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اإنَّ حفــظ املعلومــات واملعــارف - مــع اأهميتــه - ال يبنــي لوحــده �شــخ�شية الفــرد وال يك�شــف طاقتــه الكامنــة. وجنــاُح جيــل اليــوم ال 
ــل ويفح�ــص امل�شــاكل  نــه مــن اأن يتاأمَّ يتمثَّــل فيمــا يحفــظ وي�شــتوعب مــن املعــارف الدرا�شــية فقــط, بــل يف تعلُّمــه املهــارات التــي مُُتكِّ
ــا وعلــى �شعيــد احليــاة العامــة.  ــا, واأن يقــرح حلــواًل مبتكــرًة للم�شــكالت التــي تواجُهــه علمًيــا وعمليًّ ويفكــر فيهــا تفكــًرا مو�شوعيًّ

حل امل�شكالت

مل�ذا َندُر�س التفكري الن�قد؟

اإن مُتّلــك مهــارات التفكــر الناقــد مــن املفاتيــح املهمــة ل�شمــان التطــور املعــريف الفّعــال الــذي ي�شــهم يف بنــاء ال�شــخ�شية الوطنيــة 
املتوازنة التي حتقق املواطنة الفاعلة الواعية مبخاطر الثورة االإعالمية. واأمام هذا الفي�ص العارم من املعلومات املختلطة كان 
البــد مــن اإيجــاد و�شــيلة للحكــم علــى م�شداقيــة امل�شــادر املعلوماتيــة, وهــذه الو�شــيلة تتمثــل يف القــدرة علــى التفكــر الناقــد الــذي 
ميّكــن الفــرد مــن فح�ــص االأدلــة والرباهــن, وي�شــاعد علــى االبتعــاد عــن التع�شــب والتطــرف يف االآراء واالأحــكام, والتمييــز بــن 
الــراأي واحلقيقــة, لنكــون دروًعــا ح�شينــة وواعيــة ملواجهــة اأي هجمــات عدائيــة مغر�شــة ت�شــتهدف املواطــن والوطــن. وملتزمــن 
مبحــددات التفكــر الناقــد و�شوابطــه التــي ت�شمــن االأمــن واال�شــتقرار والتقــدم واالزدهــار, وحتافــظ علــى الوطــن وهويتــه. ومــن 
تلــك املحــددات وال�شوابــط: عــدم امل�شا�ــص بثوابــت ال�شــريعة االإ�شــالمية ال�شــمحة واأحكامهــا, و عــدم امل�شا�ــص بــوالة اأمرنــا حفظهــم 
اهلل وقيادتنــا الر�شــيدة اأيدهــا اهلل والوطــن ورمــوزه وتاريخــه, وعــدم امل�شا�ــص باأنظمــة الدولــة و�شيا�شــاتها العامــة وقراراتهــا, وعــدم 
اإثــارة الكراهيــة واملذهبيــة الطائفيــة والتمييــز العن�شــري واملناطقــي بجميــع اأ�شــكاله, وعــدم التعر�ــص لالأفراد اأو املوؤ�ش�شــات العامة 

بالت�شــهر اأو بال�شــب والقذف اأو ت�شــويه ال�شــمعة.

تعزيز ال�شخ�شية الوطنية

ي�شمــُن التفكــر املنهجــي حتفيــَز امللَــكات النقدّيــة واالبتكاريــة واالإبداعيــة للعقــل, وتوجيهــه التوجيــه ال�شــليم, فنحــن ال نوَلــد 
ــاء  مبهــارات التفكــر الناقــد, بــل نكت�شــُبها مــن خــالل املمار�شــة الن�شــطة الفاعلــة, وبوا�شــطة التاأمــل واحلــوار واملناظــرة والنَّقــد البنَّ

ــُد الدافــع ال�شــتحداث االأفــكار وبنائهــا وربطهــا بواقعنــا احلياتــي.  يتولَّ

حتفيز االبتكار واالإبداع



اإنَّ انخراطــك اليــوم يف ممار�شــة مهــارات التفكــر مــع زمالئــك يف الف�شــل الدرا�شــي وحميطــك االجتماعــي �شــوف تــرى اأثــره علــى 
ــا يف اإعــدادك وم�شــاعدتك علــى اأن تكــون اأكــر وعًيــا, واأدقَّ حكًمــا, واأ�شمــن  املــدى الق�شــر والبعيــد, فالتفكــر يــوؤدي دوًرا حموريًّ

جناًحــا يف حت�شيــل املــواد الدرا�شــية املختلفة. 
 وللتفكــر فائدتــه يف التَّح�شيــل الدرا�شــي الــذي يقت�شــي الفهــم والتطبيــق والتحليــل واالبتــكار واال�شــتدالل واال�شــتنتاج املنطقــي 
ــا يف احليــاة  ــم والتعليــم, ويوفــر لــك النجــاح اأي�شً لــكل مــا ُيعر�ــص عليــك مــن معــارف, ومــا مُتار�شــه مــن اأن�شــطة خــالل عمليَّتــي التعلُّ
والعمل م�شتقباًل - باإذن اهلل ـــ كما اأنه اأداًة للم�شاعدة يف ا�شتقراء املا�شي, والتنبوؤ بامل�شتقبل, ويعُن على اتخاذ قرارات م�شتقبلية 
يف املواقــف احلياتيــة للح�شــول علــى نتائــج �شحيحــة, كذلــك ي�شــاعد الطــالب على التحليل والتقومي املنا�شــَبن للمعلومات. وبناًء 
ــات يف تطويــر االأنظمــة التعليميــة؛ ملــا لــه مــن دور حمــوري  عليــه فاحلر�ــص علــى اإك�شــاب مهــارات التفكــر مــن االأ�شا�شــيات واالأولويَّ
يف بناء �شخ�شية الباحث العلمي امل�شتك�شف يف اأغوار العلوم املختلفة, واملت�شلِّح باأدوات البحث وا�شتنتاج املعلومات وبنائها, وتكوين 

االأدلة واحُلجج لدعمها. 

ارتفاع م�شتوى التح�شيل الدرا�شي

ق  نعي�ص اليوم تطوًرا هائاًل يف جميع حقول العلم واملعرفة, واأمام هذا الواقع الذي ي�شهُد ثورة هائلة يف جمال االت�شاالت وتدفُّ
املعلومات تربُز اأهمية اكت�شاب جمموعة من املهارات والقدرات وال�شلوكيات ومنها مهارات التفكر و�شرورة تنميتها لدى الفرد 
ــم الذاتي امل�شــتمر, الذي يجعل االأفراد اأكر �شــغًفا  واملجتمــع. وهــو مــا يدفعنــا اإىل اأن نعتنــي عنايــًة خا�شــة بطريقــة التفكــر والتعلُّ
وحما�شــة لتعّلــم العلــوم والبحــث والتق�شــي يف املجــاالت العلميــة التــي يــرون اأنف�شــهم حمتاجــن اإليهــا ومنغم�شــن فيهــا ولديهــم 

القــدرة علــى املرونــة والتكيــف مــع البيئــات املختلفة قادرين على توجيه اأنف�شــهم ذاتياَ.

