذا  دوه من الأجوِر المرتفعِة، غيَر  ا تعوَّ اأقلَّ ممَّ باأجوٍر  ول يرغبون في اللتحاِق بوظائَف مماثلٍة 

ِة العمِل في المجتمِع. النَّوَع من البطالِة ل يدخُل �ضمَن ح�ضاِب قوَّ

ي -  البطالُة المقنَّعُة: 
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اقِة الإنتاجيَِّة المفتر�ضِة لهم. تظهُر البطالُة المقنَّعُة عندما يعمُل الأفراُد باأقلَّ من الطَّ

في  ن�ضبيٍَّة  بوفرٍة  عامٍّ  بوجٍه  تتميُز  حيث  النَّاميِة،  البالِد  في  وانت�ضاراً  ظهوراً  المقنَّعُة  البطالُة  وتزداُد 

ا يجعُل  عن�ضِر العمِل، في حين تكوُن فر�ُص العمِل فيها �ضعيفًة ب�ضبِب �ضيِق مجالِت الإنتاِج عموماً، ممَّ

الأمَر  هذا  يدعُم  ا  وممَّ الإنتاجيَِّة،  عديمَة  اأو  ًة  متدنيَّ كانْت  لو  حتَّى  اأعماٍل  ِة  اأيَّ في  ي�ضتغلون  الأفراَد 

البطالِة  اأ�ضباَب  فاإنَّ  ولذا  الماهرِة؛  غيِر  العاملِة  الأيدي  ن�ضبِة  وارتفاُع   ، التَّعليميِّ الم�ضتوى  انخفا�ُص 

ناعيِّ  المقنَّعِة تكمُن في طبيعِة القت�ضاِد النَّامي وخ�ضائ�ِص بنياِنِه، حيُث يكوُن الوزُن النِّ�ضبيُّ للقطاِع ال�ضِّ

محدوداً، وقدرُتُه على امت�ضا�ِص العمالِة �ضعيفًة.

*  متى تظهر البطالة المقنعة؟.

3- عوامُل البطالِة واآثارها.

يًَّة؛ فق�ضوُر  ريِع، بالإ�ضافِة اإلى عوامَل اأخرى ل تقلُّ عنها اأهمِّ كانيِّ ال�ضَّ اأبرُز العوامِل يرجُع اإلى النَّموِّ ال�ضُّ

 ، نِّ ، وارتفاُع الأجوِر، وت�ضغيُل �ضغاِر ال�ضِّ ُم التِّكنولوجيُّ ، والتَّقدُّ جهوِد التَّنميِة، وتوا�ضُع الأداِء القت�ضاديِّ

جميُعها  العربيَِّة،  غيِر  العاملِة  بالأيدي  وال�ضتعانُة  العمِل،  اإلى  المراأِة  وخروُج  التَّقاعِد،   �ضنِّ  ورفُع 

اِن.  كَّ عوامُل م�ضاعدٌة على ارتفاِع ن�ضبِة البطالِة بيَن ال�ضُّ

ِعها:  النَّاجمِة عنها وتنوُّ الآثاِر  ب�ضبٍب من حجِم  المجتمِع  البطالِة في مقّدمِة م�ضكالِت  وتبرُز م�ضكلُة 

والمجتمعاِت،  الأفراِد  معي�ضِة  وم�ضتوى  ِة  القت�ضاديَّ الحياِة  على  المنعك�ضاِت  من  مجموعٌة  فللبطالِة 

منها  تعاني  التي  الأزماِت  ِة  حدَّ من  ي�ضاعُف  ا  ممَّ عموماً؛  والمجتمِع  الفرِد  دخِل  انخفا�ِص  اإلى  توؤدِّي 

ِة، التي تتمثَُّل في الفقِر وتدني جودِة  المجتمعاُت، بالإ�ضافِة اإلى الآثاِر الجتماعيَِّة والّثقافيَِّة والنَّف�ضيَّ

الحياِة والغتراِب والهجرِة.

خِلِ  الدَّ انعداَم  اأنَّ  كما  والعنِف،  ِف  والتَّطرُّ الجريمِة  لنموِّ  والمواتيَة  الخ�ضبَة  البيئَة  البطالُة  وُتعدُّ 

يعي�ضون  الذين  الفقراِء  عدِد  وزيادِة  المعي�ضِة  م�ضتوى  انخفا�ِص  اإلى  يوؤدِّي  للبطالِة  مرادفاً  يعدُّ  الذي 

يِّئِة.  ِة ال�ضَّ تحَت خطِّ الفقِر، وما يرافُق ذلك من الأو�ضاِع الإن�ضانيَّ

*   لماذا تعد م�صكلة البطالة من اأولى الم�صكالت؟
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اأ�صئلُة التَّقويِم :

اأوًلً  -  علِّْل ما ياأتي:

1  -  تلعب القيم الجتماعية دوراً اأ�ضا�ضياً في تحديد الم�ضكالت الجتماعية.

2  -  عالج البطالة الدورية في الدول النامية اأ�ضعب مقارنة بالدول المتقدمة.

ثانيًا ـ اأجْب عن الأ�صئلِة الآتيِة :

و�ضح اأ�ضباب الم�ضكالت الجتماعية.

ثالثًا- المو�صوع:

البطالة تتمثل في وجود اأ�ضخا�ص في مجتمع قادرين على العمل ول يجدونه. عالج هذا المو�ضوع من 

خالل درا�ضتك اأنواع البطالة. وبين راأيك.

الن�صاط الال�صفي

اكتب حلوًل لكل نوع من اأنواع البطالة ترى اأنها منا�ضبة للتخل�ص اأو الحّد منها. 

المراجع: 

�صطين  *   المكتب المركزي لالإح�ضاء، ج ع �ص )2003(. التقرير الإح�صائي عن ال�ّصكان غير النَّ

اقت�صاديًا والعر�س المتاح من قوة العمل 2003   دم�ضق: المكتب المركزي لالإح�ضاء.

*    المكتب المركزي لالإح�ضاء ، ج ع �ص )2003(  م�صح البطالة لعام 2003 في �صورية. دم�ضق: 

المكتب المركزي لالإح�ضاء.

في   2004 لعام  البطالة  حول  ال�ّصنوي  التقرير    )2004  ( �ص  ع  ج  البطالة،  مكافحة  هيئة      *

�صورية. دم�ضق: المكتب المركزي لالإح�ضاء.

*    الأخر�ص، �ضفوح؛ نجوى ق�ضاب ح�ضن ) 1999- 2000(  الخدمة الجتماعية. دم�ضق:

*    من�ضورات جامعة دم�ضق.
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ر�سُ 4الدَّ

العمُل والتَّراتُب الجتماعيُّ

 : الهدُف العامُّ

اأن يعي الطالب مفهومي العمل والتراتب الجتماعي واأهميته في المجتمع.

الأهداُف التَّعليميَّة: 

ر�ِس اأْن: الِب بعَد تنفيِذ اأن�صطِة الدَّ ُع مَن الطَّ ُيَتَوقَّ

1  -  يحدد معنى العمل.

2  -  يبّين اأهمية العمل.

3  -  يحدد طبيعة العمل.

4  -  يميز بين النظريات المختلفة للعمل.

5  -  ي�ضتنتج معنى التراتب الجتماعي.

6  -  يبّين التجاهات النظرية المف�ضرة للتراتب الجتماعي.
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العمُل والتَّراتُب الجتماعيُّ

اأو الدول، والدول والمجتمعات تقا�ص جديتها  اأو المجتمع  اأهمية العمل �ضواء للفرد  اأحد ي�ضك في  ل 

من  الم�ضتوى  هذا  اإلى  ت�ضل  لم  الحا�ضر  الع�ضر  في  المتقدمة  والدول  بالعمل،  باهتمامها  وتقدمها 

التقدم في العلوم والف�ضاء والتقنية اإل بجدية اأبنائها في العمل، فللعمل اأهمية كبرى بالن�ضبة للفرد و 

المجتمع، فهو غاية اإن�ضانية و واجب اجتماعي في الحياة. فالإن�ضان ل ي�ضتطيع اأن يعي�ص بال عمل واإل 

لفظته الحياة ونبذه المجتمع و تحطم كيانه  وفقد معنى و جوده، فبالعمل يعبر الإن�ضان عن وجوده. 

اأ�صئلة للحوار

 1  -  ما اأهمية العمل بالن�ضبة اإلى الفرد والمجتمع؟

2  -  ما اأهمية الجدية في العمل؟

3  -  كيف يكون العمل واجب اجتماعي؟

4  -  كيف يعبر العمل عن وجود الإن�ضان؟

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

ًل: العمُل: اأوَّ

ُق من  منُذ وجَد الإن�ضاُن �ضعَر باأنَّ ا�ضتمراَر بقاِئِه في الحياِة يحتاُج اإلى القياِم بحركاٍت وجهٍد معيٍَّن يحقِّ

خالِلِه ما يحتاُج اإليه من غذاٍء وك�ضاٍء وماأوًى، وهذا ما ي�ُضمى العمِل.

ِر الب�ضريِّ وانتقاِل  التَّطوُّ اإليه، و�ضبُب  اإنتاِج ما يحتاج  اإذن �ضروريٌّ جداً لالإن�ضاِن؛ لأنَُّه م�ضدُر  فالعمُل 

َتُه وي�ضمُن كرامَتُه،  ُق الإن�ضاُن اإن�ضانيَّ ِة، وبالعمِل يحقِّ ِة اإلى الحياِة الح�ضريَّ الإن�ضاِن من الحياِة البدائيَّ

ويتفاعُل مَع الآخرين ومَع ذاِتِه. 

اأ  -   مفهوُم العمِل ومعناه :

يوؤدِّي  الذي  المق�ضوُد  الفعُل  هو  والعمُل  ق�ضٍد،  غيِر  من  يقُع  قد  الفعَل  باأنَّ  الفعِل  من  العمُل  يتميَُّز 

ى اأعماًل ع�ضليًَّة، واأعماٌل  اإلى تحقيِق غايٍة ما، وله اأنواٌع عدة: اأعماٌل يغلُب عليها الجهُد الع�ضليُّ وُت�ضمَّ

ٍة  ًة. واأيُّ عمٍل يقوُم به الإن�ضاُن يحتاُج اإلى طاقٍة ع�ضليَّ ى اأعماًل فكريَّ يغلُب عليها الجهُد الفكريُّ وت�ضمَّ

ٍة بن�ضٍب مختلفٍة بح�ضِب نوِع العمِل. وفكريَّ
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ي مواهَبُه وملكاِتِه وقدراِتِه، وكذلك يعد  ٌة اأو ن�ضاٌط مرتبٌط بماهيَِّة الإن�ضاِن، وبو�ضاطِتِه ينمِّ وهو فاعليَّ

ات. العمل اإبداعاً وخلقاً و�ضلوكاً غائياً يبحُث عن الأف�ضِل، ويرافقه �ضعوٌر بالمتعِة وتحقيق للذَّ

�ضلعٍة  اأجِل توفيِر  الأوليَِّة من  العنا�ضِر  التي تتفاعُل مع مختلِف  ُة  الب�ضريَّ ُة  القوَّ اأو  الجهُد  اأنَُّه  ُف  ويعرَّ

بيعِة: )�ضنع كر�ضي– نظم  ٍة اأو نف�ضيٍَّة، وبه نجري تحوياًل وتغييراً في الطَّ ٍة اأو اإ�ضباِع حاجٍة فكريَّ يَّ مادِّ

ق�ضيدة- اإعداد برنامج تلفزيوني(. 

ُة العمِل الجتماعيَّة: يَّ ب  - اأهمِّ

من  بالعمِل  باهتماِمها  مها  وتقدُّ المجتمعاِت  ُة  يَّ جدِّ تقا�ُص 

ُتُه  يَّ قبِل الفرِد والمجتمِع، والعمُل الذي يقوُم به الفرُد له اأهمِّ

فرداً  ِتِه  يَّ اأهمِّ مدى  وُيظهُر  المجتمِع،  في  و�ضَعُه  يبّيُن  لأنَُّه 

في الجماعِة؛ لأنَّه بحاجٍة اإلى غيِرِه لينتَج له ما ل ي�ضتطيُع 

غُل  يَِّة المجهوِد ونوِعِه. وال�ضُّ اإنتاَجُه، وتزداُد قيمُة المنتوِج بكمِّ

يعادُل العملَة، وهو الثَّمُن الذي يدفُعُه الإن�ضاُن ليقتني الأ�ضياَء 

مليئٌة  دٌة  معقَّ اجتماعيٌَّة  عالقٌة  والعمُل  قيمًة.  ليعطيها  اأو 

النَّا�ِص الجزَء الأكبَر من الحياِة  بالتَّناق�ضاِت، ويمثُِّل لمعظِم 

لوِك الأخرى، ويوؤدَّى مقابَل اأجٍر منتظٍم.  مقارنًة باأنواِع ال�ضُّ

جـ  -  تق�صيُم العمِل:

من  جزئيٍَّة  كلِّ  في  قيَق  الدَّ �َص  التَّخ�ضُّ منها  كلٌّ  يتطلَُّب  نوعيٍَّة  اأن�ضطٍة  اإلى  العمِل  تجزئِة  عمليَُّة  وهو 

جزئيَّاِتِه بما ي�ضمُن القدرَة على اإنجاِزِه بفاعليَّة وجودٍة عاليٍة . 

ُة عوامَل ت�ضتوجُب تق�ضيَم العمِل هي: وهناك عدَّ

بِع اأْي: يجُب اأْن يتعاوَن مَع اأبناِء جن�ِضِه ليح�ضَل على القوِت له ولهم.  الإن�ضاُن اجتماعّي بالطَّ

ْت اإلى ظهوِر المهِن المختلفِة. عُة والمتزايدُة التي اأدَّ حاجاُتُه المتنوِّ

هنيَِّة. اختالُف الأفراِد في قدراِتهم الج�ضميَِّة والذِّ

�ضيَِّة. ناعاِت التَّخ�ضُّ ُم الح�ضاريُّ يحتاُج اإلى ال�ضِّ  التَّقدُّ

ُر التَّق�ضيُم الجتماعيُّ للعمِل بالوتيرِة نف�ِضها،  ُق فيه النَّا�ُص بع�ضهم عن بع�ص، يتطوَّ وفي الوقِت الذي يتفرَّ

وفي معظِم الأعماِل. وي�ضبُح تق�ضيُم العمِل و�ضيلًة للتَّ�ضامِن والتَّالحِم ما دام التَّق�ضيُم في الوقِت نف�ِضِه 
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هم بع�ضاً،  يجعُل بيَن الأفراِد فروقاً تجعُلهم يكمل بع�ضهم بع�ضاً، ويعي�ضون معاً، ويعتمدون على بع�ضِ

ًل لالأح�ضِن في العالقاِت الجتماعيَِّة.  وبذلك ن�ضهُد تحوُّ

رٌة: د  -  طبيعُة العمِل متغيِّ

ها : ٌة تحدُث الآَن في طبيعِة العمِل وتنظيِمِه من اأهمِّ هناك تغييراٌت اأ�صا�صيَّ

وِل الفقيرِة. ناعيَِّة الكبرى على اقت�ضاِد الدُّ وِل ال�ضِّ : وذلك بهيمنِة الدُّ 1  -  عولمُة الإنتاِج القت�ضاديِّ

2  -   انت�ضاُر تقنيَِّة المعلوماِت غيََّر طبيعَة الوظائِف التي يوؤدِّيها معظُم النَّا�ِص.

اأن�ضاِق  المقدرَة على تطويِر  َرِت  وفَّ الحا�ضوِب )البرمجّيات(  بو�ضاطِة  المنتجُة  التَّخطيِط  اأدواُت     -   3

اإنتاٍج مرنٍة.

ُرُه لظهوِر طرٍق جديدٍة  توفِّ الذي  عِم  الدَّ العمِل من خالِل  عالَم  �ضتغيُِّر جذرّياً  المعلوماِت  ثورُة    -   4

للعمِل.

للتَّوظيِف في مواقَع  قاباًل  الذي يجعُلُه  الأمُر  المهاراِت في مجاِل مهنِتِه  ِد  العامِل متعدِّ -  ظهوُر    5

دٍة. متعدِّ

ًة  خا�ضَّ حلوًل  تتطلَُّب  وم�ضاكَل  عديدٍة  بيئيٍَّة  ياٍت  تحدِّ وظهوُر  ها  وتنوعُّ ِة  الب�ضريَّ الحاجاِت  تزايُد    -   6

و�ضريعًة.

*  ما العوامل التي اأدت اإلى تق�صيم العمل؟

اُت العمِل:  هـ  -  نظريَّ

ُل لدى كلِّ فرٍد بمروِر الوقِت مجموعٌة من الآراِء والقيِم والم�ضاعِر حوَل العمِل الذي يمار�ُضُه، لذا  يت�ضكَّ

ُر ر�ضا الإن�ضاِن ودافعه للعمِل وموقَفُه منه وهي: فقد كُثَرِت النَّظرياُت التي ت�ضرُح وتف�ضِّ

�ُص بب�ضاطٍة اأنَّ الإن�ضاَن يعمُل لإ�ضباِع حاجاِتِه.  ُة الحاجاِت: تتلخَّ 1- نظريَّ

ُف على ما �ضوف يح�ضُل عليه  يتوقَّ بعمٍل معيٍَّن  القياِم  اإلى  افَع  الدَّ اأنَّ  �ُص في  تتلخَّ ِع:  التَّوقُّ ُة  2- نظريَّ

المكافاأِة  على  بموجِبِه  يح�ضُل  جيٍِّد،  عمٍل  لإنجاِز  الجهَد  يبذُل  لذلك  العمِل،  هذا  اإنجاِز  نتيجَة  الفرُد 

بذَل  فاإنَّ  �ضعيفًة،  المكافاأُة  كانِت  واإذا  زِم،  الالَّ المجهوِد  ببذِل  و�ضتغريِه  المهمة،  حاجاِتِه  �ضت�ضبُع  التي 

المجهوِد �ضُي�ضاَعُف ليتالءم معها في اأغلِب الأحياِن. علماً اأنَّ هناك فئًة من النَّا�ِص في كلِّ مكاٍن وزماٍن 

َر بالمكافاأِة. تبذُل جهداً كبيراً، وتقوُم باإنجازاٍت مميَّزٍة من دوِن اأْن تفكِّ

ى  وُي�ضمَّ التَّعلُِّم  مبادئ  اأحُد  هو  ُة  النَّظريَّ هذه  عليه  تقوُم  الذي  المبداأُ   : الإيجابيِّ عِم  الدَّ ُة  نظريَّ  -   3
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ٍة،  لوِك الذي يوؤدِّي اإلى الح�ضوِل  على نتائَج اإيجابيَّ ُد نزعَة الفرِد اإلى تكراِر ال�ضُّ قانوَن التَّاأثيِر الذي يوؤكِّ

لوِك الذي يوؤدِّي اإلى الح�ضوِل على  نتائَج �ضلبيٍَّة.  وعدِم تكراِر ال�ضُّ

منظمِة  اإلى  يعطيِه  ما  بيَن  توازناً  يخلَق  لأْن  مدفوع  الفرَد  اأنَّ  تفتر�ُص  والعدِل:  الم�ضاواِة  ُة  نظريَّ  -4

العمِل من وقٍت وجهٍد وخبرٍة.. اإلخ، و ما يح�ضُل عليه في �ضكل /نقود، اعتراف، عالقة مع الآخرين..

المماثِل  خ�ِص  ال�ضَّ اإنتاجيََّة  تعادُل  َتُه  اإنتاجيَّ اأنَّ  الفرُد  �ضعَر  اإذا  ُق،  تتحقَّ العدالُة  اأو  التَّوازُن  وهذا  اإلخ/، 

هذا  لخف�ِص  ُك  ويتحرَّ ٌر،  توتُّ عنَدُه  يحدُث  مَعُه،  الم�ضاواِة  بعدِم  �ضعَر  فلو  معه.  يتعادَل  اأْن  يجُب  الذي 

ها حتَّى ي�ضعَر باأنَُّه متعادٌل مَع الذي يرغُب في اأْن  مِة وخف�ضِ ِتِه داخَل المنظَّ ِر بمحاولة تغييِر اإنتاجيَّ التَّوتُّ

يتعادَل معه.

*  ما دور المكافاآت في العمل؟

: ثانيًا : التَّراتُب الجتماعيُّ

، وت�ضهُم في  وَء على ما يحدُث في البناِء الجتماعيِّ ِة التي ُتلقي ال�ضَّ وهو من العمليَّاِت الجتماعيَِّة المهمَّ

ِة والتَّنمويَّة التي يمرُّ فيها. ِتِه والمرحلِة التَّطويريَّ تحديِد طبيعِة هذا البناِء ومدى ا�ضتقراِرِه وديناميَّ

: اأ  - مفهوُم التَّراتِب الجتماعيِّ

ي�ضيُر اإلى ترتيِب اأفراِد المجتمِع وجماعاِته في طبقاٍت مختلفٍة يت�ضاوى فيها الأفراُد المنتمون اإلى كلِّ 

هم، بينما يختلفون  طبقٍة مع بع�ضِ

بقاِت الأخرى في الممتلكاِت  عن الطَّ

كلٍّ  و�ضِع  بح�ضِب  وذلك  والمكانِة، 

الذي  التَّرتيبيِّ  التَّ�ضل�ضل  منها في 

 . ِج الجتماعيِّ ُه نظاُم التَّدرُّ يفر�ضُ

ُف اأنَُّه " وجوُد بع�ٍص من  وكما يعرَّ

جماعاٍت  بيَن  الجتماعيَِّة  الفوارِق 

ٌة  اقت�ضاديَّ وظروٌف  مزايا  لها 

ٌة معيَّنٌة،  واجتماعيٌَّة وثقافيٌَّة وفكريَّ

بقاِت الأخرى  روِف، ويختلفون عن اأع�ضاِء الطَّ بقِة الواحدِة مت�ضاوون في اأ�ضلوِب الحياِة والظُّ واأفراُد الطَّ

في هذه المعاييِر".
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: ب  -  نظُم التَّراتِب الجتماعيِّ

ُد الموقُع الجتماعيُّ للفرِد لحظَة ميالِدِه، ول يمكُن تغييُرُه بعَد ذلك اأبداً،  الكا�ضت: وفيه يتحدَّ

: نظاُم تراتٍب يكوُن فيه بع�ُص النَّا�ِص ملكاً لآخرين. قُّ الرِّ

ِة بيَن النَّا�ِص، وهذا يقوُد اإلى  اختالفاٍت  بقُة: نظاٌم يقوُم على الختالفاِت الجتماعيَِّة والقت�ضاديَّ الطَّ

ِة والفر�ِص الوظيفيَِّة والتَّعليميَِّة واإذا كانْت تلك هي نظَم  يَّ يطرِة على الموارِد المادِّ في الممتلكاِت وال�ضَّ

، فما اأ�ضكاُلُه؟ التَّراتِب الجتماعيِّ

: رُة للتَّراتِب الجتماعيِّ ُة المف�ضِّ جـ  -  التِّجاهاُت النَّظريَّ

: 1  -  التَّراتُب الجتماعيُّ في التِّجاِه الوظيفيِّ

منُذ  موجوٌد  الجتماعيُّ  التَّراتُب  و  طبقاٍت،  بال  مجتمٌع  هناك  لي�ص  اأنَُّه  التِّجاِه  هذا  اأ�ضحاُب   يرى   

ُوِجَدِت المجتمعاُت، ويقوُم على عدِم الم�ضاواِة في توزيِع المكافاآِت والمتيازاِت، وتختلُف اأ�ضباُب وجوِدِه 

الّدين، المعرفة،  ُد ذلك مثل(  اخليَِّة والخارجيَِّة لكلِّ مجتمٍع، وهناك عوامُل تحدِّ الدَّ روِف  بح�ضِب الظُّ

الأعراف، الحكومة، الإنتاج، العمل ....... اإلخ(

ومن دواعي وجوِد التَّراتِب الجتماعيِّ تبايُن النَّا�ِص في القدراِت والمهاراِت حيُث ُيعطى هوؤلء مكافاآٍت 

بقِة التي  ًة متميِّزًة عن غيِرهم. وبذلك نجُد التَّرتيَب الجتماعيَّ يقوُم على تحديِد الطَّ ًة ومعنويَّ يَّ مادِّ

بيَن هذه  راِع  ال�ضِّ ( مع عدِم وجوِد  ة  والقوَّ والمكانة  القت�ضاد   ( باأ�ضكاٍل مختلفٍة  الإن�ضاُن  اإليها  ينتمي 

بقاِت. الطَّ

راِع: 2  -  التَّراتُب الجتماعيُّ في اتِّجاِه ال�ضِّ

العوامل  الإنتاج، هي  و�ضائل  وملكية  الحياة  واأ�ضلوب  والمنزلة  خَل  الدَّ اأنَّ  ِة  النَّظريَّ اأ�ضحاُب هذه  يرى   

المحددة للتراتب الجتماعي والتَّناف�ص بيَن الفئاِت . 