تعزيز مهارات القرن احلادي والع�شرون

اإنَّ جــودة حياتنــا تعتمــُد علــى جــودة تفكرنــا وعمقــه باالإ�شافــة اإىل معارفنــا؛ لــذا فالهــدف هــو اإعــداد املواطــن املفكــر املمتلــك 
للمهارات ال�شرورية. اإنَّ فهم الواقع املعا�شر املقرون با�شت�شراف امل�شتقبل يدفُعنا اإىل اأن ن�شتعدَّ للتعامل والتكيُّف مع م�شتجدات 

الع�شــر ومواجهــة حتديــات امل�شــتقبل. 

ا�شت�شراف امل�شتقبل



ــا, وجتعُلك حاماًل لقدراٍت خا�شة يف الذكاء والتفكر  ــا وعمليًّ نــك مــن امتــالك اأدوات القــوة العقليــة نظريًّ اإن مهــارات التفكــر مُُتكِّ
اإىل جانب قدرات الفعل واملمار�شة, ومن املاأمول اأن حُتِدث نقلًة نوعّية يف احلياة ترى اآثارها م�شتقباًل بو�شفك مواطًنا م�شارًكا 

اأبنــاء وطنــك بجديــة يف قيــادة العــامل يف كل املجــاالت.

ن من اأدوات مُتحي�ص املعطيات وحتليل البيانات, واكت�شــاب القدرة  من خالل تعليم التفكر تكت�شــُب مهارَة طرح ال�شــوؤال والتمكُّ
ــا, معتمــًدا علــى قــرارات مدرو�شــة بتــاأنٍّ وُبعــد نظــر. كلُّ  علــى احِلجــاج والربهنــة واال�شــتدالل املنطقــي, وكيفيــة حــلِّ امل�شــكالت علميًّ
ــي بعقليــة ُمنفتحــة علــى االآخــر نابــذٍة لكل  ذلــك مــن �شــاأنه اأن ينّمــي حــبَّ املعرفــة والرغبــة يف التعلــم عــرب احلــوار واملناق�شــة والتق�شّ

اأ�شــكال التفّرد بالراأي والتع�شب الفكري واالن�شــياق وراء الذهن املنغلق. 

 اإنَّ تنظيــم التفكــر ي�شــهم يف تاأ�شيــل قيــم املجتمــع القائمــة علىالت�شــامح واحــرام االآخــر والتعــاون املبتكــر لبنــاء امل�شــتقبل. كمــا 
ــُن مهــارات التفكــر الفــرَد مــن اإعمــال العقــل ملواجهــة التغــرات التــي حتــدث يف العــامل يف خمتلــف املياديــن, واحل�شانــة مــن  مُتكِّ
االأفــكار الهدامــة خا�شــة مــع االنفتــاح االإعالمــي حيــث تال�شــت احلــدود واأ�شبحــت عمليــة التثاقــف تتجــاوز الــدول وال�شــعوب, وهذا 
يقت�شي حت�شن الهوية الوطنية, وبذلك ي�شبُح الزًما بناء عقل واٍع حرٍّ ي�شــتطيع التمييز, واختيار ما ينا�شــبه وينا�شــب ال�شالح 

َوبــان يف ثقافــات االآخريــن. العــام دون التَّقوقــع علــى الــذات اأو الذَّ

دفع عجلة التنمية

تق�شي احلقيقة والبعد عن التع�شب

البعد عن الغلو وحماربة التطرف اأو الذوبان يف ثقافة االآخرين



ّ ّ

ّ ّّ ّ

ّ ّ ّ ّ

ابني الطالب... ابنتي الطالبة 
نقدم بن يديك كتاب التفكر الناقد, الذي يت�شمن جمموعة من االأن�شــطة والتمارين التي تهدف اإىل بناء ال�شــخ�شية الواعية 
واملفكــر الناقــد الــذي ميتلــك مهــارة التــاأين يف املواقــف اأو عنــد اإبــداء االآراء اأو اإ�شــدار االأحــكام اأو ت�شــجيل النتائــج, وللو�شــول اإىل هــذا 
الهدف فاإنه يتطلب منك اأن تكون  م�شارًكا ن�شًطا وم�شوؤواًل فاعاًل يف الوقت نف�شه؛ لذا ينبغي عليك يف ا�شتهالل كل در�ص من درو�ص 

هذا الكتاب اأن تقـــــراأ اأهــــدافه بعناية؛ الأنها �شتو�شـــــح لـــــك ما �شتتـمـكـــن مـــن القيـــام بـــه - اإن �شاء اهلل - يف نهاية الدر�ص. 
ق تلك االأهداف, احتوى الكتاب على جملة من الفقرات املتنوعة التي تت�شمنها درو�ص املقرر وهي: ومن اأجل حَتقُّ

كيف نتف�عل مع اأن�صطة الكت�ب؟

ّ ّ

ّ ّّ ّ

اهتمامــك,  الإثــارة  يهــدف  ق�شــر  ن�ــّص 
وزيــادة دافعيتــك, وجــذب انتباهــك للدر�ــص 
املحــاور  بع�ــص  اإثــارة  خــالل  مــن  اجلديــد 

الدر�ــص.   مبو�شــوع  املت�شلــة  الرئي�شــة 

ي�شــهم  الدر�ــص  مبو�شــوع  مرتبــط  ن�ــّص 
واملفاهيــم  املعــارف  مــن  ح�شيلتــك  زيــادة  يف 
هــذا  يتطلــب  الدر�ــص.  مبو�شــوع  املرتبطــة 
قــراءة  الّن�ــّص  تقــراأ  اأن  الدر�ــص  مــن  اجلــزء 
مــن  يت�شمنــه  مــا  لفهــم  ناقــدة  حتليليــة 
افرا�شــات تتجــاوز ظاهــر الّن�ــّص, ويف الوقــت 
نف�شــه ُتــدّون االأفــكار الرئي�شــة والفرعيــة يف 
الّن�ــّص, واالأ�شــئلة واال�شتف�شــارات التــي تطــراأ 
القــراءة؛  خــالل  ذهنــك  يف  وتــدور  عليــك 
خــالل  وزمالئــك  معلمــك  مــع  لتناق�شــها 
احل�شــة الدرا�شــية اأو مــع عائلتــك يف املنــزل. 