َد كارل مارك�س التَّراتَب الجتماعيَّ على اأ�ضا�ِص القت�ضاِد والإنتاِج اأو الو�ضائِل التي يح�ضُل النَّا�ُص  وحدَّ

عن طريِقها على اأ�ضباِب عي�ِضهم، وُيوجُد في راأيه طبقتان مت�ضارعتان في المجتمعاِت الحديثِة: الّطبقُة 

راُع على الإنتاِج هو  َة عمِلها. وال�ضِّ بقُة العاملُة التي تبيُع قوَّ اأ�ضماليَُّة التي تملُك و�ضائَل الإنتاِج، والطَّ الرَّ

ُه الفرُد في الإنتاِج هو  اأنَّ الو�ضَع الذي يحتلُّ ُد  اأنَّ مارك�ص يوؤكِّ اأْي  النَّا�ِص ومراتبها؛  الذي يغيُِّر درجاِت 

ُد فئَتُه الجتماعيَّة. الذي يحدِّ

بينما اأ�ضاَر ماك�س فيبر اإلى اأنَّ بناَء المكاناِت الجتماعيَِّة يعتمُد على مجموعِة اأحكاٍم �ضخ�ضيٍَّة، وتقديراٍت 
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اأنَّ  اأْي  خِل؛  والدَّ والمهنِة،  التَّعليِم،  م�ضتوى  مثَل:  معاييَر  جملُة  فيها  ُت�ضتخدُم  الآخرين  جانِب  من  ذاتيٍَّة 

ُقُه لنف�ضه من خالِل تعليِمِه ومهنِتِه ودخِلِه..اإلخ. مكانَة الفرِد لي�ضت مربوطًة بطبقِتِه و�ضلطِتِه بل بما يحقِّ

*  ماذا يعني التراتب الجتماعي؟

اأ�صئلُة الن�صاط التقويم : 

-  علِّْل ما ياأتي:
ً
اأول 

1  -  العمل �ضروري جداً لالإن�ضان.

2  -  ي�ضبح تق�ضيم العمل و�ضيلة للت�ضامن والتالحم.

ثانيًا ـ اأجْب عن الأ�صئلِة الآتيِة :

1  -  و�ضح النظريات المختلفة في العمل وبين راأيك.

2  -  بين التجاهات النظرية المف�ضرة للتراتب الجتماعي.

: يِّ �صاُط الال�صفِّ النَّ

 تقديُم حلقاِت بحٍث عن نقابِة العماِل في �ضوريا والخدماِت التي توؤدِّيها لأع�ضاِئها.
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ر�سُ 5الدَّ

الفّن والمجتمُع

 : الهدُف العامُّ

َتُه لالإن�ضاِن والمجتمِع. يَّ الُب طبيعَة الفّن واأهمِّ اأْن يفهَم الطَّ

الأهداُف التَّعليميَّة: 

ر�ِس اأْن: الِب بعَد تنفيِذ اأن�صطِة الدَّ ُع مَن الطَّ ُيَتَوقَّ

1  -  يبين ن�ضاأة الفن وطبيعته.

2  -  يحدد مفهوم الفن.

3  -  ي�ضتخل�ص خ�ضائ�ص الفن.

4  -  يحدد اأنواع الفنون.

5  -  يميز بين نظريات الفن المختلفة.

6  -  ي�ضتنتج العالقة بين الفن والمجتمع.
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الفنُّ والمجتمُع

اِم  يحتوي المتحف الوطني  منحوتاٍت ور�ضوماٍت واآثاراً فنِّيًَّة رائعًة ت�ضيُر اإلى تاريٍخ فنِّيٍّ عريٍق لبالِد ال�ضَّ

َة العالِم وتاريَخُه باألواٍن وخطوٍط من ت�ضويٍر  افدين، ويعجُّ بلوحاٍت رائعٍة تحكي ق�ضَّ ووادي النَّيِل والرَّ

للمعارِك والحروِب، والإ�ضاءِة على الأعماِل والثَّقافاِت باأ�ضلوٍب فنِّيٍّ رفيٍع لفنانِّيَن عظاٍم موهوبين. وهي 

ْت على ر�ضِمها واختالِف كلِّ �ضيٍء في هذا  مثاُر جدٍل وتحليٍل واإعجاٍب برغِم القروِن العديدِة التي مرَّ

الع�ضِر عن ذاك.. هنا تكمُن عظمُة الفّن؛ لأنَُّه لغٌة عالميٌَّة ت�ضلُح لكلِّ مكاٍن وزماٍن.

اأ�صئلة للحوار

1  -  هل زرَت متحفاً؟ �ضْف اأجمَل ما �ضاهْدَتُه فيه.

2  -  اذكِر ا�ضَم الفّن الذي ي�ضتهويَك ولماذا؟.

3  -  ما معنى: الفنُّ لغٌة ت�ضلُح لكلِّ مكاٍن وزماٍن؟

يََّة الفّن بالنِّ�ضبِة اإلى الإن�ضاِن والمجتمِع.؟ 4  -  ما اأهمِّ

في �صوء الحوار ال�صابق �صنناق�س الآتي:

ًل: ن�صاأُة الفّن وطبيعُتُه: اأوَّ



135

الإن�ضاَن  اأنَّ  اإذ  ٍة،  �ضخريَّ لوحاٍت  في  اأ�ضا�ضيٍّ  ب�ضكٍل  وتمثََّل  اأوروبا  غرِب  في  البدائيِّ  الفّن  اكت�ضاُف  بداأَ 

بها  َر  فتاأثَّ الأولى،  اأحداَثها  و�ضايَر  بيعيَة  الطَّ البيئَة  والنَّق�َص في كهِفِه، وعاي�َص  �ضَم،  الرَّ البدائيَّ مار�َص 

وحاوَل التَّاأثيَر فيها.

الفّناُن  يفعُلُه  وما  ُلها،  ويتاأمَّ بها،  ر  يفكِّ راٍت  موؤثِّ بالفّناِن من  ما يحيُط  كلِّ  بيعُة م�ضدَر  الطَّ ُتعدُّ  لذلك 

بيعيَِّة التي يعي�ُص فيها كونه  اأنَُّه يعك�ُص خياَلُه على معلوماِتِه واأحا�ضي�ِضِه التي ي�ضتقيها من البيئِة الطَّ

بيعِة من خالِل  اأُ من مكوناِتها، ويعبُِّر الفّناُن باأ�ضلوِبِه الخا�صِّ وبنظرِتِه المتميِّزِة عن الطَّ جزءاً ل يتجزَّ

الفرِد  الفّنّي، بمدى مقدرِة  العمُل  واإعادِة تنظيِم بع�ِص عنا�ضِرها، لذلك يرتبُط  تبديٍل  بعمليَِّة  قياِمِه 

َقُه �ضواٌء  ُذ من اأيِّ اإن�ضاٍن ن�ضتطيُع اإدراَكُه وال�ضتمتاَع به وتذوُّ على ترجمِة م�ضاعِرِه،  فالعمُل الفّنيُّ المنفَّ

ُذُه قريباً منَّا، اأم بعيداً، ومهما اختلفِت البيئُة اأو اللُّغُة اأو الجن�ُص. اأكاَن منفِّ

*  كيف تكون الطبيعة م�صدرًا للفن؟

 : ثانيًا: مفهوُم الفنِّ

» فنٍّ « نظرًة  اإلى لفظِة  األَّ ننظَر  يجُب 

ٍل  تاأمُّ دوِن  من  نقبلَها  واألَّ  �ضطحيًَّة، 

" فنٍّ  لفظُة  ت�ضيُر  كانْت  فقديماً  ونقٍد، 

�ضِم  الرَّ اإنتاٍج معيٍَّن من  اأو  اأعماٍل  " اإلى 
وغيِرها،  والمو�ضيقا  والكتِب  والنَّحِت 

الحياِة  وفي  الحالي  ع�ضِرنا  في  ولكنَّ 

ِة اأ�ضبحْت ت�ضيُر لفظُة » فنٍّ « اإلى  اليوميَّ

في حياِتِه  الإن�ضاِن  اأنَّ معظَم ممار�ضاِت 

لذلك  فنِّيٍَّة؛  طبيعٍة  ذاُت  هي  اليوميَِّة 

راً،  ومتكرِّ �ضائعاً  الفنِّ  م�ضطلُح  اأ�ضبَح 

دٍة؛ لأنَّ دائرَة الفنِّ قد اتَّ�ضَعْت في الع�ضِر الحديِث لت�ضمَل مهاراٍت  وي�ضتخدُم في مواطَن كثيرٍة وغيِر محدَّ

ًة متباينًة.  ب�ضريَّ

َف الفنُّ تعريفاٍت  َق والم�ضاركَة الفنِّيََّة. وقد ُعرِّ والفنُّ ل يقت�ضُر على الخلِق والإبداِع، واإنَّما ي�ضمُل التَّذوُّ

ناعِة الجيِّدِة  . دًة منها: الفنُّ هو كلُّ عمٍل تميََّز بالمهارِة و ال�ضِّ متعدِّ

امي.  ال�ضَّ واإدراَكُه  واإح�ضا�َضُه  الإن�ضاِن  اإن�ضانيٌّ يحكُم م�ضتوى عقِل  اإنتاٌج  باأّنه  »عمانويل كانت«  َفُه  وعرَّ



136

ورغبـــاِتِه  اأفكـاَرُه  اإلـيهم  ينقُل  فهو  والنَّا�ِص،  الفّنـَاِن  بيَن  الو�ضِل  الفنَّ همزُة  اأنَّ  »هربرت ريد«   ويرى 

وم�ضـاعَرُه وانفعالِتِه وعواطَفُه. 

َفُه على اأنَُّه اإ�ضفاُء الجماِل على الأ�ضياِء. َف الفنُّ اأنٌَّه تعبيٌر عن النَّف�ِص، ومنهم َمْن عرَّ كما ُعرِّ

*  كيف يكون الفن همزة الو�صل بين الفنان والنا�س؟

: ثالثًا: خ�صائ�ُس الفنِّ

اأْن  لبدَّ   ، الفنِّ مفهوَم  ندرَك  حتَّى 

تتجلَّى  والتي  ًل  اأوَّ خ�ضائ�َضُه  َف  نتعرَّ

في النِّقاِط الآتية: 

1  -  يعتمُد على الحوا�صِّ ويخاطُبها 

الّذوق،  اللم�ص،  الب�ضر،  ال�ّضمع،   (

ال�ّضم(.

مح�ضو�ضٍة  يٍَّة  مادِّ طبيعٍة  ذو    -   2

بحا�ضة  ترتبط  المو�ضيقا  )مثاًل 

ال�ّضمع، والّر�ضم بالب�ضر...اإلخ(.

)الفنُّ  خا�صٌّ  فرديٌّ  مو�ضوٌع    -   3

خ�ِص عندما تتفاعُل مع الواقِع(. ُة لل�ضَّ يقوُم على ما تدرُكُه الحوا�صُّ والمخيِّلُة الخا�ضَّ

اأو  الفنِّيِّ  بالمو�ضوِع  ن�ضتمتُع  الجماليَِّة )نحن  النَّاحيِة  له من  الفنِّ ل قيمَة  منيُّ في  الزَّ الو�ضُع    -   4

اد�َص ع�ضَر(. الجماِل لذاِتِه بغ�ِص النَّظِر عن زماِنِه ومكاِنِه، لوحة الموناليزا منذ القرن ال�ضَّ

.) وتين الم�ضتمرِّ المملِّ ٌق اأو مبتكٌر )يتغلَُّب فيه الأفراُد على الرُّ 5  -  ن�ضاٌط خالَّ

ٍة اأو حركيٍَّة...اإلخ(.  ٍة اأو مو�ضيقيَّ 6  -  �ضورُة الواقِع في ذهِن الفنَّاِن ) ُيعبُِّر عنها برموٍز كتابيَّ

واياِت، وفيه خال�ٌص وانعتاٌق  الرِّ الحاُل في  ذهنيًَّة كما هو  للمتعة )قد يثيُر �ضوراً  7  -  يكون م�ضدراً 

من هموِم الحياِة(.  

8  -  ي�ضهُم في تربيِة ذوِق الإن�ضاِن وتنميِة معارِفِه.

*  لماذا ل قيمة للزمن في الفن؟
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: رابعًا: اأنواُع الفنِّ

لأنواِع  عديدٌة  تق�ضيماٌت  هناك 

ها: الفنوِن اأهمُّ

التَّ�ضكيليَُّة:  اأو  الجميلُة  الفنوُن   -

الإبداعاُت التي ت�ضتمتُع بم�ضاهدِتها 

بيعيَِّة،  الطَّ المناظِر  لوحاِت  مثل: 

�ضِم،  وِر، والعمارِة، والنَّحِت، والرَّ وال�ضُّ

والنَّق�ِص.

الإبداعاُت  التَّطبيقيَُّة:  الفنوُن   -

اليوميَِّة،  حياِتنا  في  ُت�ضتخدُم  التي 

مثل: اأثاِث المنزِل والألب�ضِة.. اإلخ.

يَّاراِت والبواخِر.. يَّاراِت، وال�ضَّ ناعِة، مثل: الطَّ ناعيَُّة: الإبداعاُت التي ُتنتُج في ال�ضِّ - الفنوُن ال�ضِّ

وال�ّضينما  الم�ضرِح،  مثل:  و�ضماِعها  بم�ضاهدِتها،  ن�ضتمتُع  التي  الإبداعاُت  ُة:  التَّعبيريَّ الفنوُن   -

عِر.... وال�ضِّ

جاِد... عِب والذي ينتقُل عبَر الأجياِل مثل، الأثواِب وال�ضُّ عِب لل�ضَّ عبيَُّة: نتاُج ال�ضَّ - الفنوُن ال�ضَّ

ون بالفنِّ ت�ضمياٍت مختلفًة منها:  ون و المخت�ضُّ ِة اأطلَق عليها المهتمُّ و هناك اأنواٌع من الفنوِن الخا�ضَّ

– التَّجريديُّ ... اإلخ. رياليُّ مزيُّ – ال�ضِّ – الرَّ التَّكعيبيُّ

*  اذكْر اأمثلًة لكلِّ نوٍع.

 : اُت الفنِّ خام�صًا: نظريَّ

ِة: ترى اأنَّ العمَل الفنِّيَّ يرجُع اإلى نوٍع من الوحي اأو الإلهاِم، اأي:  ُة الإلهاِم اأو العبقريَّ 1  -  نظريَّ

اأنَّ الفنَّاَن ي�ضتلهُم عملَُه الفنِّيَّ ل من عقٍل واٍع اأو �ضعوٍر ظاهٍر اأو مجتمٍع معيٍَّن اأو تاريٍخ فنِّيٍّ �ضابٍق، واإنَّما 

ل العقل اأو الإرادٍة ويجعُلُه ينتُج عماًل فنِّّياً  من وحٍي خارجيٍّ خارٍق، اأي يحدُث فجاأة؛ وياأتي من دون تدخُّ

اً. خا�ضّ

ُة العقليَُّة: ترى اأنَّ عمليََّة الإبداِع الفنِّيِّ نتاُج العقِل ووليدُة الفكِر، واأنَّها فعٌل مق�ضوٌد  2  -  النَّظريَّ
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ُد اأن�ضاُرها اأنَّ الإلهاَم المفاجَئ لي�ص اإلَّ نتيجَة التَّفكيِر الم�ضني  ، ولي�ص وليَد الم�ضادفِة، ويوؤكِّ وحقيقيٌّ

اإدراكيٍَّة وهي  ًه من عالٍم مثاليٍّ بل من قوًى  اأوليٍَّة لي�ضت م�ضتقَّ اإلى قوانيَن  الفنَّ  المتوا�ضِل، واأرجعوا 

َر في عمِلها، ويجد متعًة  العقُل، فال اإبداٌع فنِّيٌّ من دوِن تفكيٍر، لأنَُّه ل بدَّ للفنَّاِن اأْن يعرَف حرفَتُه، ويفكِّ

فيها. والعقُل هو نقطُة بدايِة الإبداِع عموماً والإبداِع الفنِّيِّ خ�ضو�ضاً.

، فالفنُّ  ُة الجتماعيَُّة: ترى اأنَّ الفنَّ لي�ص اإنتاجاً فردّياً بل هو نوٌع من الإنتاِج الجمعيِّ 3  -  النَّظريَّ

ُر بالع�ضِر والمجتمِع الذي ُوِلَد فيه ول يكوُن م�ضتقالًّ  دوا اأنَّ الفنَّ يتاأثَّ ٌة، اإذ اأكَّ عنَدهم ظاهرٌة اجتماعيَّ

ُة الجيِل الفنِّيِّ الالحق اإ�ضافَة  ، ومن ثمَّ تكوُن مهمَّ ابقِة التي ظهَر فيها مثُل هذا الفنِّ عن الع�ضوِر ال�ضَّ

ابقِة؛ لأنَّ الفنَّ هو حرفٌة اأو �ضنعٌة جماعيَّة تنتقُل عبَر  اأو تطويَر تراٍث فنِّيٍّ يحمُل �ضفاِت الع�ضوِر ال�ضَّ

ِة اأو الأدبيَِّة في المجتمعاِت البدائيَِّة والمعا�ضرِة كانت  الأزمنِة والأمكنِة، لهذا فاإنَّ جميَع الأعماِل الفنِّيَّ

عراِء يتناولون في ق�ضائِدهم مو�ضوعاٍت اجتماعيًَّة، ويعبِّرون عن  ذاَت �ضبغٍة اجتماعيٍَّة، فمثاًل معظُم ال�ضُّ

م�ضاعِر الجماعِة وهموِمها واآماِلها وثقافِتها... اإلخ.

*  كيف يكون الإبداع الفّنيِّ نتاج العقِل؟

�صاد�صًا: العالقُة بيَن الفنِّ والمجتمِع:

ُتُه للفرِد  يَّ ، واأهمِّ ، ودوافُع الفنِّ َح هذه العالقَة من خالِل نقاٍط عّدة هي:)وظائُف الفنِّ ويمكُن اأْن نو�ضِّ

- باعتباِرِه ظاهرًة اجتماعيًَّة-على المجتمِع ل ينف�ضُل كلٌّ منهما  والمجتمِع(؛ لأنَّها تبيُِّن انعكا�َص الفنِّ

عن الآخِر.

 : 1- وظائُف الفنِّ

 ، ُر المرُء من طغياِن الحوا�صِّ كِل الفنِّيِّ يتحرَّ يَّة؛ لأنَُّه من خالِل ال�ضَّ ُة: يمنُح الفنُّ ال�ّضعوَر بالحرِّ يَّ  اأ  - الحرِّ

ُر المرُء من طغياِن الفكِر) العقل(، بمعنى اأنَّ الفنَّ هو الفاعُل  بيعة( يتحرَّ ِة ) اأي الطَّ ومن خالِل المادَّ

يَّة بحيُث يعبُِّر الفنَّاُن عن انفعاِلِه  واِء، فالفنُّ يدعو اإلى  الحرِّ للتَّحريِر من اأ�ضِر الحوا�صِّ والفكِر على ال�ضَّ

. بيعِة باأ�ضلوِبِه الخا�صِّ بالفكرِة والطَّ

ِة  موِّ المتوازِن لقوى الإن�ضاِن وملكاِتِه الفكريَّ ب  - التَّوازُن الكلِّيُّ للنَّف�ص: ي�ضاعُد الفنُّ على تحقيِق النُّ

يَِّة. والح�ضِّ

َم الذي ح�ضَل  : للفنِّ دوٌر اأ�ضا�ضيٌّ في الح�ضارِة الإن�ضانيَِّة بمعنى اأنَّ الرتقاَء والتَّقدُّ وُر الح�ضاريُّ جـ  - الدَّ

في المجتمعاِت كاَن للفنِّ دوٌر بارٌز فيه . 
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 : 2- دوافُع الفنِّ

ِة دوافَع منها: لقد اأنتَجِت الأعماُل الفنِّيَُّة تعبيراً عن عدَّ

/ علميٌّ  - دافٌع ثقافيٌّ )للمتعة(- دافٌع نف�ضيٌّ �ضيكولوجيٌّ -  للفنِّ دافٌع جماليٌّ

- دافٌع تاريخيٌّ . - دافٌع دينيٌّ ، �ضيا�ضيٌّ ،اقت�ضاديٌّ -  للفنِّ دافٌع اجتماعيٌّ

بالموروِث  ُر  ويتاأثَّ بالمجتمِع  يرتبُط  فنَّاً  ُتنتُج  الفرِد  لدى  وافِع  الدَّ معظَم  اأنَّ  نجُد  �ضبَق  ما  على  بناًء 

. الجتماعيِّ

ُة الفنِّ للفرِد والمجتمِع: يَّ 3- اأهمِّ

ما،  مجتمعاً  َف  نتعرَّ لكي 

من  غيِرِه  من  به  يتميَُّز  وما 

َف  نتعرَّ اأْن  علينا  المجتمعاِت 

عَة؛ لأنَّها اأكبُر معبِّر  فنوَنُه المتنوِّ

الكثيَر  يك�ضُف  الفنِّ  وفهُم  عنه، 

عن ذوِق اأبناِئِه وطريقِة تفكيِرهم 

وَر  والدَّ ومواقِعهم،  واتِّجاهاِتهم 

المجتمِع،  في  ونُه  يوؤدُّ الذي 

ومن هذا النعكا�ِص لذاِت الفنَّاِن 

من  الكثيِر  على  لُع  نطَّ فنِِّه  في 

للمجتمِع  الجتماعيَِّة  الجوانِب 

الذي يعي�ُص فيه الفنَّاُن، ويتفاعُل مَعُه من نظٍم وعاداٍت وتاريٍخ وثقافٍة و�ضيا�ضٍة وكلِّ جوانِب الحياِة فيه، 

ونفهُم طبيعَة المجتمِع عنَدما نفهُم نظرَتُه للفنِّ وتقويمه له. والعالقُة المتفاعلُة والمتبادلُة بيَن الفنِّ 

ُف ونفهُم المجتمَع الذي ُوِجَد  والمجتمِع ُيَعبَُّر عنها بفنوِنِه، وبالمقابِل ن�ضتطيُع فهَم الفنِّ عندما نتعرَّ

. اأو اأُبِدَع فيه هذا الفنُّ

ُة الفنِّ للفرِد والمجتمِع في الأموِر الآتيِة:  يَّ وتتجلَّى اأهمِّ

ُقه: ُتعدُّ الفنوُن تراثاُ ح�ضارّياً تتناقُلها الأجياُل، مثاًل لم ُي�ضتدّل على  1  -  درا�ضُة التَّراِث الح�ضاريِّ وتذوُّ
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ِة اأو البابليَِّة...اإلخ اإل من خالِل فنوِنها. الح�ضارِة الم�ضريِّ

2  -  اإدراُك البيئِة المحيطِة وتاأملها: حتَّى يتمَّ اإنتاُج العمِل الفنِّيِّ ل بدَّ اأْن يمرَّ الفنَّاُن بمراحَل عديدٍة 

ذا  اإن�ضاناً  الفنَّاِن  المظاهِر، كلُّ ذلك يجعُل من  بيَن  بِط  ِل والفح�ِص والمقارنِة والرَّ والتَّاأمُّ الإدراِك  من 

. ٍة يرى في الأ�ضياِء المحيطِة به ما ل يراه الإن�ضاُن العاديُّ طبيعٍة خا�ضَّ

خ�ضيَِّة: الإن�ضاُن دائماً في حاجٍة اإلى اأْن يعبَِّر عن نف�ِضِه ب�ضورٍة اأو  3  -  التَّعبيُر عن النَّف�ِص وتكامِل ال�ضَّ

باأخرى، واأف�ضُل تعبيٍر عن النَّف�ِص يتمُّ بممار�ضِة اأيِّ نوٍع من اأنواِع الفنوِن. 

العنا�ضِر  ترتيِب  ففي  والكماِل،  بالخيِر  يرتبُط  دائماً  فالفنُّ  ليمة:  ال�ضَّ ِة  الجتماعيَّ القيِم  تاأكيُد    -   4

عوِب  ال�ضُّ �ضماِت  واإحدى  ٌة  مهمَّ اجتماعيٌَّة  قيمٌة  والنِّظاُم  النِّظاِم،  اإلى  دعوٌة  الفنِّيِّ  العمِل  في  وتن�ضيِقها 

رِة. المتح�ضِّ

*  كيف تكون الحرية وظيفة من وظائف الفن؟
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اأ�صئلُة التقويم : 

اأوًل- علِّْل ما ياأتي:

1  -  اأ�ضبح الفن �ضائعاً وي�ضتخدم في مواطن كثيرة غير محددة.

2  -  ترى النظرية العقلية اأن ل اإبداع فني من دون تفكير

ثانيًا ـ اأجْب عن الأ�صئلِة الآتيِة :

1  -  و�ضح اأنواع الفنون وبين راأيك.

2  -  بين العالقة بين الفن والمجتمع، وبين راأيك..

المراجع:

مّو التنوع. ترجمة: عالء كفافي واآخرون،  خ�صيَّة الرتقاء النُّ 1  -  اآللن ، بيم ) 2010(. نظريات ال�صَّ

الأردن-عمان: دار الفكر.

2  -  اإنغليز، ديفيد، و هن�ضون، جون ) 2007(. �صو�صيولوجيا الفّن طرق للروؤية. ترجمة علي المو�ضوي، 

عالم المعرفة، عدد341، يوليو.

3  -  الحيلة، محمد.) 1998(  التربية الفّنّية واأ�صاليب تدري�صها. عمان: دار الم�ضيرة للن�ضر.

4  -  فيغوت�ضكي)2000(  ال�ّصيكولوجيا وعلم الجمال. ترجمة اأحمد خن�ضة. دم�ضق: دار عالء الّدين.

عالقة الفّن بالمجتمع. بين الّروؤية والنَّقد :

http://www.esyria.sy/edamascus/index.php?p=stories&category 
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ر�سُ 6الدَّ

التَّوا�صُل في المجتمِع

 : الهدُف العامُّ

يََّة الحواِر بيَن الأفراِد والجماعاِت. الُب اأ�ضكاَل التَّوا�ضِل في المجتمِع ، واأهمِّ  اأْن ي�ضتوعَب الطَّ

الأهداُف التَّعليميَّة: 

الِب بعَد النتهاِء من اأن�صطِة الّدر�ِس اأْن : ُع مَن الطَّ   ُيتوقَّ

1  -  ي�ضتنتَج تعريَف التَّوا�ضِل .

َة التَّوا�ضِل في المجتمِع . يَّ 2  -  ي�ضرَح اأهمِّ

َد وظائَف التَّوا�ضِل. 3  -  يحدِّ

4  -  ي�ضرَح اأ�ضكاَل التَّوا�ضِل.

َة اللُّغِة بو�ضِفها اأداًة رئي�ضًة في التَّوا�ضِل. يَّ 5  -  ي�ضتنتَج اأهمِّ

6  -  ي�ضرَح دوَر الإعالِم واأثَرَه في التَّوا�ضِل الجتماعيِّ .

يََّة الحواِر في التَّوا�ضِل الجتماعيِّ . 7  -  ي�ضتخل�َص اأهمِّ
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التوا�صل في المجتمع

ارتديت ثيابي الجديدة �صباَح يوِم العيِد، وذهبُت لتقديِم التَّهنئِة لبع�ِس الأقارِب والأ�صدقاِء 

له:  فقْلُت   ، للتوِّ ا�صتيقَظ  الأكبَر قد  اأخي  البيِت، فوجدُت  اإلى  يُت واجباتي عْدُت  اأدَّ اأْن  وبعَد 

ياراِت المعتادِة للتَّهنئِة بالعيِد، فاأجاَبني متثائبًا: ولَم كلُّ هذا العناِء، الهواتُف  األْن تقوَم بالزَّ

اِل اأو ر�صالٍة  َقَّ ُم له التهنئَة من خالِل هاتفي النَّ متوافرٌة، ومن لم يكْن موجودًا في منزِلِه �صاأقدِّ

ق�صيرٍة اأو ر�صالٍة عبَر ال�ّصابكِة ) الإنترنت(، و يمكُنني تحديُد عدٍد من الأ�صماِء وب�صغطِة زرٍّ 

رًا على نف�صي  �صت�صُل تهنئتي لكلِّ الأ�صخا�ِس الذين اأريُد التَّوا�صل معهم و تهنئَتهم بالعيِد، موفِّ

الجهَد والوقَت.

لفاز بمنا�صبِة  ا اأخي الأ�صغُر فلم ي�صمْع حواَرنا؛ لأنَُّه من�صغٌل باإر�صاِل اأغنيٍة لأ�صدقاِئِه عبَر التِّ اأمَّ

ِة.  ها اإحدى القنواِت الف�صائيَّ العيِد، وتقوُم ببثِّ

اأ�صئلة للحوار

فاِت الإخوِة توؤيُِّد؟ ولماذا؟  ٍف من ت�ضرُّ 1  -  اأيُّ ت�ضرُّ

2  -  ماذا يعني التَّوا�ضُل بالنِّ�ضبِة اإليك؟

�َص لحادٍث، اأكنَت �ضتكتفي منه بر�ضالٍة    3  -  لو كنَت مكاَن �ضخ�ٍص فقد اأحَد اأقارِبِه اأو تعرَّ

  ق�ضيرٍة، اأم ل؟ و لماذا ؟

اأو  �ضائُل الق�ضيرُة من التَّوا�ضِل الجتماعيِّ و�ضدِق الم�ضاعِر،  ِت التِّ�ضالُت الهاتفيَُّة والرَّ 4  -  هل حدَّ

ُة ؟ و لماذا ؟ اأنَّها �ضرورٌة فر�َضْتها حياُتنا الع�ضريَّ

ابكِة في الأن�ضطِة والعالقاِت الجتماعيَِّة في راأيَك؟ و لماذا؟ َر التَّوا�ضُل عبَر ال�ضَّ 5  -  كيَف اأثَّ

في �صوء الحوار ال�صابق �صنناق�س الآتي:

مفهوُم التَّوا�صِل و تعريُفُه:

ُث ب�ضوٍت عاٍل، اأو تقوُل �ضيئاً ما بهدوٍء، اأو تقدم  ُح باأمر ما، اأو تتحدَّ ُث في المناق�ضاِت، اأو ت�ضرِّ عندما تتحدَّ

اإيماءة اأو اإ�ضارة... فاأنت تتوا�ضُل. 

والجمَع  واللتئاَم  والتَّرابَط   لَة  وال�ضِّ والتِّ�ضاَل  القتراَن  العربيَِّة  اللُّغِة  في  التَّوا�ضُل  يفيُد 
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*
والإبالَغ والإعالَم ...

عمليَِّة  على  ا�ضطالحاً  ويدلُّ 

وتبادِل  والتَّجارِب،  الأفكاِر  نقِل 

بيَن  والأحا�ضي�ِص  المعلوماِت 

يبنى  وقد  والجماعاِت،  الأفراِد 

على الموافقِة، اأو على المعار�ضِة 

والختالِف.

ريقُة  الطَّ اأنَُّه  التَّوا�ضُل  ُف  ُيعرَّ

العالقاُت  بو�ضاطِتها  توجُد  التي 

ُر. الإن�ضانيَُّة وتتطوَّ

كما ُيعّرف اأنَُّه: عمليَُّة تفاعٍل بيَن 

مر�ضٍل و م�ضتقبٍل، و ر�ضالٌة تحوي 

*
م�ضاميَن اجتماعيًَّة  تهدُف اإلى نقِل اأفكاٍر ومعلوماٍت بيَن الأفراِد .

يفهُم  من  نريُد  نبت�ضُم  وعندما  لنا،  يقراأُ  من  نريُد  نكتُب  وعندما  ي�ضمُعنا،  َمْن  نريُد  نتكلَُّم  فعندما 

ابت�ضامَتنا وي�ضتجيُب لها...

*  ما معنى التَّوا�صِل لغًة و ا�صطالحًا؟ 

ُة التَّوا�صِل ووظيفُتُه: يَّ اأهمِّ

الإن�ضاُن كائٌن اجتماعيٌّ ل ي�ضتطيُع العي�َص وحده. و حاجُتُه اإلى التَّوا�ضِل ل تقلُّ عن حاجِتِه اإلى الأمِن 

اأو الغذاِء... 

ل  و  الآخِر،  التَّبادَل مع  تعني  اإن�ضانيٌَّة  تجربٌة  اإنَّها  الجتماعيَِّة؟  التَّوا�ضِل  اإلى مهاراِت  يحتاُج  منَّا ل  من 

مَع  عالقٍة  اأيَِّة  لنجاِح  الأ�ضا�ضيُّ  ُد  المحدِّ فهو  التَّوا�ضِل،  دوِن  من  جماعيٌَّة  اأو  ٌة  فرديَّ حياٌة  تقوَم  اأْن  يمكُن 

...، والجذر  اإقامة عالقة وترا�ضل واإر�ضال وترابط وتبادل واإخبار واإعالم   )communication(  تعني كلمة ، اللغة الإنكليزية  *  وفي 

الالتيني هو)communis( ويعني ال�ّضيء الم�ضترك.

 *  يعرف قامو�ص اأك�ضفورد التوا�ضل باأنه : نقل و تو�ضيل اأو تبادل المعلومات والأفكار بالكالم اأو بالكتابة اأو بالإ�ضارات بين مر�ضل 

و م�ضتقبل اأو م�ضتقبلين.
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الآخرين.

كما يفيُد التَّوا�ضُل في تطويِر العالقاِت الإن�ضانيَِّة وتقويتها ون�ضِج �ضخ�ضيَِّة الفرِد؛ لأنَُّه عمليَُّة تفاعٍل 

للتَّعلُِّم  الأ�ضا�ضيََّة  والو�ضيلَة  ونموها،  الجتماعيَِّة  الفرِد  �ضخ�ضيَِّة  ونموِّ  لت�ضكيِل  اأ�ضا�ضاً  تعدُّ  اجتماعيٍّ 

ِف، واأداَة تنظيِم المجتمعاِت الإن�ضانيَِّة وانتقاِل ح�ضارِتها من جيٍل اإلى جيٍل. والتَّكيُّ

ووظائَفُه  َتُه  يَّ اأهمِّ يبيُِّن  الذي  الأمُر  الب�ضِر،  بيَن  و�ضامٍل  متبادٍل  تاأثيٍر  اإحداُث  التَّوا�ضِل  على  ويترتَُّب 

لالإن�ضاِن والمجتمِع.

ِرها، وله وظيفتان اأ�ضا�ضيَّتان : ُق تطوُّ فالتَّوا�ضُل جوهُر العالقاِت الإن�ضانيَِّة، ومحقِّ

*  وظيفٌة معرفيٌَّة:

ٍة.  هنيَِّة  وتبليِغها بو�ضائَل لغويٍة وغيِر لغويَّ موِز الذِّ  تتمثَُّل في نقِل الرُّ

ٌة:  ٌة وجدانيَّ *  وظيفٌة تاأثيريَّ

. تقوُم على تمتيِن العالقاِت الإن�ضانيَِّة وتفعيِلها على الم�ضتوى اللَّفظيِّ وغيِر اللَّفظيِّ

*  ما وظائُف التَّوا�صِل الأ�صا�صيَّة؟

: اأ�صكاُل التَّوا�صِل الجتماعيِّ

يتبادُل الب�ضُر في الأ�ضكاِل المختلفِة 

للتَّوا�ضِل نتائَج معرفِتهم، و اإدراَكهم 

للمواقِف المختلفِة، كما ي�ضتوعبون 

تجارَب الآخرين.

عن  ِه  اأمِّ مع  فُل  الطِّ يتوا�ضُل 

وحركاٍت،  وتعبيراٍت  اإ�ضاراٍت  طريِق 

والنَّظِر  واللَّم�ِص  مِّ  ال�ضَّ وبو�ضاطِة 

مِع..، ثمَّ يبداأُ التَّوا�ضُل اللُّغويُّ  وال�ضَّ

على  معتمداً  تدريجّياً  ِل  بالتَّ�ضكُّ

اأ�ضا�ضاً  يعدُّ  الذي  يِّ  الح�ضِّ التَّوا�ضِل 

في كلِّ توا�ضٍل مَع الآخرين، و كذلك التَّوا�ضُل بيَن الإن�ضاِن والواقِع.
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اأو التَّوا�ضُل عن بعٍد  ويختلُف تاأثيُر اللقاءاِت المبا�ضرِة بيَن الب�ضِر، عن تاأثيِر اللقاءاِت غيِر المبا�ضرِة، 

عبَر و�ضائَط تقنيٍَّة مثل: )الهاتف، التِّلفاز، الإذاعة،المعلوماتية، و�ضبكات الإنترنت..(.

ا التَّوا�ضُل المبا�ضُر فهو عالقٌة تفاعليٌَّة بيَن اثنين اأو اأكثَر من النَّا�ِص، فتعابيُر الوجِه ونبراُت  اأمَّ

نُة فيها  دِّ..، كلٌّ منها ُتقراأُ �ضمَن �ضياٍق توا�ضليٍّ معيٍَّن، والمعلوماُت المت�ضمَّ وِت وطريقُة الرَّ ال�ضَّ

اأو�ضُع بكثيٍر من اأي لقاٍء غيِر مبا�ضٍر.

المبا�ضِر  بالتَّوا�ضِل  نين  ال�ضِّ اآلِف  عبَر  تنتقُل  والّثقافُة  الجتماعيَُّة  التَّاأثيراُت  ظلَِّت  لقد 

ًة في التَّوا�ضِل والتَّفاهِم بيَن النَّا�ِص، وو�ضيلَة نقِل الأفكاِر  مترافقًة مع اللُّغِة التي ُتعدُّ اأداًة مهمَّ

اِل.  والمعلوماِت والمعاني،الأمُر الذي يمنُحها القدرَة على تحقيِق التَّوا�ضِل الجتماعيِّ الفعَّ

وتاأخُذ اللُّغُة بو�ضِفها اأهمَّ اآلياِت التَّوا�ضِل، م�ضتويين �ضلوكيَّين )لفظي وغير لفظي(:

 1  -  توا�ضٌل لفظيٌّ قد يكوُن مكتوباً اأو منطوقاً )الكالم والتَّ�ضريح(.

ُن لغَة الإ�ضاراِت والإيماءاِت وتعابيِر الوجِه، يلعُب دوراً مهّماً في   2  -  توا�ضٌل غيُر لفظيٍّ يت�ضمَّ

خ�ضيَِّة وجوانِب الحياِة الجتماعيَِّة، فالأفكاُر والمعاني التي ننقُلها ونتابُعها عن  العالقاِت ال�ضَّ

   . طريِق التَّوا�ضِل غيِر اللَّفظيِّ اأكثُر من تلك التي نتبادُلها عن طريِق التَّوا�ضِل اللَّفظيِّ

ُل التَّعامَل والتَّوا�ضَل مَع الآخِر ب�ضكٍل انفعاليٍّ  ُة بما ي�ضهِّ لقد تكيَّفِت الحياُة الجتماعيَُّة الب�ضريَّ

والم�ضاركُة  التَّعاطُف  واأ�ضبَح  الآخِر  فهُم  اتَّ�ضَع  وبعَدها  اللُّغِة،  ن�ضوِء  قبَل  وغريزيٍّ  وعاطفيٍّ 

للِت النفعاليَِّة. مبنيين على الإ�ضاراِت واللُّغِة والدَّ

الب�ضريََّة من جهٍة  العالقاِت  َد  َر وعقَّ فاإنَُّه طوَّ التَّوا�ضِل،  َة  َل عمليَّ �ضهَّ اللُّغِة قد  ن�ضوُء  كاَن  واإذا 

ُر فيه نتيجَة زيادِة الحتمالِت الممكنِة في فكِّ رموِز اللُّغِة  َب فهَم الآخِر وما يفكِّ اأخرى، و�ضعَّ

ودللِتها.

؟ ُة اللُّغِة في التَّوا�صِل الجتماعيِّ يَّ *  ما اأهمِّ

ُة الحواِر في التَّوا�صِل بيَن الأفراِد والجماعاِت: يَّ اأهمِّ

�ُص فعُل التَّوا�ضِل على الفهِم والإح�ضا�ِص بالآخِر، �ضمَن عالقاٍت اإن�ضانيٍَّة تهدُف اإلى الك�ضِف  يتاأ�ضَّ

عن المعاني الحقيقيَِّة للوجوِد والحياِة الإن�ضانيَِّة. ويعدُّ التَّوا�ضُل بنيًة نف�ضيًَّة اجتماعيًَّة ثقافيًَّة 

منطلُقها الإن�ضاُن الفرُد، وهدُفها م�ضلحُة الفرِد والجماعِة.

تتميَُّز القدرُة على الحواِر وبناِء عالقِة توا�ضٍل مَع الآخِر باأنَّها اأ�ضلوُب تفكيٍر، ونظرٌة  تقوُم على 
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روريُّ  الحتراِم، و تقديُر التَّنّوِع الثَّقافيِّ واأ�ضكاِل التَّعبيِر المختلفِة؛ فالتَّوا�ضُل هو الممرُّ ال�ضَّ

والندماِج  بالرتباِط  الإح�ضا�ِص  اإلى  الحاجَة  يمثُِّل  لأنَُّه  الآخرين؛  مَع  عالقٍة  في  خوِل  للدُّ

ِم والتَّ�ضجيِع... ويمثُِّل الحواُر ج�ضراً للتَّوا�ضِل، فهو عالقٌة مبا�ضرٌة  نِد والتَّفهُّ والحاجِة اإلى ال�ضَّ

بيَن طرفين اأو اأكثَر، تقوُم على التَّعبيِر وتبادِل الأفكاِر والمعلوماِت والحجِج والبراهيِن، بهدِف 

وؤاَل المطروَح : الإعالِم والتَّعارِف والإقناِع والتَّاأثيِر.. لكنَّ ال�ضُّ

ُم في م�ضاِر  هل يوؤدِّي الحواُر والتَّوا�ضُل مَع الآخِر دائماً اإلى نتائَج اإيجابيٍَّة؟ وهل يمكُننا التَّحكُّ

الحواِر لن�ضمَن نتائَج اإيجابيًَّة للفرِد والمجتمِع؟

غوِط النَّف�ضيَِّة  ُه اليوَم تفاقُم م�ضاكِل الأفراِد في الحياِة اليوميَِّة، وازدياُد ال�ضُّ وؤاُل يفر�ضُ هذا ال�ضُّ

ِة  وليَِّة، واتِّ�ضاِع الهوَّ ِم في العالقاِت الدَّ راِع والتَّاأزُّ ِة والجتماعيَِّة، بالإ�ضافِة اإلى ال�ضِّ والقت�ضاديَّ

بحواِر  يتعلَُّق  ما  كلَّ  والتَّوا�ضُل  الحواُر  ي�ضمُل  كما  النَّاميِة،  وِل  والدُّ مِة  المتقدِّ وِل  الدُّ بيَن 

التَّ�ضامِح وقبوِل الآخِر، وحقَّ الختالِف وحقوَق  الثَّقافيَّ واللُّغويَّ و قيَم  َع  الح�ضاراِت، والتَّنوُّ

مفهوَمي  وبروِز  التِّ�ضاِل،  تكنولوجيا  م�ضتوى  على  ِم  التَّقدُّ نتائَج  اأي�ضاً  وي�ضمُل  الإن�ضاِن... 

يخدُم  الذي  الأمُر  والمعلوماِت،  الأفكاِر  لتبادِل  الفر�َص  يتيُح  ا  ممَّ والعولمِة،  المعلوماِت 

عوِب . محاولِت التَّفاهِم والتَّقريِب بيِن الأفراِد وال�ضُّ

اإلى  يوؤدِّي  الحواِر  الإيماَن ب�ضرورِة  ًة؛ لأنَّ  المعا�ضِر �ضرورًة ملحَّ التَّوا�ضُل في عالِمنا  ويمثُِّل 

الأفراِد  وم�ضاركِة  والمجتمعاِت،  الح�ضاراِت  مختلِف  بيَن  والتَّفاهِم  لميِّ  ال�ضِّ التَّعاي�ِص  �ضماِن 

ِة.  ِم والتَّنميِة الب�ضريَّ والمجتمعاِت في التَّقدُّ

؟ *  ما دوُر الحواِر في التَّوا�صِل الجتماعيِّ

: دوُر الإعالِم واأثُرُه في التَّوا�صِل الجتماعيِّ

هم اأنَّ  يا�ضيَِّة والجتماعيَِّة، و يرى بع�ضُ ٍة في حياِة الفرِد، والحياِة ال�ضِّ ُر و�ضائُل الإعالِم بقوَّ توؤثِّ

َر الجتماعيَّ و الّثقافيَّ يعدُّ ثمرًة من ثمراِت و�ضائِل الإعالِم. التَّغيُّ

و  الجتماعيِّ  البنياِن  تما�ضِك  في  الو�ضائُل  تلك  تلعُبُه  الذي  وِر  الدَّ يَِّة  اأهمِّ على  ذلك  يدلُّ 

التَّن�ضئِة الجتماعيَِّة وتكويِن �ضخ�ضيَِّة الفرِد.

حا�ضوب،  تلفاز،  )اإذاعة،  التِّ�ضاِل  تكنولوجيا  على  القائُم  الإعالميُّ  التَّوا�ضُل  اأ�ضهَم  لقد 

يا�ضيَِّة  ِة وال�ضِّ حِف والمطبوعاِت، في تغييِر البنى الفكريَّ اإنترنت..( بالإ�ضافِة اإلى الكتِب وال�ضُّ
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اأي العامِّ واتِّجاهاِت الأفراِد و�ضلوِكهم وثقافِتهم. للمجتمعاِت، من خالِل تاأثيِرها في الرَّ

فيما  توا�ضِلهم  و  لالأفراِد  الجتماعيِّ  لوِك  ال�ضُّ �ضرِح  في  رئي�ضّياً  دوراً  النَّف�ضيَُّة  العوامُل  تلعُب 

ُر �ضلوُك بع�ِص الأفراِد و يو�ضُف، على الأغلب، طبقاً لنظاِم القوانيِن الجتماعيَِّة  بيَنهم، وُيف�ضَّ

النَّف�ضيَِّة.

ًة في توعيِة اأفراِد المجتمِع بمهاتهم واحتياجاِتهم، و في  وهنا توؤدِّي و�ضائُل الإعالِم وظيفًة مهمَّ

التَّربيِة على الإعداِد النَّف�ضيِّ للعمِل، وتحقيِق التِّفاِق والن�ضجاِم والتَّفاهِم بيَن الأفراِد �ضمَن 

ٍة. وحدٍة اجتماعيٍَّة مترا�ضَّ

؟ *  كيف تقوُم و�صائُل الإعالِم بدوِرها في التَّوا�صِل الجتماعيِّ



149

اأ�صئلُة التَّقويِم و المناق�صِة: 

يٌَّة في حياِة الإن�ضاِن. ا�ضرْح ذلك. 1  -  للتَّوا�ضِل اأهمِّ

ئي�ضَة للتَّوا�ضِل، م�ضتخدماً الأمثلَة. �ْص باإيجاٍز الأ�ضكاَل الرَّ 2  -  لخِّ

3  -  علِّْل ما ياأتي :

       *  تعدُّ اللُّغُة من اأهمِّ اآلياِت التَّوا�ضِل. 

خوِل في عالقٍة مَع الآخرين. روريُّ للدُّ        *  التَّوا�ضُل هو الممرُّ ال�ضَّ

ًة في عالِمنا المعا�ضِر.         *  يمثُِّل التَّوا�ضُل �ضرورًة ملحَّ

ِة  الفكريَّ البنى  تغييِر  في  التِّ�ضاِل  تكنولوجيا  على  القائُم  الإعالميُّ  التَّوا�ضُل  اأ�ضهَم    *     

يا�ضيَِّة للمجتمعاِت. وال�ضِّ

ِة التَّوا�ضِل في راأيك؟ و لماذا؟ ُر �ضلباً في عمليَّ 4  -  ما الذي يوؤثِّ

5  -  هل يوؤّدي الحواُر والتَّوا�ضُل مع الآخِر دائماً اإلى نتائَج اإيجابيٍَّة؟ ولماذا؟ 

يٌَّة: اأن�صطٌة ل �صفِّ

ْت خالَلها لغُة التِّ�ضاِل بيَن الب�ضِر، ثمَّ ح�ضَل الندماُج بيَن تكنولوجيا  ٍر تغيرَّ ُة بمراحِل تطوُّ ِت الب�ضريَّ مرَّ

ناعيَِّة و الحا�ضوب. الأقماِر ال�ضِّ

- ا�ضرْح تاأثيَر ذلك في التَّوا�ضِل بيَن النَّا�ِص، م�ضتعيناً بمراجَع و م�ضادَر اأخرى.

المراجع و الم�صادر

النَّقدية الحديثة.  المناهج  اإلى  مدخل   : الآخر  واآخرون  )1990(  معرفة  اإبراهيم، عبد اهلل    -

بيروت: النَّا�ضر المركز الّثقافي العربي. 