مــن  جمموعــة  الفقــرة  هــذه  تت�شمــن   
التــي  اأقــراأ  بفقــرة  ال�شلــة  ذات  االأ�شــئلة 
هــذه  عــن  ولالإجابــة  الدر�ــص,  يف  ت�شــبقها 
االأ�شــئلة يتطلــب االأمــر فهــم مــا يت�شمنــه 
الّن�ــّص مــن معــاٍن جزئية وحتليلها, ومعرفة 
التف�شــرات واالأ�شــباب املختلفــة للمواقــف, 
واالآراء ال�شريحــة اأو ال�شمنيــة يف الّن�ــّص. 
يتطلــب منــك احلر�ــص علــى مناق�شــتها مــع 
زمالئــك ومعلمــك بفاعلية لتكــون اإجاباتك 
وا�شتنتاجاتك متاأنية بعد فح�شك املو�شوع 

يف اأبعــاده كلهــا.

تتكــون مــن جمموعــة مــن االأن�شــطة التــي 
َمــت لت�شــهم يف تعزيــز املعــارف واملهــارات  ِمّ �شُ
الناقــد  بالتفكــر  املرتبطــة  واالجتاهــات 
واملت�شلــة مبو�شــوع الدر�ــص: كالقــدرة علــى 
التحليــل والتف�شــر, والتو�شيــح والتقييــم, 
واال�شتدالل املنطقي وحل امل�شكالت واتخاذ 
طــرح  مهــارات  تعــزز  اأنهــا  كمــا  القــرارات. 
االأ�شــئلة واال�شتف�شــارات والبحــث والتق�شــي 

والتحقــق مــن امل�شــادر والتثبــت منهــا. 

اإثرائيــة  ــا  ن�شو�شً الفقــرة  هــذه  تت�شمــن 
اخترت بعناية لت�شــهم يف اكت�شــابك املعارف 
وتنميتهــا, وت�شــيء لــك جانًبــا مــن اجلوانب 
اأو االأبعاد الفرعية الأفكار مت�شلة مبو�شوع 
الدر�ــص, ت�شــاعدك على ا�شــتكمال التدريبات 

واالأن�شــطة امل�شمنــة يف الدر�ــص. 

هــذه الفقــرة ت�شــجعك علــى اتخــاذ املواقــف, 
واإبــداء راأيــك حــول عبــارة اأو مقولــة معينــة 
يكــون  قــد  معهــا.  االختــالف  اأو  باالتفــاق 
مــع  ــا  كليًّ اأو  ــا  جزئيًّ اختالفــك  اأو  اتفاقــك 
مــن  لكــن  الفقــرة,  يف  املقولــة  اأو  العبــارة 
الــذي  موقفــك  اأو  راأيــك  يكــون  اأن  املهــم 
ــا بدليــل اأو برهــان يدعمــه.  اتخذتــه متبوًع
فاحر�ــص عنــد اإجنــاز هــذه الفقــرة اأن تدعــم 
راأيــك بحجــة مقنعــة مبنيــة على اال�شــتدالل 
ــا ب�شــكل  ــا, والقــوي حجاجيًّ ال�شــليم منطقيًّ
يو�شــح قــوة حجتــك و�شعــف احلجــة امل�شادة 

لهــا.

الوقــوف وقفــة  الفقــرة علــى  هــذه  ت�شــجعك 
نقديــة تتاأمــل فيهــا ذاتــك وتقّيــم مــا تو�شلــت 
اإليــه مــن معــارف ومهارات و�شــلوكيات, ومدى 
املت�شلــة  القــرارات  ببع�ــص  ذلــك  ارتبــاط 
بواقعــك احلــايل وخططــك امل�شــتقبلية بهــدف 

تطويــر ذاتــك وتقوميهــا.

ال�شــراكة  تعزيــز  اإىل  الفقــرة  هــذه  تهــدف 
التفاعليــة واالإيجابيــة بــن االأ�شــرة واملدر�شــة 
معارفهــم  وتنميــة  االأبنــاء,  قــدرات  رفــع  يف 
ومهاراتهــم العقليــة, ودعــم �شــخ�شية الطلبــة 
وثقتهــم باأنف�شــهم مــن خــالل مناق�شــة بع�ــص 
الق�شايــا املت�شلــة بالدر�ــص مــع العائلــة بفكــر 

ناقــد. 
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الوحدة األأوىل:التفكري الن�قد ومه�رات احلي�ة

ابننا الطالب... ابنتنا الطالبة

اإنَّ اأثمــن مــا تراهــن عليــه اململكــة العربيــة ال�شــعودية اليــوم هــو اال�شــتثمار يف اأبنائهــا وبناتهــا؛ ولذلــك 
�ــص مبهــارات التفكــر واأدواتــه؛ الأنــه  كان التقــدم واالزدهــار م�شــروًطا بتنميــة قــدرة النَّ�ــصء علــى التمرُّ
يات احلياة وبناء امل�شــتقبل. وميثِّل اإك�شــاُب تلك املهارات غايَة  اأ�شا�ــص التكُيّف مع الواقع ومواجهة حتدِّ
هذه الوحدة التي تهدُف اإىل تاأ�شيل مبادئ التفكر الناقد لديك من حيث الوعي واملمار�شة؛ لتكون 
ــة انت�شاًرا لِقَيمــه احل�شارية واعتزاًزا مبنزلته  قــادًرا علــى االنخــراط الفاعــل يف م�شــرة وطننــا الرياديَّ

التاريخية.

تكت�شــي ممار�شــُتك لهــذه املهــارات االأ�شا�شــية للتفكــر الناقــد اأهميــًة كبــرة يف تخلي�شــك مــن التعامــل 
العفــوي مــع االأفــكار واملواقــف والنظريــات ال�شــائدة, وتوجيهــك اإىل تعامــل عقــالين قــادر علــى فح�ــص 
املعلومات ومُتحي�شها واإعادة بنائها بدًءا مب�شاءلتها عن م�شدرها, وامتحان م�شداقيتها, وانتهاًء اإىل 

تقوميها واتخاذ القرار املنا�شــب ب�شــاأنها. 

�شــوف تكت�شــُب مهــارَة اإبــداع االأ�شــئلة اجلديــدة فهــي �شــرط لالبتــكار وجتــاوز احللــول اجلاهــزة, وذلــك 
باإك�شــابك املناهــج العلميــة الدقيقــة, وتدريبــك علــى اخلطــوات االإ�شــراتيجية الالزمــة حلــل امل�شــكالت 
ب�شــكل ناجــح وفعــال, وب�شــلوك معــريف وعملــي اأ�شا�ُشــه روح االإبــداع والبحــث عــن احلقيقــة العلميــة 

والعمليــة.