-  اأبو اأ�ضبع، �ضالح خليل ) 2005م(  ا�صتراتيجيات الت�صال و�صيا�صاته وتاأثيراته، عمان الأردن: 

جامعة فيالدلفيا-دار مجدلوي للن�ضر والتوزيع.

-  يعقوب، غ�ضان؛ جوزيف طب�ص )بال تاريخ(  �صيكولوجية الت�صال والعالقات الإن�صانيَّة. بيروت: 

دار النَّهار. 
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اإذا افتر�ضنا اأّن ثّمَة �ضخ�ضّيًة اإن�ضانّيًة عاّمًة، فهل يعني ذلك حتماً اأّنها اجتماعّيٌة ؟

بقدر ما تهّيئ له ذلك ظروُف حياته، لكن 
  *

كل مّنا يخو�ص في عمل يت�ضمن م�ضوؤولية فوق �ضخ�ضية 

ينبغي األ نفعَل ذلك بروح البنية الجماعّية، بل بروح الإن�ضان الذي يريُد اأن يكون اأخالقّياً.

ففي كّل حالة فردية اإذن نحن نكافُح لالحتفاظ باأكبر قدر من الإن�ضانّية، وحينما ن�ضبح جاّدين واعين، 

نفّكُر فيما ُين�ضى عادًة األ وهو اأّن كلَّ ن�ضاٍط عامٍّ يجُب لي�ص فقط اأن يح�ضَب ح�ضاَب الوقائِع التي تتحّقُق 

في م�ضلحة الجماعة، بل واأي�ضاً ح�ضاب اإيجاد الحالة الذهنّية التي من �ضاأنها اأن توؤّدي اإلى الرقّي بتلك 

الجماعة، واإيجاد مثل هذه الروح، وال�ضتعداُد اأهّم من اأي �ضيء ن�ضل اإليه مبا�ضرًة في الوقائع، والن�ضاُط 

*
ُه فيه اأكبُر الجهود للمحافظة على الإن�ضانّية ُيف�ضُد هذه الروح. العامُّ الذي ل ُتوجَّ

من هنا فاإنَّ الإن�ضاَن الذي يعمُل وعلى عاتقه م�ضوؤولية )فوق �ضخ�ضيَّة( عليه اأن َي�ضعَر اأّنه م�ضوؤوٌل لي�ص 

اأن تتحّقَق عن طريقه، بل واأي�ضاً عن الروح العاّمة التي يجُب  النتائج التي ل بدَّ من  فقط عن نجاح 

اإيجاُدها.

وهكذا نخدُم المجتمَع من دون اأن ن�ضّلَم اأنف�َضنا له، ول ن�ضمح له بالو�ضاية علينا في �ضوؤون الأخالق، 

المتداولة  وبالمعتقدات  المجتمُع  ي�ضُعها  التي  العليا  بالُمثل  ثقتنا  عدَم  نطرَح  اأن  اأبداً  لنا  ولي�ص 

فيه.

الأخالقّي،  المعّلم  مكانة  لنف�ضه  يّدعي  باأن  حين،  بعَد  حيناً  الأخالق  تقّدَم  يوقُف  المجتمَع  اأنَّ  غير 

ر�سُ 7الدَّ

ال�صخ�صّية الإن�صانّية والمجتمع

تحليُل ن�ٍسّ

ال�ضعور  اإلى  الفردانية  وتجاوز  والذات  الأنا  عن  الخروج  اإمكانية  ل�ضاحبها  تعطي  حركة(  النف�ص)خبرة-  علم  فروع  اأحد  من  مقتب�ص    *

بالندماج في الحقائق المحيطة من اأ�ضياء واأ�ضخا�ص.

*  اأي اإن تحمل الفرد لم�ضوؤولّيته الّعامة يجب اأن يت�ضّبع بروح ال�ضخ�ضّية الإن�ضانّية الأخالقّية ل الجتماعية.
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ول حقَّ له في هذا.

فالمعّلُم الأخالقّي الوحيد هو الإن�ضان الذي يفّكُر تفكيراً اأخالقّياً وينا�ضُل في �ضبيل الأخالق.

اأ�ضبحت  اإذا  اإل  اإلى تجديدها  �ضبيَل  الأخالق للمجتمع، ول  ب�ضبب ترك  الح�ضارة قد حدث  انهياَر  اإنَّ 

الأخالُق مو�ضوَع اهتمام الكائنات الإن�ضانّية المفّكرة ، و اإل اإذا �ضعى الأفراُد لتاأكيد اأنف�ضهم في المجتمع 

على اأّنهم اأ�ضخا�ٌص اأخالقّيون.

هو  كما  فقط  طبيعّياً  كياناً  يكوَن  اأن  من  بدّل  اأخالقّياً،  كياناً  المجتمُع  ي�ضبُح  ذلك  يتحّقُق  ما  وبقدر 

بح�ضب ذاته.
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اأ�صئلُة البحِث والمناق�صِة:

-  اقراأ الن�ص قراءة �ضامتة.

-  حّدد الكلمات غير المعروفة، وو�ضّحها.

-  ا�ضتخل�ص الأفكار الّرئي�ضية في الّن�ص.

-  حّدد الأفكار الفرعّية في الّن�ص.

-  حّدد موا�ضفات ال�ضخ�ضّية الإن�ضانّية 

-  �ضع عنواناً منا�ضباً للّن�ص.

المرجـــــــــــع :

األبرت ا�ضفيت�ضر )1980( فل�ضفة الح�ضارة. ترجمة: عبد الرحمن بدوي. الطبعة الثانية. دار الأندل�ص.
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ق�ضايا علُم النف�س

الَوحدُة الثّالثُة
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ر�سُ 1الدَّ

الحاجاُت والدوافُع الأ�صا�صّيُة لالإن�صاِن

 : الهدُف العامُّ

اأن يدرَك الطالُب اأهمّية الحاجاِت والدوافِع، ويمّيز بينها.

الأهداُف التَّعليميَّة: 

ُع من الطالِب بعد النتهاِء من اأن�صطِة الدر�ِس اأن: ُيتوقَّ

َد معنى ُكّل من الحاجة والدافع. 1  -  يحدِّ

2  -  يمّيز حاجات الإن�ضان الأ�ضا�ضيَّة.

3  -  ي�ضنِّف الدوافع على اأ�ضا�ص م�ضدرها.

4  -  ي�ضنِّف الدوافع على اأ�ضا�ص الوعي بها.

5  -  ي�ضرَح دوَر الثقافِة والتعليِم في توجيِه الدوافِع.
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الحاجاُت والدوافُع النف�صّيُة الأ�صا�صّيُة لالإن�صاِن

، يتناول مو�ضوُعها خطر الزلزل الذي يتهدد  اإلى ح�ضوِر محا�ضرٍة في المركِز الثقافيِّ دعاني زميلي 

ُل م�ضاهدة مباراٍة في كرة القدم.�ضوف ُتبثُّ اليوم. حياتنا، فقلُت له:اإنَّني اأَُف�ضِّ

ُفنا باأخطار الزلزال وكيف يمكُن اأن نتفاداها. فاأجاَبني قائاًل: ولكنَّ المحا�ضرة اأهم فهي تعرِّ

اإلى نهاية  الطعام ولتوؤّجلوا خططكم  اأ�ضعُر بجوٍع �ضديد، لماذا ل نذهب لتناول  قاطعنا زميلنا بقوله 

الأ�ضبوع حتى ننتهي من الّدرا�ضة.

اأ�صئلة للحوار:

1  -  ماذا كانت رغباُت الزمالِء الثالثِة وحاجاُتهم؟ وهل كانت جميُعها بدرجٍة واحدٍة من التاأثير؟

2  -  اذكر عدداً من الحاجات التي ت�ضعر باأهميتها في حياتك اليوميَّة؟

3  -  ما تاأثير الحاجات الموجودة عند الإن�ضان على �ضلوكه؟

4  -  كيف تفا�ضل بين حاجاتك؟

5  -  ما المق�ضوُد بمفهوِم الدافِع؟

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

ًل:الحاجة والدافع: اأوَّ

وهذه  والحركِة...اإلخ.  والهواِء  الطعاِم  اإلى  كالحاجِة  متعددٌة  ج�ضميٌة  حاجاٌت  ولديه  الإن�ضاُن  يولد 

ُد حياَته  الحاجاُت ترتبُط بالمحافظِة على بقائِه وتكّيفه؛ لذلك لبدَّ من اإ�ضباِعها لأنَّ الحرماَن منها يهدِّ

بالخطِر.

واإلى  ما،  جماعٍة  اإلى  النتماِء  كحاجِة  مختلفٌة  نف�ضّيٌة  حاجاٌت  الج�ضمّية  الحاجات  هذه  على  وتقوُم 

عن  الفرَد  يبعُد  منها،  الحرماَن  لأن  اأي�ضاً  اإ�ضباِعها  من  ولبدَّ  والأمِن...اإلخ،  الجتماعّي  التقديِر 

التكّيِف ال�ضحيِح مَع مجتمعِه.

اإلى  يهدف  ب�ضلوك  القيام  اإلى  الحّي  الكائَن  يدفُع  و�ضيقاً  توّتراً  َتخلُق  فاإنَّها  الحاجات  ُت�ضبْع  لم  واإذا 

ى الدافِع. اإ�ضباِعها، بما ينجُم عنه خف�ُص التوتِر واإعادِة التوازِن، وهذه  الحالة من التوتِر ُت�ضمَّ

ا الدافع فهو محرٌك قويٌّ يدفُع الفرَد للقياِم ب�ضلوٍك معّيٍن لكي يزيَل الظروَف المحبطَة والمعيقَة  اأمَّ
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اأن نعمَل على  ره، كما ن�ضتطيُع  ك �ضلوكنا وتف�ضِّ اأن وراَء كلِّ �ضلوٍك دافعاً،.فالدوافُع ُتحرِّ له وهذا يعني 

تعديلها.

ها: ُة الحاجاِت بب�صاطٍة اأنَّ الإن�صاَن يعمُل لإ�صباِع حاجاِتِه؛ و اأهمُّ �ُس نظريَّ و تتلخَّ

*  الحاجة اإلى البقاِء:

تتطلَّب تاأمين الماأكل والملب�ص والم�ضكن...الخ، فال غنى لالإن�ضاِن عن اإ�ضباِعها للمحافظِة على بقاِئِه.

*  الحاجة اإلى الأمِن:

حتى يعي�ص الإن�ضان حياة مطمئّنة ل ُبدَّ اأن ي�ضعر بالأمن على حياِتِه وماِلِه وم�ضتقبلِه...الخ.

*  الحاجاُت الجتماعيَُّة:

واإذا لم يجْد هذه الجماعَة في  فيها،  ها، ويكوُن محبوباً  اإليها يحبُّ اإلى جماعٍة ينتمي  كلُّ فرٍد  بحاجٍة 

العمِل مثاًل، فاإنَّ ذلك يوؤدِّي اإلى نفوِرِه من العمِل، و�ضعِف الإنتاجيَِّة وعدِم جودِتها ب�ضبِب ارتفاِع معدِل 

غياِبِه وكثرِة الأخطاِء التي يقُع فيها.

*  حاجاُت التَّقديِر:

ِز، زاَد �ضعوُرُه  دْت مهاراُت الفرِد واإبداعاُتُه وقدراُتُه، زاَد �ضعوُرُه بقيمِتِه، وكلَّما ُكوفئ على هذا التَّميُّ كلَّما تعدَّ

بالمتعِة وتحقيِق ذاِتِه اأماَم الآخرين.

ثانيًا:العالقة بيَن الحاجِة والدافِع:

اأ�ضارة بع�ص الّنظرياِت اإلى تماثل مفهومي الدوافِع والحاجاِت، في حيَن اأنَّ هناَك من مّيَز بينهما بالقوِل: 

اإنَّ الحاجَة هي حالُة تغيٍر اأو نق�ٍص اأو زيادٍة في حالِة الفرِد مما ي�ضبُب حالًة من التوتِر والقلِق في�ضعى 

الدافُع اإلى اإزالتها واإعادِة الفرِد اإلى حالِة التوازِن والتكيِف؛ فالحاجُة من وجهِة النظِر هذه هي حالُة 

اختالِل التوازِن في ع�ضويِة الكائِن الحّي، ين�ضاأ عنها توتٌر و�ضيٌق ناجماِن عن عدِم اإ�ضباعها.

البيئِة  في  لتبحَث  الفاعلية  فتثيُر  الحاجِة،  اإ�ضباِع  عدِم  عن  تنجم  التوتِر  من  حالٌة  فهو  الدافُع  اأما 

الخارجيِة عن ال�ضيِء الذي ي�ضبع الحاجة وُيزيُل التوتر.ويعيد التوازن.

*  قارن بين الحاجة والدافع.

ثالثًا:ت�صنيُف الدوافِع:

ت�صنَّف الدوافع على اأ�صا�س م�صدرها اإلى:
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1  -  الدوافُع الأولّيُة اأو الفطرّيُة:

داً بمجموعٍة من الدوافِع عن طريق الوراثِة فهو لي�َص في حاجٍة اإلى اأن يتعلََّمها،  يولُد الكائُن الحّي مزوَّ

ها: وتكون �ضديدَة الأهميِة لحياِة الفرِد اأو لحياِة النوِع، ومن اأهمِّ

*  دافُع الأمومِة:

وُيعدُّ  عليه،  والعطِف  به  والهتماِم  والعنايِة  ل�ضتقبالِه  وال�ضتعداِد  للجنين  الأم  حمِل  في  يتمثُل 

من  النوِع  على  الحفاِظ  دوافِع  اأحَد 

النقرا�ِص.

وجود  ُة  المخبريَّ التجارُب  اأّكدِت  وقد 

يتمّثُل  الدافِع  لهذا  فيزيولوجّي  اأ�ضا�ٍص 

في اإفراِز هرموِن البرولكتين من الف�صِّ 

من  كلٍّ  لدى  النخاميِة  للغدِة  الأمامّي 

الكائناِت الحيوانيِة والإن�ضانيِة في اأثناِء 

الحمِل. 

*  دافُع العط�ِص:

الفِم  بجفاِف  ال�ضعور  خالل  من  يظهر 

والحلق ولهذا ال�ضعوِر اأهمّيٌة بيولوجية، 

في  نق�ٍص  بوجوِد  الحّي  الكائُن  يتلقاه  اإنذاراً  ُيعدُّ  لأنَّه 

الذي  الماِء  �ضرِب  اإلى  ذلك  الماِء في ج�ضمِه، فيدفُعه  كمّيِة 

يجعُل  مّما  للج�ضِم،  الحيويِة  العملياِت  جميِع  في  يدخُل 

الأخرى  العملياِت  تعطيِل  في  �ضبباً  منه  مقداٍر  فقداَن 

الماِء  اإلى  الحاجُة  تظهُر  لذلك  البيولوجي،  التوتِر  وزيادِة 

عند فقداِن قدٍر منه.

*  دافُع الجوِع:

يظهر دافُع الجوِع من خالل ال�ضعور بتقّل�ضات المعدة، وفي 

اإ�ضباعِه �ضماٌن لبقاِء الكائناِت الحيِة وا�ضتمراريتها، والحفاظ 
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على الحياِة لأنها م�ضدٌر اأ�ضا�ضّي لتزويِد الج�ضِم بالطاقِة الالزمِة وفي غياِب مثِل هذه الطاقِة الناتجِة 

عن عملياِت البناء والهدم في خاليا الج�ضم تكوُن هناك �ضعوباٌت في �ضيِر العملياِت الفيزيولوجيِة.

الأن�ضجِة  وتعوي�ص  وال�ضيكولوجّي  الفيزيولوجّي  النمو  الدافِع في عملياِت  الإفادُة من هذا  يمكُن  كما 

في  الّنق�ِص  حالِة  في  اأي  اإليه  الحاجِة  اأو  الطعاِم  من  الحرماِن  حالِة  في  الدافُع  هذا  ويظهُر  التالفِة 

تركيِز موادَّ معّينٍة داخَل دِم الكائِن الحّي.

*  دافُع الجن�ِص:

 ، الحيِّ الكائِن  ج�ضِم  في  الموجودُة  الجن�ضيُة  الغدُد  ُتفرُزها  هرمونات  الفيزيولوجيُّ  اأ�ضا�ضُه 

وهناك نوعان منها:

الأول: هرمون الأنوثة )الإ�ضتروجين(: تفرُزه الغدُد التنا�ضليُة الأنثويُة )المبي�ضان(.

الثاني: هرمون الذكورِة )الأندروجين(: تفرُزه الغدد التنا�ضليُة الذكريُة )الخ�ضيتان(.

الأنثى  ت�ضعُر  عليِه  تزيُد  اأو  معّيٍن  حدٍّ  اإلى  الدم  في  الأندروجين  اأو  الإ�ضتروجين  ن�ضبُة  ت�ضُل  وعندما 

وي�ضعر الذكر بنوٍع من التوتِر اأو عدِم الرتياِح.

2  -   الدوافُع الثانوّيُة اأو المكت�صبُة)النف�صية الجتماعية(:

تنمو مع نموِّ الفرِد مجموعٌة كبيرٌة من الدوافِع المكت�ضبِة ُت�ضتقُّ من الدوافِع الأولّيِة )الع�ضوية(، ولذا 

والخبرِة  التعّلِم  فيها عن طريق  ن�ضاأنا  التي  البيئِة  نكت�ضُبها من  دوافُع  وهي  الثانويَة؛  الدوافَع  ت�ضمى 

ِة. والتعّوِد والتقليِد وتجارِب الفرِد واحتكاِكِه بو�ضطِه وببيئتِه الخا�ضّ

وتقوُم  الموروثِة  الأوليِة  الدوافِع  محلَّ  وتحلُّ  الفرِد  �ضلوِك  في  موؤثراً  عاماًل  الدوافُع  هذه  وت�ضبُح 

اإلى را�ضٍد يكت�ضُب قيَم المجتمِع؛  اأهمية وا�ضحٌة في بناِء ال�ضخ�ضيِة، فيتحّوُل الطفُل  بوظيفِتها، ولها 

وهي لذلك ت�ضمى دوافَع �ضيكولوجية اجتماعية ول ي�ضتطيُع الفرُد الحتفاَظ بتكامِل ال�ضخ�ضيِة ما لم 

ينجْح في اإ�ضباِع تلك الحاجاِت النف�ضيِة والجتماعيِة.

*  مّيْز بيَن الدوافِع الأوليِة والدوافِع الثانويِة من حيُث تعلُُّمها.

وُت�صنَّف الدوافع على اأ�صا�س مدى الوعي بها اإلى:

1  -  الدوافُع ال�ضعوريُة:

ُتح�صُّ  بماذا  مثاًل:  َرها،  ويتذكَّ ي�ضتدعيها  اأن  له  يمكُن  اأو  ويعيها،  بوجوِدها  ال�ضخ�ُص  ي�ضعُر  دوافع  هي 
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من  معّين  نوع  تناوِل  نحو  ويتَّجه  الجوِع،  بدافِع  ُيح�صُّ  الذي  ال�ضخ�ِص  فحالُت  تريُد؟  ماذا  اأو  الآن، 

دوافَع  الحالِت  هذه  مثُل  ُتعدُّ  له...  بكراهيتِه  ويح�صُّ  النا�ِص  من  فالناً  يكره  الذي  وال�ضخ�ص  الطعاِم 

الفرُد  يعي  وعندما  محّددٍة  رغباٍت  تحقيِق  اأو  معّيٍن  �ضلوٍك  اإلى  له  بدفِعها  ال�ضخ�ُص  يح�صُّ  �ضعوريًة، 

اإلى حلوٍل لها  ُل  التو�ضّ �ُص لها يتم  التي يتعرَّ ال�ضلوكيِة  العديَد من ال�ضطراباِت  دوافَع �ضلوكاتِه، فاإنَّ 

ال�ضهِل  من  ي�ضبُح  ثمَّ  ومن  تقويُمها  ال�ضهِل  من  ال�ضعوريِة  الدوافِع  هذه  مثَل  اإنَّ  تقويُمها؛  حيُث  من 

تعديُل ال�ضلوكاِت الإن�ضانيِة.

2  -  الدوافُع الال�ضعوريُة:

�ضخ�ٍص  وكلُّ  اإياها  اإنكاِره  في  نجُد غرابًة  لذا ل  وعيِه  في  تظهُر  ول  ال�ضخ�ُص  بها  ي�ضعُر  ل  دوافُع  هي 

لديه دوافُع ل �ضعورية غيُر محدودٍة توؤثُر في �ضلوكِه.

الحبِّ  دافَع  نجُد  ما  فكثيراً  مناق�ضٍة،  �ضعوريٍة  ل  لدوافَع  غطاًء  ال�ضعوريُة  الدوافُع  تكوُن  ما  وكثيراً 

ًة لهذا الآخر قد تتبّدى  ال�ضعورّي المفرط لدى �ضخ�ٍص نحَو اآخَر غطاًء يخفي وراءه كراهيًة ل �ضعوريَّ

�ضراحًة في اأحالمِه، فاإذا به يرى في اأحالمِه هذا الآخر وقد ناَله �ضرٌر في موقٍف معّيٍن، وهكذا... وفي 

هذه الحالِت تكوُن الكراهيُة لهذا الآخِر دافعاً ل �ضعورياً في حين يكون حبه دافعاً �ضعورياً.

*  اذكر اأمثلة اأخرى عن وجود دوافع ل�ضعوريَّة.

رابعًا: دوُر الثقافِة والتعليِم في �صبِط الدوافِع والحاجاِت الإن�صانية وتوجيهها:

ُه على نحو ينا�ضُب طبيعَتُه الب�ضريَة، من خالِل ما يتعّلُمه  ُة عند الإن�ضاِن وتتوجَّ تتغّير الدوافُع الفطريَّ

من قيٍم ومثٍل في حياتِه الجتماعيِة، فعوامل التثقيِف والتن�ضئِة الجتماعّيِة تلعُب دوراً بارزاً في تعديلها 

وتح�ضينها بما ين�ضجُم مع الإطاِر الثقافّي والح�ضارّي ال�ضائِد في المجتمِع.

دافِع  مع  يتعامُل  ثقافتِه  ودرجِة  الجتماعيِة،  في حياتِه  الإن�ضاُن  يكت�ضُبها  التي  الخبرِة  بنتيجة  فمثاًل 

الجوِع تبعاً لخبرته، فهول ياأكُل اإل في مواعيَد محّددٍة تختلُف باختالِف البيئِة التي يعي�ُص فيها.

الخلقيِة  وقيِمها  الجماعِة  بمعاييِر  ويرتبط  والتعّلِم  بالخبرِة  يتاأّثُر  الإن�ضاِن  عنَد  الأمومة  ودافع 

اإلى حّد كبيٍر نحَو  والثقافيِة اأي فيه بعٌد اجتماعّي: يتمثُل في العتماِد على ا�ضتجاباِت الأمِّ العاطفيِة 

اأنماِط التعلِق بيَن الطفِل واأمِه، وبعٌد  اإلى  �ضغيِرها على مثيراتها المتراكمِة، وبعٌد �ضيكولوجي: يعوُد 

فيزيولوجّي يتمّثُل بالأ�ضا�ِص الهرمونّي والع�ضبّي لهذا الدافِع.

كما اأنَّ الأمَّ الب�ضريَة ت�ضتمرُّ في رعايِة طفلها وحمايِتِه حتى بعَد انتهاِء اإفراِز هرمون البرولكتين، في 
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حين اأّن بع�ص اإناث الحيواِن ل ُتْظِهر اهتماماً وحناناً اإل اإذا كانت حبلى اأو ُحقنت بهرمون البرولكتين.

اأ�صئلة التقويم والمناق�صة:

ح ذلك بمثال. 1  -  كيف ي�ضهُم الدافُع في توازِن الفرِد مع محيطِه.و�ضّ

2  -  ل ُبدَّ من اإ�ضباع الدوافع.عّلل ذلك.

3  -  ا�ضرح ت�ضنيفاِت الدوافِع على اأ�ضا�ِص م�ضدِرها.

4  -  ا�ضتنتْج ثالثَة اأدواٍر للثقافِة والعلِم في الدوافِع.

الم�صادر والمراجع:

1  -  خليفة، عبد اهلل، عبد اللطيف، معتز �ضيد )1997(. الدوافُع والنفعالُت. بيروت: مكتبة المنار 

الإ�ضالمية.

2  -  المليجي، حلمي )2000(. علُم النف�ِس المعا�صر. بيروت: دار النه�ضة العربية.

3  -  الهيئة ال�ضورية ل�ضوؤون الأ�ضرة  )2008(. تحليُل الو�صِع الراهِن للطفولِة في �صورية. دم�ضق: 

يوني�ضيف.

4  -   بني يون�ص، محمد محمود  )2007(. �صيكولوجيا الدوافع والنفعالت. عمان: دار الم�ضيرة.
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ر�سُ 2الدَّ

ُر النموُّ والتطوُّ

 : الهدُف العامُّ

اأن يدرَك الطالُب طبيعَة النموِّ واأهميَتُه في تطّوِر الإن�ضاِن.

الأهداُف التَّعليميَّة: 

ُع من الطالِب بعَد الم�صاركِة في اأن�صطِة الدر�ِس اأن: ُيتوقَّ

1  -  يبيِّن معنى النمو.

2  -  يحّدد معنى التطّور.

3  -  يمّيز جوانب التطّور الإن�ضاني.

ح العوامل الموؤثِّرة في النمّو. 4  -  ُيو�ضّ

5  -  ي�ضتخل�ص مبادئ التطّور الإن�ضاني.

6  -  ي�ضرح م�ضكالت النمو في الطفولة والمراهقة.
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ُر النموُّ والتطوُّ

يروي اأحُد الآباِء الذين يعانون من الخالفاِت الزوجيِة الم�ضتمرِة ق�ضَة فقِرِه واأولدِه الثالثة. فيقوُل 

عن الولد الأول: اإنَّه �ضخ�ضّيٌة لفتٌة للنظِر من حيُث ال�ضكُل الج�ضمانّي، وقد حاول اأن ُيقّدَم له كلَّ �ضيٍء 

واأفرَط في دللِه لأّنُه الولُد الأوُل فلم يكمْل درا�ضَتُه، في حيَن كاَن الولُد الثاني قد اأ�ضيَب ب�ضلِل اأطفاٍل 

نتيجَة عدِم تقديِم اللقاِح المنا�ضِب له فلم يكن نموُه الج�ضميُّ طبيعياً.

وجاء الولُد الثالُث �ضليماً معافى، لكن لم ُيتح له التعلُّم بفعل م�ضكالته الأ�ضريَّة، ولم ُيوّفْر له الأمَن 

والحبَّ فكان م�ضيرُه النتماَء اإلى �ضّلٍة خارَج البيِت.

اأ�صئلة للحوار:

1  -  هل للمرحلة الجنينية)الرحميَّة( تاأثير في المراحل العمرية الالحقة، ولماذا؟

2  -  ما دور النمو والتطور ال�ضليمين في �ضلوك الفرد؟

3  -  كيَف تنعك�ص الخالفاُت الزوجيُة على الأبناء والبنات داخل الأ�ضرة؟

4  -  ما تاأثير الم�ضتوى القت�ضادّي و اأ�ضلوِب التن�ضئِة في �ضلوِك الفرِد؟

5  -  اأعط اأمثلة عن تاأثير التغذية والرعاية ال�ضحية في النمو الج�ضمي والعقلي للفرد.

في �صوء الحوار ال�صابق �صنناق�س الآتي:

ًل:معنى النمّو والتطوِر: اأوَّ

اإنَّ يَد الإن�ضان تنمو فيزيولوجَياً، لكنَّها تتطّور اإلى ا�ضتخدامات مهاريَّة كالكتابة والعزف...الخ،.فالنمو 

انتقال تدريجي من مراحل دنيا اإلى مراحل عليا اأكثر تعقيداً، وهو ما يحدُث للكائِن الحّي مْن تغّيراٍت 

اكتماِل  حتى  وت�ضتمرُّ  الملقحِة  البوي�ضِة  تكوين  بدايِة  من  وتبداأ  والبنيِة،  الحجِم  في  وزياداٍت  كمّيٍة 

الن�ضِج.

ا التطّور فهو تغير نوعي اإيجابي في الوظائف الفيزيولوجيَّة والنف�ضيَّة، لأنَّه ارتقاٌء في هذه الوظائِف  اأمَّ

يوؤّدي اإلى تزايِد القدرِة على التعّلِم والتذّكِر وال�ضتنتاِج وحلِّ الم�ضكالِت والإبداِع والتوافق ِ الجتماعّي 

اأن النموَّ الج�ضميَّ والزيادَة في الحجِم يرافقها  اأي  وال�ضتقراِر النفعالّي واللتزاِم باأخالِق الجماعِة؛ 

ارتقاٌء وتح�ّضٌن في الوظائِف العقليِة والنفعاليِة والجتماعيِة.



163

*  قارن بين النمّو والتطور.

ثانيًا :جوانُب التطور عند الإن�صان:

َف العلماُء  التطّوَر في جوانَب عديدٍة منها: �صنَّ

ل: الجانب الأوَّ

ي�ضمل التطوَر في الجانِب الج�ضمّي والحركّي، الذي ينعك�ُص في تغيراِت الطوِل والوزِن ون�ضِب الأع�ضاِء 

والجري والألعاِب الريا�ضيِة الأخرى.

اني: الجانب الثَّ

الم�ضكالِت  والفهِم وحلِّ  وال�ضتيعاِب  التذكِر  في  يتمّثُل  و  والمعرفيِة،  العقليِة  الناحيِة  في  التطّور  هو 

فهماً  الكالِم  على  القدرِة  في  المتمّثل  اللغوّي  الجانِب  في  التطّوَر  هناَك  اأنَّ  كما  التفكيِر.  وا�ضتخداِم 

وا�ضتعماًل والقراءِة والكتابِة.

الجانب الثَّالث:

الم�ضاعِر  �ضبِط  على  القدرِة  زيادِة  في  وينعك�ُص  والوجدانيِة،  النفعاليِة  الناحيِة  من  ُر  التطوُّ ي�ضمل 

واإطالِقها في الأوقاِت والأزمنِة المنا�ضبِة، وتطويِر انفعالٍت عاديٍة مثل الخوِف والقلق ِوالحبِّ والعداِء 

وغيرها.

الجانب الرابع:

،المتمثُِّل في ظهوِر �ضلوٍك مثَل الم�ضاعدِة والتعاوِن والإيثاِر والعدواِن والتعلق ِ  ر الجتماعيُّ هو التطوُّ

بالكباِر وغيرها.

اإنَّ التق�صيَم ال�صابَق ل ينفي التداخَل بيَن جوانِب التطوِر المختلفِة وتاأثَر كلٍّ منها بالآخِر في اأثناِء 

َر في القدرِة على التعّلِم والخبراِت الجتماعّيِة،  اأن توؤثِّ حياِة الإن�ضاِن؛ فالحالُة الج�ضمّيُة للفرِد يمكُن 

ر الحالة النفعاليَّة للفرد في الحالة الج�ضميِة، وفي الوظائِف المعرفيِة والقدرِة على اأداِء الوظائِف  وتوؤثِّ

النف�ضيِة المرتبطِة بها، وعلى الطريقِة التي يتمُّ من خاللها تف�ضيُر الحوادِث وفهُم �ضلوِك الآخريَن.

*  اأعط اأمثلة اأخرى عن تاأثير التداخل بين جوانب التطور المختلفة.
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ثالثًا : العوامُل الموؤّثرُة في النمّو:

يمكن ت�ضنيُفها في مجموعتين رئي�ضتين:

1  -  العوامل الوراثية البيولوجية:

ت�ضمل ال�ضتعدادات الوراثية، والإرث البيولوجي، وتاأثيرات الغدد وطبيعة الن�ضج.

2  -  العوامل البيئية:

فترة  اأثناء  الأم  عمر  ت�ضمل  الرحمية،  البيئة    - اأ  

النف�ضية  وال�ضدمات  الحامل،  الأم  وتغذية  الحمل، 

لها،  �ص  تتعرَّ التي  المعدية  الأمرا�ص  اأو  والج�ضدية 

ال�ضينية وغيرها،  ال�ضلبيَّة لالأ�ضعة  التاأثيرات  وكذلك 

وبع�ص الأدوية.

ب  -  بيئة ما بعد الولدة، ت�ضمل طريقة تربية الطفِل 

واأ�ضلوَب تن�ضئته والم�ضتوى القت�ضادّي لالأ�ضرة.

اذكر عوامل اأخرى يمكن اأن توؤّثر في النمو.

رابعًا : مبادئ النمو:

يمكُن اأْن نميَز في النموِّ بع�َص المبادِئ العامِة:

يّتخُذ النمو اتجاهاً طولياً من الأعلى اإلى الأ�ضفل:

ي�ضيطُر الطفُل على راأ�ضِه اأوًل ثم ذراعيِه واأخيراً �ضاقيه.

يكوُن النمو من الداخِل اإلى الخارِج:

القدمين  فاإن  وبالمثل  اليدين،  قبل  يتطوران  والذراعان  الج�ضِم،  اأجزاِء  قبَل  ال�ضوكي  الحبُل  يتطوُر 

يتطوران قبل الأ�ضابع، ثم تتطّوُر الع�ضالُت ال�ضغيرُة الكائنُة في روؤو�ِص الأ�ضابِع التي توؤدي الحركاِت 

الدقيقَة كالإم�ضاِك ال�ضليِم بالقلِم، والتقاِط الأ�ضياِء ال�ضغيرِة.

لٌة للتفاعِل بيَن الن�ضِج والتعّلِم: النمو مح�ضّ

فالطفُل  جديدٍة.  مهاراٍت  لكت�ضاِب  م�ضتعداً  يكون  اأن  قبَل  معّينٍة  لدرجٍة  ين�ضَج  اأن  اإلى  الطفل  يحتاج 
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يكوُن  الثانيِة من عمره  ال�ضنِة  بعُد، وفي  ين�ضْج  لم  لأَن دماَغه  اللغِة  الرابِع ل يمكنه �ضنُع  ال�ضهِر  في 

دماغه قد بلغ في التطوِر والن�ضِج حّداً يمّكنُه من الكالِم، لكنَّ ن�ضَج الجهاِز ال�ضوتّي والدماِغ يتطّلُب 

اأي�ضاً تعليَم الطفِل وتدريَبُه على ا�ضتعماِل جهازِه ال�ضوتّي.

ي�ضيُر النمو من الب�ضيط اإلى المعقد: 

الت�ضابِه  عالقِة  اإدراَك  اإنَّ  التجريِد.  اإلى  ينتقُل  ثمَّ  الح�صِّ  طريق ِ  عن  البدايِة  في  الطفُل  يتعّلُم 

التفاح  الطفُل  يقوَل  كاأن  وح�ضّي  ب�ضيٍط  ب�ضكٍل  الطفِل  عنَد  تبداأُ  والبرتقالِة  التفاحِة  بيَن  والختالِف 

التفاحُة  يقوُل  فحيَن  تعقيداً،  واأكثَر  اأرقى  عالقاٍت  فهِم  على  اأقدَر  ي�ضبُح  ثم  اأ�ضفُر.  والبرتقاُل  اأحمُر 

والبرتقالُة هما من الفواكِه، يكوُن قد بداأَ يمتلُك مهارَة الت�ضنيِف في فئاٍت.

خام�صًا: مبادئ التطّور عند الإن�صان:

اأ  -  التطوُر منتظٌم ن�ضبياً:

المثاِل  �ضبيِل  على  الر�ضاعِة  مرحلِة  ففي  اأخرى،  قدراٍت  قبل  الإن�ضاِن  لدى  القدراِت  بع�ص  تتطوُر 

يزحُف الأطفاُل قبَل اأن يتمّكنوا من الم�ضي، وفي المرحلِة نف�ضها يناغي الطفُل قبَل اأن يتّكلَم، ثم يتمّكن 

يتقُن  الريا�ضياِت  العالِم.وفي  لهذا  الآخريَن  روؤيِة  كيفيِة  بتخّيِل  يبداأ  اأن  قبَل  بعينيِه  العالِم  روؤية  من 

الطلبُة الجمَع قبَل اأن يتمّكنوا من اإتقاِن مبادِئ الجبِر والهند�ضِة.

ب  -  يتطوُر الأفراُد بن�ضٍب مختلفٍة:

في  وعمقاً  ن�ضجاً  اأكثَر  يكون  الآخُر  هم  وبع�ضُ ة،  والدقَّ التنظيم  على  اأكبَر  بقدرٍة  الطلبِة  بع�ص  يتمتُع 

التفكيِر واأكثر نجاحاً في العالقاِت الجتماعيِة.

جـ  -  يحدُث التطوُر تدريجّياً:

ل  الذي  فالطالُب  مفاجئٍة؛  ب�ضورٍة  الإن�ضاِن  عنَد  المختلفِة  التطوِر  جوانِب  في  التغيراُت  تحدُث  ل 

اأن  اأ�ضئلٍة افترا�ضيٍة معّينٍة يمكُنه  اأو الطالُب الذي ل ي�ضتطيُع الإجابَة عن  اأن يتحّكم بالقلِم  ي�ضتطيُع 

يطّوَر قدراِته في هذه الجوانِب ولكنَّ ذلك ي�ضتغرُق وقتاً.

�صاد�صًا:م�صكالُت النمّو في الطفولِة والمراهقِة:

*  العوامُل البيولوجية:

اإن �ضذوَذ الخ�ضائ�ِص الوراثيِة التي تحمُلها الجيناُت والتهاُب الدماِغ وخلُل الجهاِز الع�ضبّي وا�ضطراُب 
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والت�ضوهاُت  الج�ضِم  خاليا  في  الغذائّي  التمثيِل  عملياِت 

الَخلقيُة والأمرا�ُص المختلفُة كل هذا يوؤدي اإلى تغيٍر في 

ال�ضخ�ضيِة وا�ضطراباِت ال�ضلوِك.

*  الأنماُط التربويُة:

التربوي،  اأو  الأ�ضري  ال�ضبط  في  الت�ضاهل  اأو  ة  كال�ضدَّ

الوجدانيَّة  العالقات  في  التِّزان  عدم  الأ�ضري،  الإهمال 

داخل الأ�ضرة...، ولكلٍّ من هذه الأنماِط تاأثيراته ال�ضلبيَّة 

وت�ضرفاِته. الطفِل  نظاِم  على  تنعك�َص  اأن  يمكُن  التي 

و�ضخ�ضيَّته عموماً.

*  العوامُل الأ�صريُة:

المزاِج  ا�ضطراب  ول�ضيما  نف�ضيَّة  ا�ضطرابات  وجوَد  اإن 

َع الذين يف�ضلوَن  �ضَّ عند اأحد الوالدين يرفُع من احتماليِة خطِر اإ�ضابِة الأطفاِل بالكتئاِب. كما اأنَّ الرُّ

اأخرى قد  اأي�ضاً. وهناك عوامُل  اأو يفتقدوَنُه معّر�ضوَن لخطِر الكتئاِب  اآمٍن  اأو  في تكويِن تعّلٍق ثابٍت 

توؤدي اإلى نتائَج م�ضابهٍة، كالدخِل المنخف�ِص وكثرِة عدِد اأفراِد الأ�ضرِة والتفكِك الأ�ضريِّ ب�ضبِب الطالِق 

والعنِف الأ�ضرّي.

*  العوامُل الجتماعيُة:

يوؤثر المحيُط الجتماعّي للطفِل اأو المراهق ِ في نظاِم �ضلوكِه، فكّلما كاَن هذا المحيُط م�ضبعاً بالحبِّ 

والتفّهِم كان �ضلوُك الفرِد �ضوياً وبعيداً عن ال�ضذوِذ، وال�ضّد بال�ضّد.

*  العوامُل الطبيعيُة:

توؤثر عنا�ضر الطبيعة من مناخ وت�ضاري�ص فيزيولوجياً ونف�ضياً في الإن�ضان وينعك�ص هذا التاأثير على 

�ضلوكه، وعليه يجري الحديث عن ق�ضوة �ضكان الجبال اأو ال�ضحراء.
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اأ�صئلُة التقويِم والمناق�صِة:

اأوًل: علل ما ياأتي: 

1  -  التطّور تغّير نوعي اإيجابي في الوظائف النف�ضيَّة والفيزيولوجية.

2  -  يتطّوُر الأفراُد بن�ضٍب مختلفٍة.

ثانيًا: ا�صرْح ما ياأتي:

1  -  ي�ضيُر النمّو من الب�ضيِط اإلى المعّقِد.

2  -  دور العوامل الأ�ضرّية في النموِّ والتطّوِر.

الم�صادُر والمراجُع:

اأبو جادو، �ضالح محمد علي  )2007(.علُم النف�ِس التطورّي. عمان الأردن: داُر الم�ضيرة.

الريماوي، محمد عودة ) 2003(. علُم نف�ِس النمو. عمان الأردن: الم�ضيرة.

عالونة، �ضفيق فالح  )2004(. �صيكولوجيا التطوِر الإن�صانّي. عمان الأردن: دار الم�ضيرة.

www.psyinterdisc.com  :»موقع مجلة »الثقافة النف�صية المتخ�ص�صة
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ر�سُ 3الدَّ

 ال�صخ�صيُة

 : الهدُف العامُّ

 اأن يعي الطالُب مفهوَم ال�ضخ�ضيِة و العوامَل الموؤثرَة في تكويِنها واأهمّيَة درا�ضِتها. 

الأهداُف التَّعليميَّة: 

ُع من الطالِب بعد النتهاِء من اأن�صطِة الدر�ِس اأن: ُيتوقَّ

يعّرَف ال�ضخ�ضيَّة.
ُ
   -  1

د تاأثير كّل من الوراثة والبيئة في نمّو ال�ضخ�ضيَّة. 2  -  يحدِّ

نات ال�ضخ�ضيَّة. 3  -  يميَِّز مكوِّ

4  -  ي�ضرح �ضروط التعّلم.

ر في ال�ضخ�ضيَّة. 5  -  يجادل في ما يتعّلق بالثبات والتغيُّ
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ال�صخ�صيُة

الأعمال  ببع�َص  به  فاأناط  والده،  يملكه  م�ضنع  اإلى  ي�ضطحبه  لكي  الُعطل  اأيام  والده  على  البن  األحَّ 

الب�ضيطة فيه اإر�ضاًء له، ودعاُه مازحاً "المدير ال�ضغير".

ٍة  كبَر البن وح�ضل على �ضهادة في اإدارة الأعمال، وا�ضتلم مع والده اإدارة الم�ضنع، وتميَّز ب�ضخ�ضيٍة قويَّ

رته. حافظت على نجاح الم�ضنع وطوَّ

اأما �ضقيقه الأ�ضغر فقد كان اتكالّياً، اأحبَّ اللهو وكان غيَر قادٍر على تحّمل الم�ضوؤولية، ولو ت�ضّلم اإدارة 

اإنتاُجُه  ويتدّنى  الم�ضنع  يتراجع  و�ضوف  العمل،  في  مبادرة  اأيَة  يقّدم  لن  الأغلب  على  فهو  الم�ضنع 

وتلحق به الخ�ضائر.

اأ�صئلة للحوار:

1  -  ما الفرق بين �ضخ�ضية الأخوين؟

2  -  لماذا لم ي�ضاعد الأُب "ال�ضقيق ال�ضغير" على اأن يكون ذا �ضخ�ضّيّة ناجحة في راأيك؟

3  -  ما دور الوالدين في اإك�ضاب اأبنائهم �ضخ�ضية متميِّزة؟

4  -  ما مدى الثبات اأو التغير في ال�ضخ�ضية في راأيك؟

5  -  هل يمكن اأن ننجح في تغيير نمط �ضخ�ضية ما، واإك�ضابها �ضفات ايجابيَّة؟ وكيف يتمُّ ذلك؟

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

ًل:تعريف ال�صخ�صيَّة: اأوَّ

يعدُّ مفهوُم ال�ضخ�ضيِة من المفاهيِم التي تكثُر حوَلها التعاريُف والآراُء، والهدُف من درا�ضِة ال�ضخ�ضيِة 

هو فهُم ال�ضلوِك الإن�ضانيِّ من اأجل �ضبِط هذا ال�ضلوِك واإمكانية التنبوؤ به في المواقِف الم�ضتقبليِة.

اأنَّها مجموعة الأن�ضطة التي يمكُن اكت�ضاُفها عن طريق المالحظِة الفعليَِّة  ف واط�ضون ال�ضخ�ضيَّة  عرَّ

لل�ضلوك بقدِر الإمكاِن لكي تعطي معلوماٍت موثوقاً بها.

وهذا  وج�ضدِه،  وعقلِه  وِمزاِجه  خ�ِص  ال�ضَّ لُخلق  ن�ضبّياً  الم�ضتمرُّ  الثابُت  التنظيُم  اأنَّها  اإيزنك  فها  وعرَّ

د تكيَّف الفرِد الفريد مع محيطِه. التنظيُم هو الذي ُيحدِّ

ماِت التي تمّيُز فرداً بذاتِه. فها جيلفورد اأنَّها نمُط ال�ضِّ وعرَّ
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ونالحُظ في التعاريِف ال�ضابقِة اأنها ترّكُز على الفروِق الفرديِة ، تفرِد ال�ضلوِك، الثباِت الن�ضبّي لل�ضلوِك، 

ال�ضخ�ضية بناء فر�ضي.

ثانيًا:العوامُل الموؤّثرُة في نموِّ ال�صخ�صيِة)الوراثة والبيئة(:

ن�ضاأت منذ البدايِة وجهتا نظٍر حوَل دوِر الوراثِة والبيئِة في ارتقاِء ال�ضخ�ضيِة:

 1  - الأولى: تتحّيز للعوامِل الوراثيِة وتجعُلها �ضاحبَة الدوِر الحا�ضِم في نمّو ال�ضخ�ضيِة وارتقاِئها من 

دوِن اإعطاِء اأية اأهمّيٍة للعوامِل البيئيِة. 

2  -  الثانية: تنت�ضُر للعوامِل البيئيِة وترى اأنَّ الخبراِت البيئّيَة المتنوعَة وما يرتبُط بها من اأ�ضاليَب 

مختلفٍة للتن�ضئِة الجتماعيِة هي التي توّجُه م�ضاَر نموِّ ال�ضخ�ضيِة في م�ضاراٍت محّددٍة. 

عوامُل  تحددها  ل  ال�ضخ�ضيَة  اأن  ترى  اعتداًل  اأكثُر  ثالثٌة  نظر  وجهُة  برزت  الدرا�ضاِت  تزايِد  ومع 

وراثيٌة اأو بيئيٌة فقط، بل هي نتاُج تفاعٍل بينهما.

ولكن ما دوُر كل من الوراثِة والبيئِة في ت�صكيِل ال�صخ�صّيِة:

اأ  -  الوراثُة:

تلعُب دوراً مهماً في ت�ضكيِل �ضخ�ضيِة الفرِد و�ضماتِه الفريدِة. ويمكُن تق�ضيُم هذه ال�ضماِت اإلى: 

خلقيٍة كالمزاِج، ج�ضميٍة كلوِن الب�ضرِة ، عقليٍة كالذكاِء، انفعاليٍة كالنب�ضاِط.

الإن�ضاِن  �ضواَد  ويعني  )�ضخ�ص(  الجذِر  من  ا�ضتقاقُه  تمَّ  العربية  اّللغة  في  ال�ضخ�ضية  م�ضطلح 

وغيرِه تراه من بعد، في حيَن لم ترِد ال�ضخ�ضيُة في المعاجِم اللغويِة العربيِة القديمِة.

 persona اإلى الكلمِة الإغريقية  personality وفي اللغة الإنكليزيِة يعوُد اأ�ضُل كلمِة ال�ضخ�ضية

وت�ضيُر اإلى القناِع الذي كان يرتديه الممثُل في اأثناِء تاأديِة دورِه في الم�ضرحيات، ثم تطورت في 

التي  والنف�ضيِة  والعقليِة  والوجدانيِة  الج�ضميِة  الخ�ضائ�ِص  على  لتدلَّ  ع�ضَر  الخام�َص  القرِن 

الحديِث  الع�ضِر  وفي  �ضواه.  دون  ه  تخ�ضُّ �ضخ�ضيٌة  �ضخ�ٍص  فلكلِّ  غيره،  وتميزُه من  الفرَد  تعيُن 

الأدِب ونقدِه،  العلوِم فهي موجودٌة في  لكثيٍر من  الم�ضتركِة  المفاهيِم  اأحَد  ال�ضخ�ضيُة  اأ�ضبحت 

وعلِم الإن�ضان، وعلِم الجتماع وعلِم النف�ص.
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  ب  -  البيئُة الجتماعيُة:

ها  للعوامِل الجتماعيِة والثقافيِة التي ين�ضاأ فيها الطفُل دوٌر في ت�ضكيِل �ضخ�ضيِة الفرِد في مراحِل نموِّ

المختلفِة ويمكُن اأن يظهَر اأثُر البيئِة في ت�ضكيِل ال�ضخ�ضيِة من خالِل المحدداِت الآتية:

1  -  الأ�ضرُة:

توؤثُر الأ�ضرُة تاأثيراً قوياً في ت�ضكيِل ال�ضخ�ضيِة، لأنَّها الم�ضوؤولُة عن تحويِل الفرِد عنَد ولدتِه من كائِن 

بيولوجي اإلى كائن اجتماعيٍّ عن طريق التن�ضئِة الجتماعيِة، كما اأنَّ لحجِم الأ�ضرِة، وترتيِب الطفِل بيَن 

اإخوتِه، دوراً في ت�ضكيِل ال�ضخ�ضية ونمّوها.