ولعــلَّ مــن اأوكــد غايــات هــذه الوحــدة م�شــاعدتك علــى التفكــر الناقــد وتاأ�شيــل وعيــك بن�شــبّية بع�ــص 
احلقائــق العلميــة وانفتاحهــا الدائــم علــى التَّعديــل والتجاوز واإعادة البناء. هذا الوعي النَّقديُّ ينبِّهك 
د براأيــك, وهــو مــا ُيك�شــبك الوعــَي بقيمــة االآخــر املختلــف يف بنــاء  اإىل قيمــة مراجعــة ذاتــك وعــدم التفــرُّ
املعرفة - ب�شكل جماعي تعاوين مبنيٍّ على التفكر - مع االآخرين دون االن�شياق وراء التفكر املتع�شب 
اأو ال�شــقوط يف التقليد االأعمى. وهنا ياأتي املق�شد التوا�شلي لهذه الوحدة بتاأكيد قيم احلوار البنَّاء 
نبــًذا للجــدل العقيــم, ومــن ذلــك اإدراُك اأخالقيــات املناظــرة التــي ت�شــتهدف اإظهــار احلــق عــرب التفاعــل 

االإيجابــي مــع االآخر املختلف.
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   تواج��ه اإلإن�ش��ان يف حيات��ه اليومّي��ة م�ش��كالت غالًب��ا م��ا يتغاف��ل 
ع��ن بع�شه��ا اأو يكاب��د يف �ش��بيل جتاوزه��ا، غ��ري اأّن��ه إل ينج��ح يف ذل��ك اإإل 
بامتالكه اإلأدوات الّنظرّية والعملّية املنهجّية التي ت�ش��اعده يف الو�شول 
اإىل ح��لٍّ جُُم��ٍد. اإن مه��ارات الّتفك��ري الّناق��د كفيل��ة بتمكينه م��ن منهجّية 

علمّي��ة ناجح��ة يف ح��ّل تلك امل�ش��كالت.

متهيد 〈〈 األأهداف
اأتعّرف على مفهوم الم�شكلة.  .1

الم�شكالت  حل  مهارة  عالقة  اأدرك   .2
بالّتفكير الّناقد.

اأ�شّنف اأنواع الم�شكالت.  .3
الم�شكالت  حل  مراحل  على  اأتعّرف   .4

واإ�شتراتيجياتها.
اأحّدد معّوقات حّل الم�شكالت.      .5

ك�ش��ف الّطال��ب ال�ش��عودي املخ��رع عبداإلإل��ه اجلديع��ي البال��غ من العمر ثالَث ع�ش��رَة 
�ش��نة يف حمادث��ة متلف��زة ع��ن ابت��كاره الّناجح لروب��وت )اآيل( ي�ش��اعد املر�شى الذين 
يعي�ش��ون مبفرده��م، وللم�ش��ّنني الذي��ن يعان��ون �شعوب��ة يف الّتنّق��ل، ول��ذوي اإلإعاق��ة 
احلركّي��ة  يف احل�ش��ول عل��ى اأدويته��م يف اإلأوق��ات املح��ّددة. وفيم��ا يل��ي احل��وار ال��ذي 

دار بين��ه وب��ني املذي��ع واملذيعة:
��ِن؟ ه��ل راأيت موقًف��ا معّيًنا  م ه��ذا اإلخ��راع لكبار ال�شِّ  املذيعــة: م��ا ال��ذي جعل��ك تق��دِّ
اأّث��ر في��ك؟ ه��ل يف اأ�ش��رتك م��ن كبار ال�ش��ن من يج��د �شعوبًة يف تناول الّدواء بنف�ش��ه؟
عبداالإلــه: كان ج��ّدي يع��اين �شعوب��ة يف اأخ��ذ ال��ّدواء يف وقته، ففك��رت يف ابتكار هذا 

الروبوت مل�شاعدته واإعطائه الدواء. 
املذيع: كيف يعمل الروبوت؟ وكيف ميكن ا�شتخدامه دون اأن يف�شد الدواء؟ 

اإلأدوي��ة.  وتق�ش��يم  امل��اء  اإلأدوي��ة وو�ش��ع  لتخزي��ن  م��كان  الروب��وت  عبداالإلــه: يف 
د  دة عند َدقِّ اجلر���س، وهو مزوَّ ويق��وم بنق��ل ال��دواء م��ن امل��كان البارد يف اأوقات حمدَّ
ًدا للع��ودة اإىل مكان��ه بع��د  ب�ش��رائح لل�ش��حن بالّطاق��ة ال�شم�ش��ّية. ويتب��ع م�ش��اًرا حم��دَّ

القي��ام بوظيفت��ه.
املذيع: هل تفّكر م�شَتقباًل يف املزيد من اإلخراعات؟

عبداالإلــه: اأطم��ح اإىل اإجن��از م�ش��اريع اأك��ر، وتطوي��ر م�ش��اريع جدي��دة، واأن��ا اإلآن 
ب�ش��دد العم��ل عل��ى م�ش��روع جدي��د، وم��ن لدي��ه اأف��كار يج��ب اأإل ي��رّدد، وق��د 

�ش��اعدين وال��دي وكث��ري م��ن امل�ش��وؤولني يف تنفي��ذ فكرت��ي. 

اأقراأ

التفكري الن�قد وحل امل�صكالت
الدر�س 

األأول

برنامج )�شباح ال�شعودّية ( 
 قناة ال�شعودّية.
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بحث   عبداإلإله عن...............
....................................
....................................

انده�س عبداإلإله من .............
....................................
....................................

ت�شاءل عبداإلإله عن...............
....................................
....................................



12

اأ�شتخل�س باإلعتماد على الجدول تعريًفا للم�شكلة م�شتعماًل عائلة من عائالت العبارات الّتالية:  .٢

)المعطيات - االأهداف - العوائق( - )الحاجات - ال�شعوبات - االإ�شباع( - )ال�ّشوؤال - الجهل - االإجابة(.

الم�شكلة هي................................

.............................................
الم�شكلة هي................................
.............................................

الم�شكلة هي................................

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

األإ�صب�عالح�جة

ال�صعوب�ت

ال�صوؤال
الجهل

األإج�بة

المعطي�ت
األأهداف

العوائق

اأو
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دة رقم 2- مينع تداولها ون�شرها  م�شوَّ

اأتدّرب )1(
ن طبيعة/نوع الم�شكلة التي دفعت عبداإلإله اإلى ابتكار الروبوت.    1. اأكمل الجدول التالي إلأبيِّ

اأعلِّل اإجابتي باال�شتناد اإىل الن�ّص اأ�شع كلمة )�شحيح( 
حيحة اأمام االإجابة ال�شّ طبيعتها/نوعها

امل�شكلة 
التي 

الحظها 
عبداالإله

فردّية

تخ�ّص فئة )فئوّية(

جماعّية

ة خا�شّ

عامة

ثابتة

متغّرة

متفاقمة

متال�شية

قدمية

جديدة

مهّمة

غر مهّمة

موؤّقتة

دائمة

مفاجئة

معتادة
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2. اأختار من الّنماذج الّتالية ما يالئم خ�شائ�س م�شكلة عبداإلإله واأعلِّل اإجابتي:

املعطي�ت

األأهداف

املعطي�ت

األأهداف

األأهداف

املعطي�ت

األأهداف

املعطي�ت

وا�صحة وا�صحة

وا�صحة وا�صحة

غري وا�صحة غري وا�صحة

غري وا�صحة غري وا�صحة

وا�صحة وا�صحة

وا�صحة وا�صحة

غري وا�صحة غري وا�صحة

غري وا�صحة غري وا�صحة

اأعلِّل اختياري:

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

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

م�شكالت وا�شحة املعطيات واالأهداف.

منوذج ت�شنيف امل�شكالت ح�شب 
ريتمان

م�شكالت وا�شحة املعطيات غر وا�شحة االأهداف.

م�شكالت غر وا�شحة االأهداف واملعطيات.

م�شكالت غر وا�شحة املعطيات ووا�شحة االأهداف.

م�شكلة اال�شتب�شار: امل�شكلة وا�شحة االإجابة, ولكن االإجراءات الالزمة لالنتقال من 
الو�شع احلايل للو�شع النهائي غر وا�شحة. وغالًبا ما يكون للخيال دور يف حل هذا 

النوع من امل�شكالت.
الم�صدر: األإدراك واألأفك�ر، ريتم�ن وولر، 

1965م
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دة رقم 2- مينع تداولها ون�شرها  م�شوَّ

3. اأربط ب�شهم معاين الن�ّس بعنا�شر الّر�شم إلأبنيِّ املراحل التي اعتمدها عبداإلإله حللِّ م�شكلته:

     ك�ش�ف الّطال�ب ال�ش�عودي املخ�رع عبداإلإل�ه اجلديع�ي 
البال�غ م�ن العم�ر 13 �ش�نة يف حمادثة متلف�زة عن ابتكاره 
الّناجح لروبوت )اآيل(، مل�ش�اعدة املر�شى الذين يعي�ش�ون 
�ل،  التنقُّ يعان�ون �شعوب�ة يف  الذي�ن  ني  وامل�ش�نِّ مبفرده�م، 
اأدويته�م يف  عل�ى  اإلإعاق�ة احلركّي�ة يف احل�ش�ول  وذوي 
دة. وفيم�ا يل�ي احل�وار ال�ذي دار بينه وبني  اإلأوق�ات املح�دَّ

كلٍّ م�ن املذي�ع واملذيع�ة:
لكب�ار  اإلخ�راع  ه�ذا  م  ُتق�دِّ جعل�ك  ال�ذي  م�ا  املذيعـة:   
�ر فيك؟ هل يف اأ�ش�رتك  ًن�ا اأثَّ ؟ ه�ل راأي�ت موقًف�ا معيَّ �نِّ ال�شِّ
م�ن كب�ار ال�ش�نِّ من يج�د �شعوبة يف تناول الّدواء بنف�ش�ه؟
ي يعـاين �شعوب�ة يف اأخ�ذ ال�ّدواء يف  عبـد االإلـه: كان َجـدِّ
وقته، ففكرت يف ابتكار هذا الروبوت مل�ش�اعدته واإعطائه 

الدواء. 
املذيـع: كي�ف يعم�ل الروب�وت؟ وكي�ف ميك�ن ا�ش�تخدامه 

دون اأن ُيف�ش�َد ال�دواء؟ 
وو�ش�ع  اإلأدوي�ة،  لتخزي�ن  م�كان  الروب�وت  عبداالإلـه: يف 
امل�اء، وتق�ش�يم اإلأدوي�ة، وينق�ل ال�دواء م�ن امل�كان الب�ارد 
د ب�ش�رائح  دة عن�د دقِّ اجلر��س، وه�و م�زوَّ يف اأوق�ات حم�دَّ
ًدا للع�ودة  لل�ش�حن بالّطاق�ة ال�شم�ش�ّية. ويتب�ع م�ش�اًرا حم�دَّ

اإىل مكان�ه بع�د القي�ام بوظيفت�ه.
ر م�شَتقباًل يف املزيد من اإلخراعات؟ املذيع: هل تفكِّ

وتطوي�ر  اأك�ر،  م�ش�اريع  اإجن�از  اإىل  اأطم�ح  عبداالإلـه: 
العم�ل عل�ى م�ش�روع  واأن�ا اإلآن ب�ش�دد  م�ش�اريع جدي�دة، 
د. وق�د �ش�اعدين  جدي�د، وم�ن لدي�ه اأف�كار يج�ب اأإل ي�ردَّ

وال�دي والكث�ري م�ن امل�ش�وؤولني يف تنفي�ذ فكرت�ي. 

التطوير يف �شوء التغذية الّراجعة  ○

التنفيذ  ○

اختبار احللِّ  ○

و�شع م�شارات احلل  ○

ت�شخي�ص املعطيات  ○

االإح�شا�ص بامل�شكلة  ○



16

الطفل الذي �ص�دق الري�ح
قريته  في  المتاحة  اإلإمكانات  اأب�شِط  ا�شتخدام  طريق  عن   - ن  تمكَّ ُملهم  اإفريقي  �شابٌّ  كامكوامبا�  �ويليام 
نع وابتكار طاحونِة هواء لتوليد الطاقة حيث قَلبت قريَته راأ�ًشا على عقب،  ال�شغيرة التي ُتدعى مالوي - من �شُ
وغيَّرت تاريَخها اإلى اإلأبد. ا�شتطاع ويليام - من خالل قراءة مجموعة من كتب العلوم، وبع�س قطع الحديد البالية، 

لة - اختراَع اآلة كهربائية �شغيرة غيَّرت حياَته وحياة كلِّ من حوله. وعجلة هوائيَّة معطَّ
ُوِلد �كامكوامبا� في بلدة مالوي، وكان مثل معظم النا�س في قريته، الذين يعي�شون على المحا�شيل الب�شيطة التي 
ُيمكن اأن تنمو هناك. وبقدوم عام 2001 �شهدت مالوي - ب�شبب الجفاف وندرة المياه - اأ�شواأ مجاعة ا�شطرته اإلى 

فقات الدرا�شية. عدم الذهاب اإلى مدر�شته لعجز اأهله عن ت�شديد النَّ
لع   اإنَّ �كامكوامبا� لم ي�شت�شلم، وذات يوم ذهب اإلى اإحدى مكتبات مدينته التي تبُعُد اأربع �شاعات عن قريته؛ ليطَّ
د  على كتاٍب في علوم الفيزياء، وبداأ يقراأُ في ف�شل توليد الطاقة، وعندما �شاهد �شوَر طواحين الهواء التي تولِّ