2  -  الثقافُة:

توؤثر البيئُة الثقافيُة التي ين�ضاأ فيها الفرُد في ت�ضكيِل �ضخ�ضيتِه، واأهمُّ ملمٍح لهذه التاأثيراِت اختالُف 

لأنواِع  تبعاً  الواحِد،  المجتمِع  �ضمن  وكذلك  اآخر،  اإلى  مجتمٍع  من  الأفراِد  لدى  ال�ضائدِة  ال�ضماِت 

اأنَّها  افترا�ِص  من  ال�ضخ�ضيِة  نموِّ  في  الثقافيِة  البيئِة  اأثُر  ويت�ضُح  فيه،  ال�ضائدِة  الفرعيِة  الثقافاِت 

ت�ضهُم  والتي  اأبنائهم  تربيِة  في  الآباُء  يّتبعها  التي  الجتماعيَِّة  التن�ضئِة  اأ�ضاليِب  تحديِد  عن  م�ضوؤولٌة 

في ت�ضكيِل ال�ضخ�ضيِة و�ضماِتها الفريدِة. ول�ضيما اأن بع�َص المدار�ِص النف�ضيِة )التحليل النف�ضي( تقرُر 

اأن ال�ضنواِت الخم�َص الأولى من حياِة الفرِد هي الحا�ضمُة في ت�ضكيِل �ضخ�ضيِة الفرِد. كما تلعُب الثقافُة 

دوراً مهماً في ت�ضكيِل اأ�ضاليِب تفكيِر الأفراِد وطرائِق تعبيرهم عن انفعالتهم واإ�ضباِع حاجاتهم.

3  -  الخبراُت الحياتيُة:

يكت�ضُبها الفرُد من خالِل احتكاكه بالآخرين، وما يتكوُن لديه خاللها من راأٍي عن نف�ضِه، و�ضخ�ضيتِه 

وذلك انعكا�ضاً لآراِء الآخرين فيه.

ثالثًاً:مكوناُت ال�صخ�صيِة:

ي�ضبُه الإن�ضاُن في بع�ِص جوانبِه الآخريَن )التكوين الع�ضوي(، وفي بع�ِص جوانبه ي�ضبُه بع�َص النا�ِص 

)ب�ضبِب النتماِء اإلى ثقافٍة واحدٍة(. وفي بع�ِص جوانبه ل ي�ضبُه اأيَّ فرٍد اآخَر، فلكل فرٍد اأ�ضلوُبه الخا�ص 

في التفكيِر والتعلِم والتعامِل مع البيئِة المحيطِة به. وقد تعددت مكوناُت ال�ضخ�ضيِة باختالِف النظريِة 

التي ينتمي اإليها الباحُث، ولكْن يمكُن اإرجاُع هذه المكوناِت المتعددِة اإلى اأربعِة مكوناٍت رئي�ضٍة هي: 

1  - المكّوُن الج�ضمي:

يلعُب البناُء الج�ضمي، والعملياُت الفيزيولوجية التي تحدُث داخَل الج�ضِم نتيجَة التفاعِل مع مثيراِت 
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الحياِة المختلفِة دوراً في طرائق ِ ا�ضتجاباِت الفرِد للبيئِة المحيطِة به.

2  -  المكّوُن المعرفّي:

 ي�ضمل جميَع العملياِت العقليِة التي تتمُّ في الدماِغ، والتي توؤّثُر في تف�ضيِر الفرِد لالأموِر المحيطِة به، 

كما توؤّثُر في تف�ضيِره هذه الأموَر واإدراِكه اإياها اإدراكاً �ضحيحاً. 

3  -  المكوُن الوجدانّي:

يعدُّ من مكوناِت ال�ضخ�ضيِة المهمِة، وي�ضمُل انفعالِت المرِء وعواطَفه، ومزاَجه، وم�ضاعَره، وطبَعه.

4  -  المكّوُن ال�ضلوكّي:

ي�ضيُر اإلى كيفيِة تفاعل الفرِد مع الآخريَن، وكيفيِة ت�ضرِفه في الأموِر المختلفِة.

اإنَّ ال�ضخ�ضيَة نتاُج تفاعِل هذه المكوناِت مع بع�ضها، لأنَّها تعمل معاً لت�ضّكَل ال�ضلوك ومن غير المجدي 

اإبراُز مكوٍن على ح�ضاِب مكوٍن اآخَر.

ُح التداخَل بيَن هذه المكوناِت: المثاُل الآتي يو�صّ

يتعر�ُص الفرد لموقٍف ما في حياته فاإذا ا�ضتطاَع اأن يفكَر في هذا الموقِف بطريقٍة علمية، ويعبَر عن 

طريقِة تفكيِره للتعامل مع هذا الموقِف بما ينا�ضبه )معرفي(، فهذا التَّعامُل الناجُح مَع الموقِف �ضوف 

هذا  ونتيجة  )الوجداني(،  و�ضعادًة  وثباتاً  ا�ضتقراراً  اأكثَر  �ضتكون  التي  الفرِد  م�ضاعِر  في  تلقائياً  يوؤثر 

غدّية  واإفرازاٍت  القلِب  �ضرباِت  من  الج�ضِم  داخَل  الف�ضيولوجية  العملياُت  كذلَك  تتاأثُر  �ضوف  الموقِف 

)الج�ضدي(، ثم �ضوف يقوم الفرُد ب�ضلوٍك اإيجابّي وا�ضٍح لحلِّ الموقِف )ال�ضلوكّي(.

الخبراِت  بتغيِر  وتتغيُر  التعلِم،  نتاُج  هي  الفرِد  و�ضخ�ضيُة  والتعديِل،  للتغييِر  قابٌل  الإن�ضاِن  و�ضلوُك 

والمواقِف البيئيِة، وبما اأنها نتاُج التعلِم فهي خا�ضعٌة لقوانيِن التعلِم.

رابعًا: �صروُط التعّلِم:

1  -  التعزيُز:

وهو  حدوِثها.  ومعدِل  قوتها  زيادِة  اأو  ما  ا�ضتجابٍة  احتماليِة  زيادِة  في  اأثٌر  له  حادٍث  اأو  مثيٍر  اأيُّ  هو 

نوعان:

1  -  التعزيُز الإيجابي:
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مثل  من  المطلوِب،  ال�ضلوِك  وقوِع  احتماليِة  من  يزيُد  الموقِف  اإلى  اإ�ضافِته  عند  مريٌح  مثيٌر  هو 

)المدح- البت�ضامة- الجوائز(.

2  -  التعزيُز ال�ضلبّي:

طالٍب  مثل  ال�ضلوِك،  وقوِع  احتماليِة  من  يزيُد  فاإنه  الموقِف،  من  �ضحبه  عند  ومزعٌج  موؤلٌم  مثيٌر  هو 

الطالَب  ذلك  المدر�ُص  وجَد  اأن  بعد  الواجباِت  تلك  من  اأعفاه  ثم  الأ�ضبوِع،  نهايِة  واجباِت  معلٌم  كّلفه 

. ي�ضاعُد زمالءه في ال�ضفِّ

2  -  العقاُب:

هو اإ�ضافُة مثيٍر ذي �ضفٍة �ضالبٍة اأو حذُف مثيٍر ذي �ضفٍة موجبٍة، وهو ل يوؤدي بال�ضرورِة اإلى التقليِل من 

معدِل احتماليِة وقوِع ال�ضتجابِة واإنَّما يعمُل على توقٍف موؤقٍت في ال�ضتجابِة وهو نوعان:

-  العقاُب الموجُب: اإ�ضافة مثيٍر ذي �ضفٍة �ضالبٍة مثل توبيِخ المعلِم للطالِب الم�ضاك�ِص. 

-  العقاُب ال�ضالُب: حذُف مثيٍر ذي �ضفٍة موجبٍة مثل حرماِن الطفِل من الذهاب اإلى مدينِة المالهي 

لعدِم كتابته وظائَفُه.

3  -  النطفاُء:

تناق�ُص  ذلك  ومثاُل  توقفه.  اأو  التعزيِز  لنقطاِع  �ضابقاً  المعززِة  ال�ضتجابِة  حدوِث  معدِل  تناق�ُص  هو 

هذا  المعلِم  امتداِح  لعدِم  �ضابقاً  لديه  الم�ضاركِة  �ضلوَك  المعلم  عّزَز  الذي  الطالِب  م�ضاركِة  احتماليِة 

ال�ضلوَك.

4  -  التعميُم:

هو حدوُث ال�ضتجابِة نف�ضها لمثيراٍت م�ضابهٍة لتلك المثيراِت التي ارتبطْت بها ال�ضتجابُة الأ�ضليُة.

5  -  التمييُز:

ال�ضتجابُة على نحٍو مختلٍف في المواقِف المختلفِة، وهو �ضدُّ التعميِم.

خام�صًا: الثبات والتغّير في ال�صخ�صية:

اأنَّ الأ�ضخا�َص  تفتر�ُص معظُم نظرياِت ال�ضخ�ضيِة وجوَد ثبات ن�ضبي في �ضماِت �ضخ�ضية الفرِد، بمعنى 

�ضوف يت�ضّرفون ب�ضورٍة ثابتٍة من موقٍف اإلى اآخَر عبَر الزمن.
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ويظهُر هذا الثباُت في:

اأ  -  الثباِت في الأ�ضلوِب:

يتميُز ال�ضخ�ُص بثباٍت ن�ضبّي في اأ�ضاليبِه المعرفيِة والتعليميِة والتفكيريِة والمزاجيِة.

ب  -  الثباِت في ال�ضماِت:

اإمكانيًَّة  هناك  لأنَّ  �ضاكنٌة،  ال�ضخ�ضيَة  اأنَّ  الثباُت  يعني  ول  الن�ضبّي،  بالثباِت  ال�ضخ�ضيِة  �ضماُت  تتميُز 

�ضفَة  يعطي  الذي  هو  التغيُر  وهذا  المبكِر،  والر�ضِد  المراهقِة،  مرحلة  في  ول�ضيما  فيها  للتغيراِت 

المرونِة والقابليِة للتكيِف لدى الإن�ضاِن مما يمكُنه من اجتياِز عقباِت الحياِة وم�ضكالِتها.

، و يتغيُر ويتطوُر في اأثناء ذلك، و يتفاعُل دوماً  فال�ضخ�ُص يمرُّ في طفولِته باأ�ضكاٍل مختلفٍة من النموِّ

اأ�ضا�ضيًة  يعدُّ �ضفًة  اآثاره في مكوناِت �ضخ�ضيِته، فالتغيُر  يترُك  التفاعُل  به، وهذا  المحيطِة  البيئِة  مَع 

عنده.

اأ�ضاليَب وطرائَق لإحداِث هذه التغيراِت  اأنَّ التغيَر في ال�ضخ�ضيِة وارٌد فالبدَّ من وجوِد  وبما 

في ال�ضخ�ضيِة، ومن اأهمِّ هذه الأ�ضاليِب) الت�ضكيُل(: الذي هو تعزيُز التقريباِت المتتابعِة نحَو 

ال�ضلوِك النهائّي، فمن خالل الت�ضكيِل يتمُّ تعزيُز ال�ضلوكاِت التي تقترُب من ال�ضلوِك النهائّي 

الذي نهدُف اإلى تمكيِن الفرد منه.
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اأ�صئلُة التقويِم والمناق�صِة :

-  عّلل ما ياأتي:

ناتها. اأ  -  ال�ضخ�ضيُة نتاُج تفاعل بين مكوِّ

ب  -  ل يعني الثَّبات في ال�ضخ�ضيَّة اأنَّها �ضاكنة.

ر الأ�ضرة بقّوة في ت�ضكيل �ضخ�ضيَّة الفرد. جـ  -  توؤثِّ

-  ا�صرح دور البيئة الثقافيَّة في ت�صكيل ال�صخ�صيَّة.

 -  لّخ�ْس �صروَط التعّلم.

-  ما الهدف من درا�صة ال�صخ�صيَّة.

-  بّين دوَر مكوناِت ال�صخ�صيِة في تحديِد اأ�صلوِب الفرِد الخا�سِّ به ك�صخ�ٍس.

الن�صاط الال�صفي :

الفرِد  درا�ضِتها في تعديِل �ضخ�ضيِة  واأهميَة  ال�ضخ�ضيِة  الموؤثرَة في  العوامَل  تبيُن فيه  اكتب مو�ضوعاً 

وتنميتها من خالل التعّلم ".

الم�صادر و المراجع:

-  �ضعد، علي، نعامة، �ضليم  ) 1998 (  ال�صخ�صية. دم�ضق: من�ضورات جامعة دم�ضق.

-  التل، �ضادية  )2006(  ال�صخ�صية. عمان: دار الم�ضيرة. 

-  ر�ضوان، �ضامر  )2007(  ال�صحة النف�صية. عمان: دار الم�ضيرة. 

المخت�صر في ال�صخ�صية والإر�صاد النف�صي. القاهرة: اإيتراك للطباعة  -  �ضفيان، نبيل  )2007(  

http://www.brooonzyah.net/vb/t82260.html    .والن�ضر والتوزيع
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ر�سُ 4الدَّ

ال�صعوُر والال�صعور

 : الهدُف العامُّ

اأن يدرَك الطالُب تاأثيرات الال�ضعور في مجرى الحياِة ال�ضعوريَّة لالإن�ضان.

الأهداُف التَّعليميَّة: 

ُع من الطالِب بعد النتهاِء من اأن�صطِة الدر�ِس اأن:  ُيتوقَّ

1  -  ُيميِّز بين معنى كّل من الال�ضعور وال�ضعور.

ح كيفيَّة ظهور الجوانب الال�ضعورية في ت�ضّرفات الإن�ضان اليوميَّة. 2  -  يو�ضِّ

3  -  ُيبّين العالقة المتبادلة بين الال�ضعور وال�ضعور في الحياة اليوميَّة.

4  -  ي�ضتنج تاأثيرات العقد النف�ضيَّة في ال�ضطرابات ال�ّضلوكّية عند الإن�ضان.
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ال�صعوُر والال�صعور

اأن  بالنفوِر منها، وحدَث  ي�ضعُر  الزوج  بداأ  المتكررِة مع زوجتِه،  الزواِج، وبعد خالفاتِه  �ضنواٍت من  بعَد 

ٍة  اأهدته الزوجُة كتاباً فقبلَه منها مجاملًة لها وو�ضَعه في مكاٍن ما لكنَّه حيَن اأراَد الو�ضوَل اإليه ذاَت مرَّ

ن�ضَي اأين و�ضَعُه، وبقي مكاُن الكتاِب طيَّ الن�ضياِن.

وبعد مّدٍة مر�ضت اأمُّ الزوِج فاعتنت ِبها زوجتُه عنايًة فائقًة ونتيجة ذلك بداأ الرجُل ي�ضعر �ضيئاً ف�ضيئاً 

َم نحو مكتبِه ب�ضكٍل تلقائّي ومدَّ  بالودِّ تجاَه زوجِه وامتناِنه لها، وذات يوٍم �ضاألته زوُجه عن الكتاِب، فتقدَّ

يده اإلى اأحِد الرفوِف لي�ضحَب الكتاَب منه.

اأ�صئلة للحوار:

1  -  لماذا ن�ضي الزوُج اأيَن و�ضَع الكتاَب، في راأيَك؟

2  -  كيَف وجَد الزوُج الكتاَب؟ اأكان ذلك �ضعورياً اأم ل؟

ُم الال�ضعور في �ضلوكنا. 3  -  اذكْر اأمثلًة اأخرى تبّيُن من خاللها كيَف يتحكَّ

4  -  ما دوُر ال�ضعوِر في توجيِه ال�ضلوِك؟ اذكْر بع�َص الأمثلِة.

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

اأوًل:ال�صعور و الال�صعور:

اأ�ضحاُب  ول�ضيما  النف�ِص،  علماُء  يمّيُز   

، بيَن جانبين في النف�ِص  التحليِل النف�ضيِّ

والال�ضعور)الوعي  ال�ضعوِر  الإن�ضانيِة: 

والالوعي(.

وقد ي�ضتخدموَن م�ضطلَح العقِل الباطِن 

للدللِة على الال�ضعوِر. فمثال اإذا �ضاألك 

اأحدهم: لماذا ت�ضرفَت على هذا النحِو 

اأ�ضباٍب. اأهذه  َة  اأو ذاك واأجبَت ذاكراً عدَّ

الأ�ضباُب �ضعوريٌة اأم ل�ضعورية؟
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لل�ضلوِك  الحقيقيَة  الأ�ضباَب  اأنَّ  يوؤكدون  النف�ضيِّ  التحليِل  اأ�ضحاَب  لكنَّ  �ضعوريٌة.  وعيِه،هي  �ضاحِة  على 

هي اأ�ضباٌب خفيٌة اأي ل�ضعورية وجهت �ضلوكنا من دوِن اأن ن�ضعَر بها.

ثانيًا:الال�صعور في الحياِة اليوميِة:

ُد لأنف�ِضنا مثاًل موعداً  من ال�ضهِل مالحظُة فعالياِت الال�ضعوِر في الحياِة اليوميِة العتياديِة، حيَن نحدِّ

للنهو�ِص من النوِم في �ضاعٍة معيَّنٍة من الليِل، فاإننا ننه�ُص عند تلك ال�ضاعِة اأو بعدها اأو قبلها بقليل وفي 

هذا ما فيه من ت�ضهيٍل للحياِة والعمِل والفكِر.

م�ضائَل  اأن  مثاًل  فُتالحُظ  تعتر�ضنا،  التي  وال�ضعوباِت  الم�ضكالِت  من  العديَد  يحلُّ  الالوعي  اإنَّ  ثمَّ 

الهند�ضِة والح�ضاِب التي قد ت�ضغُل بالَك زمناً طوياًل ياأتي حلُّها فجاأًة وبال�ضعي.

في  ما  على  دليٌل  الل�ضاِن  وزلُت  يزعُجنا.  قد  تذّكَرها  لأنَّ  نن�ضاها  اأن  نحبُّ  اأ�ضياَء  نن�ضى  قد  اأننا  كما 

اأن يديَر جل�ضًة وهو غيُر راغٍب فيها  الذي ا�ضطرَّ  ال�ضخ�ِص  ِة  النف�ِص من رغباٍت مكبوتٍة، كما في ق�ضَّ

وتمنَّى اأن تنتهي �ضريعاً، فقال: ) اختتمِت الجل�ضُة( بدَل اأن يقول )افتتحِت الجل�ضة(.

اأ�ضاَع  فاإذا  الن�ضياِن.  حالِت  في  كما  الوا�ضحُة  والإرادُة  الوعُي  يقوُدنا  مما  اأكثَر  الال�ضعور  يقوُدنا  وقد 

ولٌد قلماً، ربما يكوُن ذلك نتيجَة اإهماٍل اأو غفلٍة. لكنَّ الأمر لي�َص دائماً بهذه الب�ضاطِة، فمثاًل اإذا كاَن 

من  �ضئمُت  )لقد  فيها:  له  يقوُل  القلَم،  اأهداه  قد  كان  الذي  والدِه،  من  ر�ضالًة  تلّقى  قد  الولُد  هذا 

اأ�ضجعك بعَد الآِن ب�ضكوتي عنهما(، فاإذا جمعنا بيَن تلقيِه القلَم والر�ضالَة، يكوُن  طي�ِضَك وك�ضِلَك ولن 

من  ر�ضالتُه  احتوتُه  وما  اإياه  اأهداه  َمْن  ن�ضياِن  في  منه  رغبًة  ل�ضعورياً  القلَم  اأ�ضاَع  قد  ال�ضخ�ُص  هذا 

توبيٍخ.

ويرى )فرويد( اأن محتوياِت الال�ضعوِر تعوُد اإلى فئتين:

فاأ�ضبحْت  ال�ضعوِر  عن  اأبعدْت  ثمَّ  �ضعوريًة  كانت  وحالٍت  الأ�ضِل  في  �ضعوريًة  قطُّ  تكن  لم  حالٍت 

ل�ضعوريًة.

*   اأعِط مثاًل على الن�صياِن الال�صعوري.

ثالثًا:ال�صعوُر والال�صعوُر وعالقُتهما بالحياِة اليوميِة:

ي�ضتخدُم م�ضطلُح ال�ضعوِر لو�ضِف الحالِة النف�ضيِة الوا�ضحِة التي يمرُّ بها الإن�ضاُن، لأنَّه المجموُع الكليُّ 

لخبراِت الفرِد اأثناء حياتِه، اإنه )الأنا( اأو الوعي. وهو الجانُب ال�ضعوريُّ من النف�ِص الإن�ضانيِة المت�ضِل 

بالواقِع. ويتميُز بالواقعيِة والمنطقيِة. ويوؤدي ال�ضعوُر دوراً مهماً في حياتنا، فهو الذي ي�ضتدعي من 
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الراهِن  الواقِع  لفهِم  المنا�ضبَة  الخبراِت  تلَك  الذاكرِة 

ونواجُه  اأعمالنا  ُط  نخطِّ خالله  ومن  معه.  والتعامِل 

الحياتيِة.  ال�ضوؤوِن  جميع  في  قراراتنا  ونتخُذ  ُم�ضكالتنا 

كانت  فاإذا  المنا�ضِب.  وغيَر  المنا�ضَب  خالِله  من  ونختاُر 

غرائُزنا ودوافُعنا تنتمي اإلى الال�ضعوِر، ف�ضعوُرنا هو الذي 

مع  يتوافُق  الذي  المنا�ضِب،  بال�ضكِل  ن�ضبُعها  كيف  ُد  يحدِّ

مبادئنا وقناعاتنا.

اإنَّ حياتنا النف�ضيَة ح�ضيلُة التفاعِل الم�ضتمرِّ بيَن ال�ضعوِر 

والال�ضعوِر. و المثاُل الذي ُذكر �ضابقاً حوَل حلِّ م�ضائِل الهند�ضِة والح�ضاِب والذي ياأتي فجاأًة وبال �ضعي، 

ُح لنا جانباً من العالقِة بيَن ال�ضعوِر والال�ضعوِر. فالحلُّ الذي خرَج فجاأًة من الال�ضعوِر كان فعلياً قد  يو�ضِّ

ح�ضَر له في البدايِة من خالِل ال�ضعوِر وعبَر المحاولِة والف�ضِل والبحِث والتق�ضي وبقي في الال�ضعوِر 

، في�ضهُم  نقُل بع�ِص  حتى اختمَر ون�ضَج ليقفَز مجدداً اإلى ال�ضعوِر. كما اأنَّ لل�ضعوِر دوراً في العالِج النف�ضيِّ

العوامِل الم�ضببِة للمر�ِص النف�ضي من الال�ضعوِر اإلى ال�ضعوِر، في �ضفاِء المري�ِص.

اأو الال�صعوِر لأحِدهما فقط في تف�صيِر ال�صلوِك؟ علل  هل يمكُن العتماُد على ال�صعوِر     *

اإجابتَك في الحالين.

رابعًا:العقدُة النف�صيُة:

: حتى نفهَم العقدَة النف�ضيََّة لبدَّ اأن ن�ضتو�ضَح اأق�ضاَم النف�ِص وطبقاِتها بح�ضِب مدرا�ِص التحليِل النف�ضيِّ

1(  الهو:  اأي الطبقُة ال�ضفلى والتكّوناُت التحتيُة للنف�ِص وهي الميوُل والغرائُز.

2(  الأنا:  الوجُه الواعي من النف�ِص الذي يتميُز به الفرُد �ضخ�ضياً واجتماعياً.

3(  الأنا الأعلى: مجموعُة العادات والتقاليد والمثل العائليُة والجتماعيُة والأخالقيُة التي تخ�ضُع 

)الهو( لأنَّها تجعُله يتكيُف مع الأخالِق ومعطياِت البيئِة من ُمثٍل وقيٍم عليا وعاداٍت مقبولٍة. هذا الق�ضم 

يكبُت في الأعماِق مال يوافُق المجتمَع.

تبقى  المكبوتُة  النفعالُت  هذه  الموؤلمِة.  والحوادِث  العواطِف  بع�ِص  كبِت  من  النف�ضيُة  العقدُة  وتبداأُ 

مدفونًة حيًة في الال�ضعوِر وتوجُه ال�ضلوَك، وتكّوُن العقدَة النف�ضيَة.

يعوُد  الذي  الحّر،  التداعي  منهُج  ومنها  النف�ضيِة،  العقدِة  عالِج  في  منهٍج  من  اأكثر  ا�ضتخداُم  ويمكُن 
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بالمري�ِص اإلى الما�ضي لي�ضَل من خالله اإلى تلَك الخبراِت والم�ضاعِر المكبوتِة التي اأدت اإلى العقدِة 

النف�ضيِة،  العقدِة  التخّل�ِص من  ي�ضاعُد على  ا  ال�ضعوِر، ممَّ �ضاحِة  اإلى  الال�ضعوِر  واإخراِجها من  النف�ضيِة 

ومن اأمثلة العقد النف�ضية:

1  -  عقدُة النق�ِس:

هي عقدٌة نف�ضّيٌة اأو عمليٌة ل�ضعوريٌة ناجمٌة عن نق�ٍص ع�ضوّي اأو نف�ضّي اأو اقت�ضادّي اأو مكانٍة اجتماعيٍة، 

على  وال�ضيطرِة  القوِة  مثاًل في طلُب  بالمبالغِة،  النق�َص  ذلك  يعّو�َص  اأن  اإلى  �ضعورياً  ل  الفرَد  وتدفُع 

عن  الناجِم  الأذى  من  والخوِف  الجتماعّي  التقديِر  اإلى  الحاجِة  بيَن  �ضراٍع  عن  تن�ضاأ  وقد  الآخرين، 

ًة اإذا تكّرَر حدوُث هذا الإحباِط في مواقَف �ضابقٍة مماثلٍة، فينتُج عن ذلك ل�ضعورياً  الإحباِط ، وخا�ضّ

�ضلوٌك دفاعيٌّ وغالباً عدوانّي.

2  -  عقدُة الذنِب:

هي عمليٌة ل�ضعورية يحدث نتيجتها اأن يعتقَد الفرُد باأنَّ اأفعاَله واأفكاَره خاطئٌة، واأنَّها تت�ضادُم وتتناق�ُص 

ـ حقيقًة اأو خياًل ـ مَع المعاييِر الأخالقيِة والجتماعيِة، وينجُم عن هذا تاأنيُب ال�ضميِر، وي�ضمُل عادًة 

�ضراعاً انفعالياً قد ي�ضُل اإلى م�ضتوى ل يحتمله الفرُد، فيوؤّثر في �ضلوِكِه وتفكيِرِه.

3  -  عقدُة اأوديب:

�ضعوٍر  من  ذلك  عن  ينجُم  وما  الأب،  من  والغيرِة  جن�ضياً،  تعّلقاً  ِه  باأمِّ ل�ضعورياً  البِن  تعّلق ِ  من  تن�ضاأ 

بالذنِب وال�ضراِع الوجدانّي لدى البِن.

4  -  عقدُة الكترا:

تقابُل عقدُة اأوديب لدى الذكور وهي تعّلُق البنِة بوالدها وي�ضحُب ذلك عداوٌة وبغ�ضاُء نحو الأم.

ا �صبَق تعريفًا لمفهوِم الكبِت. *   ا�صتنتْج ممَّ
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اأ�صئلُة التقويِم والمناق�صِة:

عّلل ما ياأتي:

اأ  -  ُي�ضتخدم م�ضطلح ال�ضعور لو�ضف الحالة النف�ضيَّة الوا�ضحة لالإن�ضان.

ب  -  الأنا الأعلى ُيخ�ضع )الهو(.

جـ  -  يوؤدي ال�ضعور دوراً مهّماً في حياتنا.

2  -  كيَف يكوُن الن�صياُن تعبيرًا عن دوافَع ل�صعورية؟

3  -  كيَف تظهر العقدة النف�صيَّة.

4  -  اإنَّ حياتنا النف�صيَّة ح�صيلة التفاعل الم�صتمر بين الال�صعور وال�صعور.ناق�س ذلك.

5  -  كيَف تبرُز العالقُة بيَن ال�صعوِر والال�صعوِر في منهِج التداعي الحّر؟

الن�صاُطُ الال�صفُي:

- يلعُب الال�ضعوُر وال�ضعوُر دوراً مهّماً في حياِتنا النف�ضيِة. عالْج هذا المو�ضوَع مرتكزاً على الأمثلِة التي 

تبيُن العالقَة بيَن ال�ضعوِر والال�ضعوِر في الحياِة النف�ضيِة.

الم�صادُر والمراجُع:

-  اأ�ضعد، ميخائيل  )ب. ت(  ماذا تعرُف عن الال�صعوِر. القاهرة: دارغريب.

-  زيعور، علي  )1977(  المدخُل اإلى التحليِل النف�صيِّ وال�صحِة العقليِة. لبنان: ال�ضركُة العالميُة 

للكتاب.

-  جادو، عبد العزيز  )ب. ت(   ال�صعوُر والال�صعور، المكتُب الجامعّي الحديث، م�صر.

-  زيعور، علي  )1986(  اأحاديُث نف�صانية اجتماعية ومب�صطات في التحليِل النف�صيِّ وال�صحِة 

العقلية، داُر الطليعة، بيروت.

  www.psyinterdisc.com  »موقُع مجلة  »الثقافة النف�صية المتخ�ص�صة  -
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ر�سُ 5الدَّ

ال�صحُة النف�صيُة والتكيُف

 : الهدُف العامُّ

اأن يفهَم الطالُب معنى ال�ضحِة النف�ضيِة والعالقَة بيَن ال�ضحِة النف�ضيِة والتكّيِف.

الأهداُف التَّعليميَّة: 

ُع من الطالِب بعَد الم�صاركِة في اأن�صطِة الدر�ِس اأن: ُيتوقَّ

ف ال�ضحة النف�ضيَّة. 1  -  يعرِّ

2  -  يعّرف التَّكّيف.

3  -  ُيحّدد مظاهر ال�ضّحة النف�ضيَّة.

ة النف�ضيَّة في المرحلة الثانويَّة. 4  -  ي�ضتخل�ص اأهمَّ م�ضكالت ال�ضحَّ

ح العالقة بين ال�ضحة النف�ضيَّة والتكّيف. 5  -  يو�ضِّ

6  -  ُيحّدد المعايير التي ُتمّيز ال�ضلوك ال�ضوي من غير ال�ضوي.

7  -  ي�ضرح العوامل التي توؤدي اإلى ال�ضلوك غير ال�ضوي.

8  -  يبّين كيفيَّة مواجهة ال�ضلوك غير ال�ضوي عند الأطفال والمراهقين.
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ُة والتكّيُف ُة النف�صيَّ ال�صحَّ

يعاني اأحُد زمالئي من م�ضكالٍت نف�ضيٍَّة ت�ضبُِّب له ال�ضيَق وعدَم الرتياِح، فهو دائما قلٌق، متوتٌر، متردٌد، 

ميَّاٌل اإلى العزلِة، نادراً ما يرغُب في الخروِج من المنزِل.

اإلى  بالحاجِة  ي�ضعُر  اأنه  و  اإليه،  التحدُث  يمكُنه  الذي  الوحيُد  ال�ضخ�ُص  باأنني  �ضارحني  يوم  ذات 

الم�ضاعدِة، لكنَُّه يخجُل اأو يخ�ضى من اأن يقاَل عنه مري�ص نف�ضياً.

الخت�ضا�ضّي  من  العالَج  اأطلَب  اأن  اأو  الم�ضكالِت؟  هذه  بمثل  اأ�ضعَر  اأن  الطبيعيِّ  من  هل  و�ضاألني 

؟  النف�ضيِّ

ث فيه اخت�ضا�ضيون في ال�ضحِة النف�ضيِة، وقدموا  قلُت له: ب�ضيطة، فقد تابعُت برنامجاً )متلفزاً( تحدَّ

اإجاباٍت علميًة عن تلك الم�ضكالِت التي يعانيها الكثيرون واأنها عادية، و يمكن اإيجاُد حلوٍل لها.

اأ�صئلة للحوار:

عن  اأ�ضدقائهم  مع  هم  بع�ضُ يتحدُث    -   1

و  ذلك؟  توؤيد  هل  يواجهونها،  م�ضكالٍت 

لماذا؟

2  -  هل الأ�ضباُب التي توؤدي بك اإلى ال�ضعوِر 

بال�ضيق ِ اأو النزعاِج اأو الغ�ضِب وا�ضحٌة دائما 

بالن�ضبة ِاإليك؟ ولماذا؟

3  -  اذكْر اأهمَّ م�ضكلٍة تواجهَك في المرحلِة 

الثانويِة، ولماذا؟.

اأو غيَر  ال�ضلوُك غيَر �ضحيٍح  4  -  متى يعدُّ 

طبيعّي في راأيك، ولماذا؟

في �صوء الحوار ال�صابق نناق�س الآتي:

اأول:تعريُف ال�صحِة النف�صيِة:

عند تعريِف ال�ضحِة النف�ضيِة نجُد اأنف�ضنا اأماَم نظرتيِن اثنتيِن:
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*  النظرة ال�صلبية:

، وال�ضخ�ُص غيُر ال�ضليِم  تنظُر اإلى ال�ضحِة النف�ضيِة من حيُث البرُء من اأعرا�ِص المر�ِص النف�ضّي اأو العقليِّ

ُل حياَته المهنيَة والجتماعيَة. نف�ضياً تظهُر لديه اأعرا�ٌص تعوُق اأو تعطِّ

*    النظرُة الإيجابيُة:

تنظُر اإلى ال�ضحِة النف�ضيِة على اأنَّها مجموعُة �ضفاٍت وخ�ضائ�َص فّعالٍة تتيُح للفرِد فر�ضَة تنميِة قدراتِه 

اأثناِء �ضعيِه  التي يتعر�ُص لها في مختلِف مراحِل حياتِه، وفي  واإمكاناتِه لمواجهِة ال�ضغوِط الحياتيِة 

لتلبيِة حاجاتِه �ضمَن حالٍة من الن�ضجاِم بينه وبيَن قيِم مجتمعِه ومعاييِره.

*   ا�صتنتْج تعريفًا لل�صحِة النف�صيِة.

ثانيا:مظاهُر ال�صحِة النف�صيِة:

تبدو من خالِل التفاعِل بيَن الفرِد وذاته، وبينه وبيَن اأفراِد مجتمعِه، ويمكُن تحديدها بالآتي:

-  اأن يعرَف الفرُد ذاتُه ويفهَم �ضلوكه في �ضوِء دوافعِه وحاجاته ورغباته، وتقديرِه ذاته وقبوله ما هو 

عليِه كاإن�ضاٍن له هويته.

-  معرفُة الفرِد م�ضاعَره وانفعالِته، والعمُل على اإدارتها والتعبيُر عنها ب�ضكٍل فّعاٍل بعيٍد عن الت�ضلِط 

اأو الخ�ضوِع، كما يعرُف م�ضاعَر الآخريَن وانفعالتهم وياأخُذها بالح�ضباِن.

-  اأن ينمي ويطوَر قدراته واإمكاناته التي تتفُق مع المرحلِة العمريِة التي ينتمي اإليها حالياً كونه ينمو 

نمواً طبيعياً باتجاِه الم�ضتقبِل، ومن اأجِل تحقيِق ذاته.

اأن يعمَل الفرُد في �ضوِء وحدِة �ضخ�ضيته وتكامِل جوانبها وتما�ضكها، ومن يهتمُّ بجانٍب في حياته    -

على ح�ضاِب الجوانِب الأخرى، غالباً ما يعاني خلاًل نف�ضياً. 

البيئِة،  �ضروِط  �ضمَن  تطويرها  على  والعمِل  به  الخا�ضِة  بالأموِر  القراراِت  اتخاِذ  مهارِة  امتالُك    -

معتمداً على معرفتِه وقدراته لتنفيِذ قراراته ب�ضكٍل �ضحيح.

-  اإدراُك العالِم الخارجيِّ كما هو، بعيداً عن المبالغِة، واأحالِم اليقظِة اأو الخياِل.

-   اإقامُة عالقاٍت اجتماعيٍة عميقٍة و�ضليمٍة وفعالٍة، ت�ضعره باأنه فرٌد في مجتمٍع وتعطيه مفهوماً اإيجابياً 

عن ذاِته الجتماعية، فال يو�ضُف بالنعزاليِة، اأو يكوُن مفهومه عن ذاته الجتماعيِة متدنياً.

ين�ضاأ  الذي  ال�ضعوُر  وهذا  والمجتمعيِة،  الأ�ضريِة  بيئته  في  التهديِد  وعدِم  النف�ضيِّ  بالأمِن  ال�ضعوُر    -
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اِل. من خالِل عالقته ببيئته الجتماعيِة والأ�ضريِة، يك�ضبه القدرَة على العمِل الفعَّ

-  القدرة على مواجهة �ضغوط الحياة، والتحّكم ببيئته وم�ضادر التهديد فيها.

-  ممار�ضُة الترفيِه وال�ضتمتاِع بالن�ضاطاِت الحياتيِة التي ل ترتبُط بعمٍل اأو اإنجاٍز ما.

-  ال�ضعوُر بالر�ضى وال�ضعادِة لما اأنجزه، ومن ل ي�ضعُر بالر�ضى وال�ضعادة لما يمتلك من مهاراٍت ولما 

اأنجزه غالباً ما تكوُن حياته رتيبًة جافًة وتطغى عليه م�ضاعُر �ضلبيٌة.

*  عدْد بع�َس مظاهِر ال�صحِة النف�صيِة.

ثالثا:ال�صحُة النف�صيُة والمدر�صُة:

الأزماِت  ومن  المرحلِة،  هذه  في  نموهم  خ�ضائ�ِص  من  تاأتي  م�ضكالٍت  الثانويِة  المرحلِة  طلبُة  يعاني 

اأزمة الهويِة، ومن درا�ضته وتفكيره بم�ضتقبله وفل�ضفته الحياتية  النف�ضيِة التي تظهُر فيها وخ�ضو�ضاً 

التي يتبناها، ويمكُن تحديُد الم�ضكالِت التكيفيَِّة التي تظهُر بالنقاِط الآتيِة:

*  الم�ضكالُت الدرا�ضيُة:

معظُم  تتعلَُّق  و   ، الدرا�ضيِّ اليوِم  �ضاعاِت  وعدد  المنزليِة  الواجباِت  وازدياد  المنهاِج  كثافِة  عن  تنتج 

قد  و  وفهمه،  درا�ضتِه  �ضعوبُة  حيُث  من  اأكثَر  اأو  بمقّرٍر  الطالَب  تواجُه  التي  الدرا�ضيِة  الم�ضكالِت 

الدرا�ضّي  الق�ضوُر  الدرا�ضِة، وخ�ضو�ضاً عندما يترافُق هذا  اآخَر من  اإلى نوٍع  اأو ينتقُل  ه  ير�ضُب في �ضفِّ

بم�ضكالٍت مع الرفاِق اأو مَع الطاقِم )الكادِر( التدري�ضّي والإدارّي.

*  م�ضكالٌت ذاُت طابٍع اجتماعّي:

، فهو يبحُث عن اأن يكون فرداً فاعاًل له مكانتُه  تن�ضاأ عن عالقات الفرد مع زمالئِه في ال�ضفِّ الدرا�ضيِّ

بالمقارنِة بينه وبينهم في عدٍد من جوانِب  الزمالِء، يلتزُم بقواعدهم ومعاييرهم، ويقوم  في جماعِة 

اأنماٌط من ال�ضلوِك التكيفّي  المادية والجتماعيِة فقد ي�ضعُر بالنق�ِص، وتظهُر لديه  حياتِه وخ�ضو�ضاً 

ال�ضلبّي في�ضعى للتهريج اأو الت�ضّلِط وممار�ضِة �ضلوكاٍت ذاِت طابٍع مناه�ٍص للمجتمِع وقوانينِه لمحاولِة 

اإثباِت تميزِه اأو تفوقِه

*   الم�ضكالُت الأ�ضريُة:

ي�ضعُر طالُب المرحلِة الثانويِة بميٍل لتاأكيِد ذاتِه من خالِل رف�ضِه قوانيَن الأ�ضرِة التي يعتقُد اأنها قيوٌد 

اأ�ضرتِه وخ�ضو�ضاً من يمثلوَن  اأفراِد  المواجهُة مع  ِه في ال�ضتقالِل والحريِة، فتزداُد  على ممار�ضِة حقِّ
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ال�ضلطَة فيها كالأب اأو الأِخ الأكبِر، ويبداأ �ضلوُك التحدي بالظهوِر والو�ضوِح.

*   الم�ضكالُت الجن�ضيُة:

ول  الغمو�ُص  يكتنفها  جن�ضّي،  طابٍع  ذاُت  و�ضعوباٌت  مو�ضوعاٌت  الثانويِة  المرحلِة  طلبِة  لدى  تظهُر 

غيَر  تكوُن  قد  معلوماٍت  على  الح�ضوِل  في  نف�ضِه  على  فيعتمُد  عنها،  ال�ضوؤاَل  اأو  فهَمها  ي�ضتطيُع 

النموِّ  بخ�ضائ�ِص  عارفاً  يكوُن  ل  عندما  ٍة  خا�ضَّ اإجابٍة،  على  يح�ضُل  عّله  زمالءه  ي�ضاأُل  اأو  �ضحيحٍة، 

الجن�ضيِّ وم�ضكالِته �ضواٌء لديه اأم لدى اأفراِد الجن�ص الآخر.

*   الم�ضكالُت الجتماعيُة خارَج المدر�ضِة:

ي�ضعى طالُب المدر�ضِة الثانويِة اإلى تبني فل�ضفٍة )اآراء واتجاهات( ذاِت طابٍع مثالّي حالم، يت�ضّور فيها 

ال�ضكل الأمثل لعالقاِت الأفراِد فيما بينهم من وجهة نظره، فهناك دائماً حالٌة مثاليٌة يجب اأن تكوَن 

لديه  تظهُر  بالواقِع  ي�ضدُم  وعندما  والأنثى..(،  الذكِر  بيَن  ـ  الزوجيِن  بيَن   ( والواقعيَة  ال�ضائدَة 

النتقاداُت والعترا�ضاُت.

*   م�ضكالُت الم�ضتقبِل الدرا�ضّي والمهنّي:

اأن  اإما  فهو  الم�ضتقبلية،   مهنته  اختياِر  نحو  الطرق  مفترِق  عند  اأنه  الثانويِة  المرحلِة  طالُب  يدرُك 

ل المجموَع المطلوَب، واإما اأن يدر�َص تخ�ض�ضاً اآخر. يدر�َص ما يرغب فيه اإذا ح�ضّ

وتعدُّ  له،  واعد  غيَر  الم�ضتقبُل  ي�ضبح  ورّبما  الطالِب  عند  القلُق  يظهُر  قد  كهذه  تعليمية  بيئة  وفي 

م�ضكالُت الم�ضتقبِل من اأكثر م�ضادِر القلِق لدى طالب المرحلة الثانوية واأ�ضرته.

اذكر اأهمَّ الم�ضكالِت التي يعانيها طلبُة المرحلِة الثانوية.

رابعا: التكيف:

ي�ضير التكيُف اإلى ما يقوم به الفرد من �ضلوكاٍت وت�ضرفاٍت اأو ما ي�ضدُر عنه من ردوِد فعٍل ت�ضاعده على 

حمايِة نف�ضه، عندما يواَجُه بموقٍف غيِر اآمٍن اأوفيه خلٌل اأولتوازن. 

ويمكن تعريفه اأنَّه:

خبرٍة  اأو  محدودٍة  بيئيٍة  ل�ضروٍط  لي�ضتجيَب  �ضلوكه  الفرُد  فيها  يعّدُل  التي  الفعِل  ردوِد  مجموعُة 

اأو  بيئتِه  في  يحدثه  ما  ت�ضمُل  واإنما  تغير  من  لديه  يجري  ما  حدوِد  عند  تقف  ل  والتي  جديدة، 

محيطِه.
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*   اأعِط مثاًل تو�صُح فيه من خالل التعريِف، متى يكون ال�صخ�ُس متكيفًا.

خام�صا: اأ�صكاُل التكيف:

ُينظر اإلى التكيِف عادًة من بعدين اثنين:

الثاني بنتيجة عمليِة  �ضلوكاٍت، ويرتبط  الفرد من  به  اأي بما يقوم  ذاِتها  التكيِف  الأول بعملية  يرتبط 

التكيِف وما انتهت اإليه.

من خالل هاتين الزاويتين يمكُن تحديُد �ضكلين رئي�ضيين للتكيف:

الأوُل ح�ضن اأو اإيجابي والثاني �ضّيئ اأو �ضلبي.

فمن كان اأقرَب اإلى الطرِف الأول يو�ضُف باأنه متمتٌع ب�ضحٍة نف�ضيٍة في حين يو�ضف من كان اأقرَب اإلى 

الطرف الثاني ب�ضوِء التكيف اأو بال�ضطراِب النف�ضّي.

�صاد�صا:ال�صحُة النف�صيُة والتكّيُف:

اأماَم  واأحيانا ي�ضعر بوجود عائٍق  ب�ضلوٍك ما،  دافٌع للقياِم  الفرد  التكيِف عندما يظهر لدى  تبداأ عملية 

تلبية هذا الدافِع كاأن ل يكون هناك طعاٌم عندما يكون جائعاً )اذكر اأمثلة اأخرى(.

 يلي هذا ال�ضعوَر قياُم الفرِد بمحاولٍت لتلبيِة هذا الدافِع اأو ال�ضتجابة له، فاإذا تمت تلبيته ب�ضكٍل فّعاٍل 

ومبا�ضٍر، انتهت عمليُة التكيِف عند هذه النتيجِة.

ولكن اأحيانا ل توؤدي هذه المحاولُت اإلى ال�ضتجابِة المطلوبِة، فيمرُّ بحالٍة من ال�ضيِق والنزعاِج قد 

توؤدي اإلى �ضلوٍك غيِر مقبوٍل اأو غير مالئٍم ) كالغ�ضب اأو الخوف اأو الن�ضحاب(.

اليومية  الفرِد  حياِة  اأ�ضلوَب  وكانت  الحياتيِة،  المواقِف  من  عدٍد  في  تتكرر  الثانية  الحالة  كانت  فلو 

تقريباً لأمكن القول: اإنَّ �ضحته النف�ضيَة غيُر �ضليمٍة اأو اأنه م�ضطرب، في حين لو كانت الحالُة الأولى 

لأمكَن القول: اإنه يتمتُع ب�ضحٍة نف�ضيٍة.

اِل مع المواقِف الحياتيِة المختلفِة، �ضواء من حيث الطريقة اأو النتيجُة  فقدرُة الفرِد على التعامِل الفعَّ

ٌر على م�ضتوى �ضحتِه النف�ضيِة ونوعها. هي موؤ�ضِّ

*   ما العالقُة بيَن ال�صحِة النف�صيِة والتكيِف؟ 

�صابعا:ال�صلوُك ال�صوّي وغيُر ال�صوي:
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يعدُّ تحديُد ال�ضلوك اأنه �ضوّي اأو غيُر �ضوّي، حجَر الزاويِة في الحكِم على نوعيِة التكيِف وال�ضحِة النف�ضيِة 

. وفي الحكِم على مدى حاجِة الفرِد اإلى التدخِل النف�ضيِّ

يق�ضد بال�ضلوِك كّل ا�ضتجابٍة ت�ضدُر عن الفرِد نتيجَة مثيٍرٍ ما �ضواٌء اأكانت داخليًة �ضمنيًة كالتفكيِر اأم 

كانت خارجيًة كالحركِة والكالِم.

وقد و�صعت مجموعٌة من المعاييِر للحكِم على طبيعِة ال�صلوِك، نذكُر منها الآتي:

اأ  -  العمُر:

يبدو �ضلوُك فرٍد ما في مرحلٍة عمرية معينة �ضلوكاً �ضوّياً ولكن اإن ظهَر في مرحلٍة عمريٍة اأخرى يمكن 

اأن يبدو غيَر �ضوّي.

ب  -  الموقُف الذي يظهُر فيه ال�صلوُك:

ال�ضلوُك الذي يبدو في موقٍف ما غير طبيعّي، قد ي�ضبُح  في موقٍف اآخَر طبيعّياً تماماً.

اأن  اأن ظهَر لديه، ل ن�ضتطيُع الحكَم عليه من دوِن  فالفرُد الذي يظهُر لديه �ضلوٌك عدواني لم ي�ضبْق 

نعرَف الموقف الذي ظهر فيه هذا ال�ضلوُك ونحّلله.

جـ  -  الندرُة والتكراُر:

ِة بحيث  ُه غير �ضوّي، اإل اإذا كان من ال�ضدَّ ًة واحدًة اأو يندُر ظهوُره ل يمكن عدُّ ال�ضلوُك الذي يظهر مرَّ

يلحُق ال�ضرَر اأو الأذى، وغالباً ما يوؤخُذ معياُر ق�ضديِة ال�ضلوِك، و�ضدتِه والموقِف الذي يظهُر فيه، وعمِر 

الفرد، اإلى جانِب التكراِر، مجتمعًة للحكِم على درجِة انحراِف ال�ضلوِك اأو ا�ضطرابِه.