ر بناَء واحدة إلإنارة بيته. الكهرباَء قرَّ
ث ويليام عن ق�شته عندما كان يبني طاحوَنته، حيث اتَّهمه كلُّ من حوَله بالجنون؛ إلأنه لم يكن يملُك المال  تحدَّ
فقط.  والمهملة  البالية  الِقطع  من  مجموعة  خالل  من  الكهرباء  توليد  في  هدُفه  يتحقق  لن  وبالتالي  واإلأدوات، 

قالة. ل مرة، جاء اأهُل قريته لي�شكروه وي�شحنوا هواتفهم النَّ وبعدما اأ�شاءت طاحونُته التي بناها اأوَّ
ة م�شابيح كهربائية وجهاز راديو، لكن �كامكوامبا�  نجح �كامكوامبا� في توليد طاقٍة كهربائية كافية لت�شغيل عدَّ

طواحيَن  بناء  في  يفكر  وراح  فكرته  تطوير  حاول 
المياه  ات  م�شخَّ ت�شغيل  اأجل  من  الطاقة  لتوليد  اأكبَر 
المزروعات.  لرّي  اإلأر�س  باطن  من  المياه  وا�شتخراج 
م�شروُع  واأ�شبح  �كامكوامبا�  المبتكر  نجح  وبالفعل 
التنمية  لم�شاريع  نواًة  �شه  اأ�شَّ الذي  الهواء  طواحين 

اإلقت�شادية الريفيَّة وم�شاريع التعليم في ماإلوي. 
كما  اإلإ�شرار،  في  للجميع  در�ًشا  اأعطى  �كامكوامبا� 
ع الطالب الذين ي�شعون اإلى اإيجاد حلول للم�شاكل  �شجَّ
ف�شيرى  ما  حلٍّ  اإيجاِد  على  العمل  بداأَت  �اإذا  بقوله: 
اإذا لم تبداأ  اإلآخرون كفاَحك وياأتون لي�شاعدوك، لكن 

مطلًقا فال اأحَد �شوف ُيعيُرَك اأيَّ اهتمام�.
الم�شدر: مجلة اإفريقيا قارتنا, العدد الثالث والع�شرون, 2016م

4. اأ�شف يف املخطط املجاور مراحل حلِّ م�شكلة املياه 
التي مرَّ فيها �كامكوامبا�: 
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دة رقم 2- مينع تداولها ون�شرها  م�شوَّ

�م م�ن ُر�ش�وم، اأو ي�ش�ِرقونها م�ن مواقع�ه  5. يواج�ه عبدالرحم�ن م�ش�كلة، وه�ي اأن بع��س اإلأ�ش�خا�س يقلِّ�دون م�ا ي�شمِّ
ال�شخ�شية على �شفحات التوا�شل اإلجتماعي، وعدم احرام حقوق امللكية الفكرية ملا ُينتج. اأتعاون مع جُمموعتي 

مل�ش�اعدته يف اإيجاد حلٍّ لهذه امل�ش�كلة: 
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

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

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

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

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

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

اأر�شد مع مجموعتي مراحل حلِّ الم�شكالت في النموذجين التاليين :

اإ�ص�ءة

مراحل عملّية حلِّ الم�شكلة 
 George Polya  عند جورج بوليا

1 . ال�شعور بالم�شكلة.
2 . تحديد الم�شكلة.

3 . التخطيط لحل الم�شكلة.
4 . تنفيذ خطة الحل.

5 . التقويم والتحقق من الحل اأو النتيجة التي تم 
الو�شول لها. 

  مراحل عملّية حلِّ الم�شكلة 
Dewey ح�شب نموذج ديوي

1 . اإدراك وجود الم�شكلة.
2 . تحديد الم�شكلة بو�شوح.

3 . اقتراح الحلول الممكنة للم�شكلة.
4 . درا�شة اآثار هذه الحلول ونتائجها.

5 . اختبار الحلِّ اإلأمثل.

الهيئة ال�شعودية للملكية الفكرية: 
ُتعن�ى الهيئة بتنظي�م مجاإلت الملكية 
ودعمه�ا،  المملك�ة،  ف�ي  الفكري�ة 
وحمايته�ا،  ورعايته�ا،  وتنميته�ا، 
واإنفاذه�ا، واإلرتق�اء به�ا وف�ق اأف�ش�ل 

العالمي�ة. الممار�ش�ات 
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6. اأربط ب�شهم بني كلِّ مرحلة من مراحل حلِّ امل�شكلة، وبني كفاءات الفكر الّناقد التي تتطلَّبها:

تحديد الم�شكلة

تحليل المعطيات

التنفيذ

المراجعة

ابتكار الحلول

تقويم الحلِّ

االختبار

طرح االأ�شئلة

و�شع الفر�شيات

تمحي�ص المعلومات

جمع البيانات

اتخاذ القرار

توظيف الخبرات ال�شابقة

تحديد االأ�شباب

�شياغة الم�شكلة بدّقة

التخطيط

ترجيح الحلِّ االأف�شل

اقتراح بدائل

االإبداع

تعريف الم�شكلة
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�س للهجوم من  7. ي�ش�كن اأحم�د م�ع اأ�ش�رته يف البادي�ة، ويعم�ل وال�ده يف تربي�ة اإلأغن�ام واإلإبل، غ�ري اأّن قطيع املا�ش�ية يتعرَّ
ع�دد م�ن احليوان�ات املفر�ش�ة امل�شنف�ة م�ن ف�شائ�ل احليوان�ات الن�ادرة الت�ي متن�ع القوان�ني قتله�ا؛ إلأّنه�ا خملوق�ات 
عوبات التي حتيط بامل�شكلة؟  يَّة. فما ال�شُّ ي احليوانات الربِّ دة باإلنقرا�س، اإ�شافة اإىل اأن اأحمًدا من حمبِّ فطرية مهدَّ

عوبات.     اأخت�ار جُمموع�ة واأعمل عل�ى نوع من هذه ال�شُّ

املجموعة االأوىل
ال�شعوبات املتعلِّقة مبو�شوع البحث

املجموعة الثانية

املجموعة الثالثة
ال�شعوبات املتعلِّقة مبنهج البحث

املجموعة الرابعة
) ال�شعوبات املتعلِّقة بالذات )الباحث عن احللِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�شعوبات املتعلِّقة ببيئة البحث

اإ�ص�ءة

المركز الوطني لتنمية الحي�ة الفطرية 
ه�و مرك�ز حكوم�ي ي�ش�رف عل�ى المناط�ق المحمي�ة ويديره�ا، ويعم�ل عل�ى حماي�ة 
الحي�اة الفطري�ة الحيواني�ة والنباتي�ة، والحي�اة الفطري�ة البحري�ة، واإنمائه�ا، واإع�ادة 
تاأهي�ل اإلأن�واع الت�ي انقر�ش�ت واإلأن�واع المهددة بخطر اإلنقرا�س إلإع�ادة التوازن البيئي 