د  -  القوانيُن المكتوبُة وغيُر المكتوبِة في المجتمِع:

ُيق�ضُد بها ما اّتفَق المجتمُع واأفرادُه على ما ُيعدُّ مقبوًل اأو غير مقبوٍل من �ضلوكاٍت، وما ي�ضتحقُّ العقاَب 

، بما في ذلك العاداُت والتقاليُد والقيُم ال�ضائدُة في المجتمِع. وما ل ي�ضتحقُّ

فال�ضلوُك المقبوُل في مجتمٍع ما قد يكون غيَر مقبوٍل اأبداً في مجتمٍع اآخَر، وال�ضّد �ضحيٌح.

هـ  -  ال�صدُة:

حجِم  �ضوِء  في  اإليها  ُينظُر  ما  وغالباً  ال�ضلوِك،  �ضواِء  على  الحكِم  في  مهماً  معياراً  ال�ضلوِك  �ضدُة  ُتعدُّ 

ال�ضرِر اأو الأذى المترتِب عليه، ف�ضلوُك القتِل اأو ال�ضلوُك العدوانّي الذي يوؤّدي اإلى اإ�ضابة ج�ضدية هو 

حتما �ضلوٌك غيُر طبيعّي.
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ها غيَر �صويٍة في مجتمعَك. *   اذكْر مجموعًة من ال�صلوكاِت ال�صديدِة التي يمكن عدُّ

ثامنا- العوامُل وراَء ظهوِر ال�صلوِك غير ال�صوّي:

اإّن تحديَد اأهمِّ العوامِل الم�ضببِة لل�ضلوِك غير ال�ضوّي وت�ضنيَفها، ي�ضّهُل فهم كيفيِة حدوِث المر�ِص اأو 

ال�ضطراِب النف�ضّي، ويمكن اأن نق�ضَمها كالآتي:

1  -  العوامُل الفرديُة:

مثل الوراثة، وطبيعِة �ضخ�ضيِة الطفِل، وقدراته المعرفية والح�ضية، ووجود الأمرا�ص الع�ضوية المزمنة 

اأو الإعاقِة الج�ضديِة.

2  -  تاأثيُر العائلِة:

يوؤدي الجو ال�ضحّي في تربيِة الأطفاِل اإلى كماِل نموهم العاطفي وال�ضلوكي، وعندما ت�ضطرُب التربيُة 

توؤدي اإلى حدوِث ال�ضطراباِت ال�ضلوكيِة والعاطفيِة.

الكامنِة  العوامل  عن  البحِث  محاولِة  عنَد  المبكرِة  الطفولِة  منُذ  مراعاتها  من  بدَّ  ل  عوامُل  وهناك 

وراء ا�ضطراِب �ضلوِك الأطفاِل الموؤقت اأو الم�ضتمِر منها:

اأ  -  التعلُق:

ال�ضعوِر  اإلى  حاجته  نف�ِضه  الوقت  وفي  محيطه،  واكت�ضاِف  اللعِب  في  الطفِل  رغبِة  بيَن  التوازَن  يمثُِّل 

اآمنة  قاعدة  وجوِد  من  يتاأكْد  لم  ما  الأمرين  هذين  يفعَل  اأن  ي�ضتطيُع  ل  فهو  والطمئناِن،  بالأماِن 

يرجُع اإليها حينما ي�ضعُر باأنه خائٌف اأو مهدٌد اأو محتاٌج اإلى حماية؛ لهذا يتعلُق الطفُل بال�ضخ�ِص الذي 

يمنحه هذا الأماَن.

فالطفُل الآمُن يرى نف�َضه محبوباً ويرى الآخريَن محبيَن ويمكن العتماُد عليهم، اأما الطفُل الذي لم 

يتكوْن عنده تعلٌق بالقائم على رعايته بال�ضكِل الآمِن وال�ضحيِح، فهو يتعر�ُص لال�ضطراباِت والم�ضاكِل 

الجتماعيِة والعاطفية.

ب  -  النف�ضاُل اأو الفقداُن:

يوؤثُر النف�ضاُل والفقداُن الموؤقتاِن والدائماِن في ظهوِر ال�ضلوِك غيِر ال�ضوّي لدى الأفراِد وخ�ضو�ضاً 

الخالفات  ـ  الطالق  ـ  الأبوين  اأحد  موت  ـ  الم�ضفى  اإلى  الدخول  يتطلب  الذي  المر�ص   ( الأطفال 

الزوجية...(



190

*    اذكْر اأمثلًة عن تاأثيِر مثل هذه الحالِت في �صلوِك الطفِل.

3  -  العوامُل الموؤثرُة المحيطُة خارَج الأ�صرِة:

ت�ضّكُل المدر�ضُة بيئًة مهمًة للطفِل، وُت�ضهُم في نموه الجتماعّي والعاطفّي وال�ضلوكّي، فاأ�ضلوُب المعلِم 

النظاِم في  العائلي، وا�ضطراُب  الجَو  اأن ي�ضبَه  التربية، وال�ضفُّ يجب  الأِب في  اأ�ضلوَب  اأن يقارَب  يجُب 

ال�ضفِّ اأثرُه كاأثِر الجوِّ العائلّي الم�ضطرِب.

*  اأيُّ العوامِل ال�صابقِة يعدُّ الأهمَّ في ظهوِر ال�صلوِك غيِر ال�صوّي في راأيك؟ و لماذا؟

تا�صعا:مواجهُة ال�صلوِك غيِر ال�صوّي عنَد الأطفاِل والمراهقين:

يمكن اأن يقوم بها المعلُِّم والوالداُن في الأ�ضرِة ك�ضكٍل من اأ�ضكاِل الوقايِة من تحّوِل ال�ضلوِك غير ال�ضويِّ 

اإلى ا�ضطراٍب.

اأنَّ ال�ضلوَك الذي يتمُّ تجاهُله وعدُم تعزيِزه ينطفئ، بينما ال�ضلوُك الذي يحظى  وتفيد قوانيُن التعلِم 

، بل العقاُب اأي�ضاً يقوُد  بالت�ضجيِع يميُل لال�ضتمرار. و لي�ص �ضرورياً اأن ُيعّزَز ال�ضلوُك بالثواِب حتى ي�ضتمرَّ

اإلى تعزيِز ال�ضلوِك ال�ضلبّي.

لديه،  ال�ضلوِك  ظهوِر  بعد  الطفِل،  رعايِة  على  والقائِميَن  الوالَديِن  ت�ضرِف  اأ�ضلوُب  ُيعدُّ  ما  وغالباً 

المعزَز الرئي�َص لظهوِر ال�ضلوِك غير المرغوِب فيه، فالمهمُّ هنا بالن�ضبِة اإلى الطفِل  تحقيُق الغايِة من 

�ضلوكِه.

فاإذا كان �ضلوُك الطفِل م�ضتهجناً، كاأن ي�ضرَخ ويبكي ب�ضّدة من اأجل الح�ضوِل على لعبة اأو حلوى ينبغي 

اأّل نقوم  ب�ضرِب الطفِل اأو تاأنيبه، واإنَّما يكفي اأن نتجاهَل هذا الت�ضرَف، هنا �ضوف يدرُك باأن ما قام به 

من �ضلوٍك ل يحظى باهتماِم الكباِر، ول بالر�ضوِخ لمطالبه، ومن ثمَّ لن يعوَد اإلى مثل هذا ال�ضلوِك لأنه 

لم يحقق له النتيجَة التي يرغُب فيها.

ولكن في حال األحَق الطفُل الأذى بنف�ضِه اأو بالآخريَن )كالعدوان اأو ال�ضرقِة اأو الكذِب( فعلى الوالدين 

التدخُل ومعاقبُة الطفل عن طريق ِ الحرماِن من بع�ِص المكا�ضِب كمنعِه من النزهِة اأو الم�ضروِف.
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ْح باأمثلٍة اأخرى كيف يمكن منُع تكراِر ال�صلوِك غيِر ال�صوّي عنَد الطفِل. *   و�صّ

اأ�صئلُة التقويِم و المناق�صِة:

1-  عّلل ما ياأتي:

-  يميل طالب المرحلة الثانويَّة اإلى رف�ص قوانين الأ�ضرة.

-  يمّر الفرد اأحيانا بحالة من ال�ضيق اأو النزعاج.

2  -  عند تعريف ال�صحة النف�صية نجد اأنف�صنا اأمام نظرتين اثنتين.ناق�س ذلك.

3  -  يقوُل اأحُد علماِء النف�ِس: الت�صرُف غيُر الطبيعي في موقٍف غيِر طبيعّي، هو ت�صّرٌف 

طبيعّي، ا�صرْح هذه العبارَة، وا�صرْب اأمثلًة عليها.

ح اأ�صباب الم�صكالت الدرا�صيَّة التي يعاني منها طلبة المرحلة الثانوية. 4  -  و�صّ

هما اأكثُر تاأثيرًا في ال�صلوِك )العوامُل الفرديُة اأم تاأثيُر العائلِة(؟ و لماذا؟ 5  -  اأيُّ

6  -  اكتب كلمة �صحيح بجانب العبارة ال�صحيحة، و�صّحح العبارة الغلط:

-  من مظاهر ال�ضحة النف�ضية عدم الهتمام بم�ضاعر الآخرين وانفعالتهم.

-  من مظاهر ال�ضحة النف�ضية اأن ينّمي ويطّور الفرد قدراته بما يفوق مرحلته العمرية.

-  ُتعدُّ �ضدُة ال�ضلوِك معياراً مهماً في الحكِم على �ضواِء ال�ضلوِك.

ن�صاٌط ل �صفّي:

)فاقُد ال�ضيِء ل يعطيه( مقولٌة كثيرا ما نردُِّدها، بيْن راأيَك في هذه المقولِة، في �ضوِء ما در�ضَت عن 

ال�ضحِة النف�ضيِة والتكيف.

الم�صادُر و المراجُع:

-  الرفاعي، نعيم  )1998 (  ال�صحُة النف�صية. مطبعة جامعة دم�ضق.

-  اإبراهيم، عبد ال�ضتار - وعبد العزيز الدخيل - و ر�ضوى اإبراهيم )1993(  العالج ال�صلوكي للطفل، 

اأ�ضاليبه ونماذج من حالته. �ضل�ضلة عالم المعر فة الكويت–180.

-  كاغان، جيروم   )1983(   نمو ال�ضخ�ضية. ترجمة عبد المجيد ن�ضواتي. من�ضورات 
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ر�سُ 6الدَّ

(  هويُة الأنا )تحليُل ن�سٍّ

: الهدُف العامُّ

اأن يتعّرَف الطالُب وجهَة نظِر اأريك�ضون في حلِّ اأزماِت النموِّ التي تعتر�ُص الإن�ضاَن، ودوَرها في تحقيِق 

هويِة الأنا في المراهقِة.

اأزمُة الُهويِة في مرحلِة المراهقِة

 مراحَل نموِّ الإن�ضاِن منُذ الولدِة حتى الوفاِة اإلى ثماني مراحَل رئي�ضيٍة، ويفتر�ُص 
)*(

م اأريك�ضون يق�ضِّ

وجوَد اأزمة نموٍّ في كلِّ مرحلٍة، تمّثُل مطلباً ونقطَة عبوٍر للمرحلِة التي تليها، وحتَّى ينمو نمواً �ضليماً يكوُن 

عليه تجاوُز هذه النقطِة وحلُّ �ضراعاته المختلفِة بنجاٍح، واإذا ما اأخفَق في تجاوِز �ضراعاته وحلِّها اأ�ضيَب 

بال�ضطراِب الذي يرافقُه اإلى المرحلِة العمريِة التاليِة، فحلُّ اأزمِة النمّو في مرحلٍة ما يعتمُد على حلِّ 

المراحِل  في  الأنا  اأزماِت 

هذا  وعلى  ال�ضابقِة، 

اأزماِت  حلَّ  فاإنَّ  الأ�ضا�ِص 

النموِّ في الطفولِة ي�ضاعُد 

على تحقيق ِ هويِة الأنا في 

ب�ضكٍل  المراهقِة  مرحلِة 

اأف�ضَل.

)*(  اإريك اأريك�ضون )1902- 1994( عالم نف�ص تطوري و محّلل نف�ضي معروف بنظريته في التطور الجتماعي لالإن�ضان، رّكز على العواِمل 

الح�ضارية و الثقافية ، اأن�ضاأ علم نف�ص الأنا، و ا�ضتهر ب�ضبب ابتكاره لمفهوم اأزمة الهوية.
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:)Ego- Identity(اأول:هويُة الأنا

-  ي�ضير مفهوم هوية الأنا الذي يقابله مفهوم ا�ضطراب الدور اإلى اأزمة النمو التي تظهر في مرحلة 

المراهقة وبدايات ال�ضباب، ويعد حلها المطلب الأ�ضا�ضي ل�ضتمرارية النمو في هذه المرحلة، ونقطة 

التحول نحو ال�ضتقاللية في مرحلة الر�ضد. 

المختلط  وال�ضطراب  القلق  من  درجة  في  المتمثلة  الأزمة  بظهور  الهوية  ت�ضكل  عملية  تبداأ    -

من  ينا�ضبه  ما  اكت�ضاف  خالل  من  الحياة  في  لوجوده  معنى  تحديد  المراهق  بمحاولة  والمرتبط 

ال�ضخ�ضي  الم�ضتوى  على  قيمة  اأو  معنى  ذات  اجتماعية  وعالقات  واأدوار  واأهداف  ومعتقدات  مبادئ 

والجتماعي، وبمعنى اآخر محاولة لالإجابة عن ت�ضاوؤلت مثل: من اأنا ؟ وما دوري في الحياة، واإلى اأين 

اأتجه؟ وتنتهي الأزمُة ويتّم تحقيق الهوية في الظروف الح�ضنة بانتهاء هذا ال�ضطراب وتحقيق المراهق 

ما�ضيه  وا�ضتمرارية  وتماثل  الكلية  ووحدته  بتفرده  اإح�ضا�ضه  في  ممثاًل  بالذات  القوي  لالإح�ضا�ص 

وحا�ضره وم�ضتقبله وقدرته على حل ال�ضراع والتوفيق بين الحاجات الملحة والمتطلبات الجتماعية 

اختيار  على  قدرته  على  �ضلوكياً  ذلك  وينعك�ص   . ومجتمعه  ذاته  نحو  بواجبه  اإح�ضا�ضه  توؤكد  بدرجة 

مواجهتها.  من  بدًل  الجتماعية  بالمثل  والتزاِمه   ، بها  والتزاِمه  الجتماعية  واأدواره  ومبادئه  قيمه 

عند هذه المرحلِة يكوُن الأنا قد اكت�ضب فعاليته الجديدَة المتمثلة في الإح�ضا�ص بالثبات.

وعلى العك�ص يوؤّدي الف�ضُل في حّل ال�ضراعات الموؤلمة واأزمات النموِّ في مرحلة الطفولة اإلى ا�ضطراِب 

هويِة الأنا في مرحلة المراهقة.

وياأخُذ هذا ال�صطراب نمطين اأ�صا�صّيين هما:

اأ  -  ا�ضطراُب الدور:

ذلك  من  وكبديل  مقبولٍة،  واجتماعّيٍة  �ضخ�ضّيٍة  واأدواٍر  وقيٍم  اأهداٍف  تحديد  في  الفرُد  يف�ضل  بحيث 

ال�ضطراب  من  نوع  اإلى  البدائل  لختبار  اجتماعياً  بها  والم�ضموح  المنطقية  التعليق  مرحلة  تتحّول 

الم�ضتمر حياَل الأدوار.

ب  -  تبّني هوية اأنا �ضالبة:

ويمّثل تبّني هوية �ضالبة درجًة اأعلى من ال�ضطراب بحيث ل يقت�ضر الأمر على عدم الثبات في تبّني 

واأدواٍر  قيٍم  لتبّني  يدفعه  الداخلّي  بالتفّكك  اإح�ضا�ٍص  اإلى  يتجاوُزها  بل  مقبولٍة،  اجتماعيٍة  واأدواٍر  قيٍم 

جنوُح  المثال  �ضبيل  على  ذلك  ومن  للمجتمع،  م�ضادٍة  اأو  اجتماعية،  وغيِر  بل  اجتماعياً  مقبولة  غيِر 

الأحداث وتعاطي المخدرات.
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ت�صتمُل هوية الأنا على مجالين اأ�صا�صيين هما:

:)Ideological Ego- Identity( 1  -  هويُة الأنا الأيديولوجية

تعني الأيديولوجيا منظومَة الأفكاِر المرتبطة بتعاليَم واتجاهاٍت واعتقاداٍت ورموَز ت�ضّكُل نظرًة كليًة 

ل�ضخ�ص اأو جماعة، و لها وجهان يكمُل كلُّ منهما الآخر:

الناتُج  الذاتيُّ  والوجُه  تاريخياً،  والمجتمعات  الأ�ضخا�ص  اأيديولوجيات  عن  الناتُج  الجتماعّي  الوجُه 

عدد  في  الفرد  بخيارات  الأيديولوجيُة  الهويُة  والآخرين.وترتبُط  الذات  بيَن  الجدلية  العالقِة  عن 

الدينية  الأنا  اأربعة مجالٍت فرعيٍة هي هويُة  المرتبطِة بحياته وت�ضتمُل على  الحيويِة  المجالت  من 

وال�ضيا�ضية والمهنية واأ�ضلوب الحياة.

:Inter Personal Ego Identity2  -  هويُة الأنا الجتماعية البينية

ترتبُط الهويُة الجتماعيُة بخياراِت الفرِد في مجال الأن�ضطِة والعالقاِت الجتماعيِة، وت�ضتمُل على اأربع 

، واأ�ضلوُب ال�ضتمتاع بالوقت، والعالقُة بالجن�ص الآخر،  مجالت فرعية هي ال�ضداقُة، والدوُر الجن�ضيُّ

والمق�ضوُد بها ت�ضوُر الفرِد لذاته وفَق منظومِة المجتمع والآخرين.

ثانيا:مراحُل هوية الأنا:

واللتزام   Crisis الأزمة  بعدي  غياب  اأو  لظهور  وفقاً  مراحَل  اأربِع  اإلى  الأنا  هويِة  مراحُل  ت�ضنُف 

كالآتي: تو�ضيحُهما   يمكن  اللذين   Commitment
:Exploration اأو الكت�ضاُف Crisis اأ  -  الأزمُة

 يبداأُ ت�ضكُل الهويِة بظهوِر اأزمِة الهوية المتمثلة في مرحلة من التعليق المرتبط باإلحاح بع�ص الت�ضاوؤلت 

البحث وال�ضتك�ضاف  اآخر مّدة من  اأو بمعنى  الحياة،  واأهدافه في  واأدوارِه  الفرِد حياَل معتقداتِه  لدى 

والختبار لما ينا�ضبه من معتقدات واأدوار ت�ضبُق بال�ضرورة اتخاَذ قرارات حياَلها.

: Commitment   ب  -  اللتزاُم

الثبات  ذلك  يعني  اأن  دون  من  ومعتقدات،  واأهداٍف  قيٍم  من  اختيارُه  تمَّ  بما  الفرد  تم�ّضك  اإلى  ي�ضيُر 

الفرد  مراجعِة  و  والمرونِة   وتراكمها  الخبراِت  تغيِر  نتيجَة  التغيُر  ويكون  التطور،  وانتفاَء  المطلَق 

الم�ضتمرة لأهدافه.

منها بح�صِب تدّرجها من الأقلِّ اإلى الأكثر ن�صجًا هي: ُف المراهقون �صِ الحالُت الأربُع التي ُي�صنَّ
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: Ego- Identity Diffusion  ت�ضّتُت الهوية  *

اأو التزاماٌت وا�ضحٌة  اأنهم لم يمروا بفترة ا�ضتك�ضاف، لي�َص لديهم  تعهداٌتُ   يتميُز الم�ضنَّفوَن �ضمَنها 

اأو ثابتٌة نحَو اأي مجال من مجالت الهوية.

 ينتُج ت�ضتُت الهويِة ب�ضبب �ضعف رغبة الفرد في ال�ضتك�ضاف واختيار البدائل المتاحة وعدم اللتزام 

تكوين  اإلى   ي�ضعُر بحاجة  و ل  لديه،  الذاِت منخف�ضاً  تقديُر  يكون  عادًة  و  اأدوار،  اختيارُه من  يتمُّ  بما 

فل�ضفة اأو اأدواٍر محددٍة في حياته.

:Ego Identity Foreclosure   انغالُق الهويِة  *

اأنهم لم يمروا بمرحلة ا�ضتك�ضاٍف، لكنهم تبنوا التزاماِت وتعهداِت الوالدين  يتميُز الم�ضنَّفوَن �ضمَنها 

بقّوة فيما يتعلُق بالهوية، ومثال على النغالق الخال�ص يختاُر الأفراُد اأ�ضدقاءهم واأعمالهم وزوجاِتهم 

الجتماعيِة،  المواقِف  في  التلقائيِة  افتقاِد  اإلى  بهم  ويوؤّدي   ، لهم  الموجهين  رغباِت  وفَق  واأفكاَرهم 

ال�ضتقاللية،  درجة  وتدني  بالنف�ِص،  الثقِة  �ضعف  من  والمعاناُة   ، النف�ضيِة  ال�ضطراباِت  من  والعديد 

و�ضعف المرونة في التفكير والفتقار اإلى العالقات الجتماعية.

:Ego-Identity Moratorium  ِ تعليُق الهوية  *

القرارات  باتخاذ  من�ضغلين  مازالوا  اأنهم  اإل  ا�ضتك�ضاٍف  مرحلة  خبروا  اأنهم  �ضمَنها  الم�ضنَّفوَن  يتميُز 

نتيجَة  ويحدُث   ، النموِّ توقَف  يعني  الهوية  تعليق  وم�ضطلُح  وتعهدات،  التزاماٍت  اإلى  بعُد  ي�ضلوا  ولم 

مروِر المراهق في الأزمة ممثلة في ا�ضتمراِر مرحلِة البحث وال�ضتك�ضاف وتجريب الأدوار المتاحة من 

اإلى   يدفعه  ا  ممَّ منها،  دٍة  محدَّ بخياراٍت  حقيقّي  التزاٍم  اإبداء  دوِن  ومن  نهائيٍّ  قراٍر  اإلى  الو�ضول  دوِن 

تغييرها من وقت اإلى  اآخر في محاولة منه للو�ضول اإلى  ما ينا�ضبه، من دون اأن ي�ضل فعاًل اإلى ذلك.

:Ego-Identity Achievement  تحقيُق الهويِة  *

ها ال�ضوّي، بحيث يتمّكُن الفرُد من التوّجِه نحو اأهداٍف محّددٍة،  يعبِّر عن تكامِل ال�ضخ�ضّية ونموِّ

ملتزماً بما يتمُّ اختيارُه من اأدوار اجتماعيٍة والنجاح في عالقتِه الجتماعية بما فيها العالقة مع 

الجن�ِص الآخر.

وهي الحالُة الأكثر ن�ضجاً من رتِب الهوية، و يتميُز الم�ضنَّفوَن �ضمَنها اأنهم خبروا مرحلة ا�ضتك�ضاٍف 

ولديهم تعهداٌت والتزاماٌت وا�ضحٌة فيما يتعلَُّق بالُهويِة.
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الأن�صطُة:

*  اقراأ الن�صَّ قراءًة �ضامتًة.

حها.  ِد الكلمات و الم�ضطلحات غيَر المعروفِة في الن�صِّ و و�ضّ *  حدِّ

*  ا�ضتنتج الفكَر الرئي�ضَة في الن�صِّ وا�ضرحها.

*  حّدد الفكَر الفرعيَة المت�ضمنَة في الفكِر الرئي�ضِة.

*  �ضْع مخططا للن�صِّ )هيكلية( م�ضتعيناً بالفكِر الرئي�ضِة والفرعيِة وحّدد الروابَط بينها.

. *  �ضْع عنواناً اآخَر منا�ضباً للن�صِّ

اأ�صئلُة البحِث والمناق�صِة:

*  ماذا يعني مفهوُم هويِة الأنا في راأي اأريك�ضون.

*  ياأخُذ ا�ضطراُب هويِة الأنا في المراهقِة نمطيِن اأ�ضا�ضّيين، ا�ضرْح ذلك.

*  اذكْر المجالِت الفرعيَة التي ت�ضتمُل عليها هويُة الأنا الأيديولوجية.

*  ما المق�ضوُد بهويِة الأنا الجتماعية، و ما مجالتها.

*  اأيُة مرحلٍة من مراحِل هويِة الأنا تعّبُر عن تكامِل ال�ضخ�ضيِة، و لماذا؟

*  ما الآثاُر ال�ضلبيُة الناتجُة عن حالِة انغالِق الهويِة؟ 
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