للنظ�م البيئي�ة الطبيعي�ة.
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تِّ الإدوارد دي بونو اإ�شتراتيجّية الُقبَّعات ال�شِّ

اإ�ص�ءة
�ًرا فه�ذا إل يعن�ي اأن  اإذا كان الم�رء مفِكّ
تكون اأنماط تفكيره كلها �شحيحة، اإذ يوجد 
التفكي�ر ال�شحي�ح، والتفكي�ر اإلأع�وج. وعليه 
ف�اإّن ال�ش�خ�س ال�ذي ي�رى نف�ش�ه َدوًم�ا عل�ى 
ر غير فّعال، بل هو متعجرف  �شواب هو مفكِّ
وإل يحبُّ اإل�شتك�شاف، وإل يفكر في البدائل. 
اأن  �ًرا إل يعن�ي بال�ش�رورة  وك�ون الم�رء مفكِّ
�ا، ويح�لُّ الم�ش�كالت الت�ي تط�رح  يك�ون ذكيًّ

علي�ه كلها.

التفكري احلذر
احلذر, اخلطر, املغامرة, 

الرف�ص وال�شلبية

التفكري الع�طفي
احَلْد�ص, امل�شاعر, االأحا�شي�ص 

والطباع

التفكري احلي�دي
اأحداث, اأرقام, معلومات دون 

حتليل اأو تاأويل �شخ�شي

التفكري ال�ص�مل
ربط االأفكار, الدقة, االن�شباط 

واحلل االأمثل

التفكري األإبداعي
اأفكار مميزة غر ماألوفة, 

البحث عن بدائل  

التفكري املتف�ئل
النقد االإيجابي, االأحالم, 
االآمال والتعليقات البناءة

ع ف�ي اأخذ القرار. فكيف  م�ن اأكث�ر معّوق�ات التفكي�ر الّناق�د واإلإبداع�ي عـدم الّنظر اإلى الم�شـكلة من زوايا نظر مختلفة، والت�ش�رُّ
ف جميع مهارات الّتفكير المنطقّي والّناقد في حلِّ م�ش�كالته!  يمكن لالإن�ش�ان اأن ي�ش�تثمر ملكاته وقدراته كلها، ويوظِّ

م  ب ل�ه �شعوبة ف�ي الحركة،اأُقدِّ حام�د طال�ب م�ن ذوي اإلإعاق�ة، يح�بُّ الدرا�ش�ة، اإإّل اأّن�ه يعان�ي اإعاقة ج�ش�دية ت�ش�بِّ  .1
حالًّ ي�شهم في ت�شهيل حركة حامد وتنقله بدرا�شة ال�شعوبات والتحديات التي يواجهها اأ�شحاب الهمم واإلإعاقات 
ر في حلٍّ لم�ش�كلة حامد واأكمل الجدول الّتالي: ، إلأفكِّ �تِّ الج�ش�دية وتحليلها. اأحاول مع مجموعتي لب��َس القبعات ال�شِّ

حلُّ م�شكلة حامد ال�شوؤال املطروح االإجراءات املتبعة قبعة 
التفكر

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

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

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

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

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

⦁  ماذا اأعرف؟
⦁  اأين املعلومة؟

⦁  هل توجد اأرقام واإح�شاءات؟
⦁  هل توجد معلومات اأخرى؟

⦁  احل�شول على املعلومات وجتميعها.  
  ⦁  العناية باحلقائق واملعلومات.

⦁  التجرد من العواطف واإلأحكام الّذاتّية.  
⦁  اعتماد اإلأرقام واإلإح�شاءات.  

ي احلياد الّتام. ⦁  حترِّ  
⦁ اإلإجابة املبا�شرة والدقيقة عن اإلأ�شئلة.  

الم�صدر: األإبداع الج�د، الطبعة األأولى،ادوارد دي 
بونو، ٢005م

اأتدّرب )٢(
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حلُّ م�شكلة حامد ال�شوؤال املطروح االإجراءات املتبعة قبعة 
التفكر

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

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

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

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

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

 ⦁ ما �شعوري اإزاء امل�شكلة؟
⦁ مباذا يخربين احَلد�س والبديهة؟

⦁ ما رد الفعل الّنابع من داخلي؟

⦁  اإلحتكام اإىل امل�شاعر إل اإىل العقل.
⦁  اإ�شدار اإلأحكام على اأ�شا�س عاطفي.

⦁   اإلعتماد على احلد�س املبا�شر.
⦁  عدم احلياد واإلندفاع اإلنفعايل.

⦁  عدم طلب التف�شري اأو التَّعليل.

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

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

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

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

عة؟ ⦁ ما امل�شاكل املتوقَّ
⦁ ما اإلأخطار املحتملة؟

⦁ ما طبيعة ال�شعوبات التي ميكن اأن 
تواجهنا؟

⦁ ممَّ يجب اأن نحذر؟

⦁   العناية باحتماإلت الف�شل.
نقد  يف  املنطقي  اإل�شتدإلل  ا�شتعمال     ⦁

اإلآراء ورف�شها. 
⦁   تو�شيح نقاط ال�شعف واجلوانب ال�شلبية 

املتوقعة، وا�شتباق النتائج اإلأ�شواأ.
⦁   العناية بالعوائق والتجارب الفا�شلة.

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

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

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

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

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

ة؟ ⦁ ما الفائدة املرجوَّ
⦁ما اإلإيجابيات املنتظرة؟

⦁ ما قيمة احللول املنتظرة؟
⦁ ما الذي يدعم الفكرة؟

⦁ ما احلجج الداعمة؟

ع النجاح. ⦁ العناية بعنا�شر القوة وتوقُّ
⦁ تهوين اإلأخطار وامل�شاكل.

⦁ اإلهتمام بالفر�س املتاحة وا�شتغاللها.
⦁ التفاوؤل واإلإيجابية واإل�شتعداد للتجريب.

وتقلي�س  النجاح  احتماإلت  اإبراز   ⦁
احتماإلت اإلإخفاق.

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

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

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

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

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

⦁هل توجد منهجّيات اأخرى للتنفيذ؟
⦁ما احتماإلت الّنجاح؟ 

اأمام  العقبات  نذلِّل  اأن  ⦁ كيف ميكن 
احللول؟

⦁ العناية باحللول والبدائل اجلديدة.
⦁البحث عن كلِّ اإلحتماإلت املمكنة.

⦁البحث عن الو�شائل املبتكرة إلإيجاد احلل.
⦁ اإعادة بناء الفكرة من جديد.

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

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

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

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

ة التنفيذ؟ ⦁ما ُخطَّ
⦁ ما اخلطوة التالية؟

⦁ ما احللُّ العملي اإلآن؟
هذه  يف  اتخاذه  الالزم  القرار  ما   ⦁

احلالة؟

ة. ⦁ العناية مبو�شوع امل�شكلة بدقَّ
⦁ التخطيط وتوزيع اإلأدوار.
⦁ القيادة ملجموعات العمل.

⦁العناية باملخرجات العملية.
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اأوا�شل التفكير مع اأ�شرتي في حلِّ م�شكلة حامد، واأبني فقرة تاأليفّية م�شتر�شلة اأبيِّن فيها النقاط الّتالية:  .2
⦁  مفهوم الم�شكلة.
⦁  اأهمّية الم�شكلة.

⦁  نوع الم�شكلة.
⦁  مراحل حلِّ الم�شكلة.

⦁  معّوقات حلِّ الم�شكلة.

تتمثَّل م�شكلة حامد في:
..................................................................................................................... 
......................................................................................................................

وتكمن اأهميتها في:
..................................................................................................................... 
......................................................................................................................

وتحتوي على العنا�شر التالية:
..................................................................................................................... 
......................................................................................................................

وقد اقترحنا لحلِّها ما يلي: 
..................................................................................................................... 
......................................................................................................................

عنا في ذلك المراحل التالية: وتتبَّ
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

وانتهينا اإلى اتخاذ قرار الّتنفيذ التالي:
...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................

ومن المحتمل اأن:
.......................................................................................................................
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ت العالم�ات  "يتباه�ى بع��ُس م�ش�تخدمي و�ش�ائل التوا�ش�ل اإلجتماع�ي عب�َر ح�ش�اباتهم بالق�درة عل�ى ال�ش�راء م�ن مح�الَّ
ز ما يقدمه اأولئك  )الم�اركات( التجاري�ة باهظ�ة الثم�ن، و بالذه�اب اإلى المطاعم واإلأماكن الفاخرة، وإل �ش�يَء يميِّ
الم�شتخدمين من من�شورات على �شفحاتهم �شوى العديِد من �شور اإل�شتعرا�س الم�شطنع، اأو اإلإعالنات التجارية 

مة ب�شورة مبا�ش�رة اأو غير مبا�ش�رة."  المقدَّ

يرى بع�س النا�س اأن هذا ال�شلوك اهتمام بال�شكليات والمظاهر الزائفة التي تثقل ميزانيات اإلأ�شر وإل تعود بالفائدة   ⦁
الحقيقية على اإلأ�شخا�س.

�ر م�ن اأبنائه�ا وبناتها ب�ش�بب رغبتهم الجامحة بامتالك كل ما ي�ش�اهدونه في  ف�ي حي�ن اأنَّ بع��س اإلأ�ش�ر تعان�ي التنمُّ  ⦁
و�ش�ائل التوا�ش�ل اإلجتماعي.

مة إلآليات اإلإعالنات التجارية بمواقع التوا�شل  واأكد المتحدث الر�شمي لوزارة التجارة وجود �شوابط اإلزامية منظِّ  ⦁
اإلجتماع�ي، وبي�ن المتح�دث �ش�رورة اأن يت�شم�ن المن�ش�ور بياًن�ا يو�شح اأنه مادة اإعالني�ة، و كذلك عدم ت�شمين اأي 

ادع�اءات اأو عب�ارات كاذبة اأو م�شللة. 

م حالًّ مقترًحا لعالجها.  بناء على ما ناق�شته مع اأ�شرتي، اأكتب تف�شيرنا لهذه الظاهرة، واأقدِّ
تف�شيري واأ�شرتي لهذه الظاهرة ودوافعها: 

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

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

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

.......................................................................................................................
الحل المقترح:

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

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

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

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

اأتدرَّب واأتف�عل مع ع�ئلتي
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الالزمة  القرارات  من  العديد  اليومية  حياته  يف  اإلإن�شان  يتخذ 
لتحقيق اأهدافه وطموحاته وحل م�شكالته. بع�س القرارات �شهلة وي�شرية 
اأو م�شروب معني من بني العديد من اإلأطعمة  )مثل اختيار تناول طعام 
اإىل جُمهود  بع�شها قرارات معقدة، وحتتاج  لكن  املتاحة(،  وامل�شروبات 
ذهني كبري، ووقت طويل إلتخاذها )مثل اختيار مو�شوع م�شروع التخرج 
يف نظام م�شارات التعليم الثانوي، اأو اختيار جُمال العمل(. عملية اتخاذ 
امل�شتقبل،  اإىل  اآثارها  ومتتدُّ  الواقع،  وتغريُّ  باحلا�شر  ترتبط  قد  القرار 
بعمليات  الواعية  فاملعرفة  اإلأحيان؛  بع�س  يف  اإلإن�شان  م�شري  وحتدد 
ل اإىل حلول ناجحة وقرارات �شليمة،  اتخاذ القرار وتنوعها، بهدف التو�شُّ
اإرادة  تتطلب  القرار  اتخاذ  عملية  اإن  اإلإن�شان.  حياة  يف  ا  جدًّ مهمٌّ  اأمٌر 
وعقلية منفتحة ت�شتك�شف البدائل، وتتخذ اأف�شل الطرائق لتحديد اأف�شل 

احللول، وتتميز بالدقة والدراية والتوقيت املنا�شب. 

متهيد 〈〈

األأهداف
اأقترح تعريًفا لمفهوم اتخاذ القرار.  .1

اأميز بين �صنع القرار واتخاذ القرار.  .2

اأحدد ُخطوات �صنع القرار واتخاذه.  .3

اأطبق ُخطوات �صنع القرار واتخاذه على   .٤
بع�س الم�صكالت اأو المواقف الحياتية.    

اأحلل العالقة بين اتخاذ القرار وحل   .5
الم�صكالت. 

م العلوم والتقنية  اإن �صناعة القرار واتخاذه علم وفن، اإدارة ومهارة، وبقدر تقدُّ
تزداد اأهميته. فكم من قرارات مدرو�شة جلبت اخلري إلأفراد! واأخرى مبتورة 
كان لها اآثار عك�شية. وبقدر ما ُيعطى القرار من وقت حم�شوب ودرا�شة متاأنية، 
بالرعاية  عليه  بخلَت  ما  وبقدر  تتوقع.  مما  اأكر  ورمبا  املطلوب،  العائد  يرتدُّ 
واإلهتمام، ُيوَلُد �شعيًفا مهزوًما ومرتع�ًشا. وبقدر ما تراجعه وت�شونه يف مدة 

�شالحيته يظل حًيا فّعاإًل حمقًقا اأهدافه.

اأقراأ)١(

التفكري الناقد واتخاذ القرار الدر�س 
الثاين

الم�صدر: �صيكولوجية �صنع القرار، الطبعة الثانية، مجدي عبدالكريم حبيب، 2007م

)1( �شورة اآل عمران، اإلآية 159.

قال تعاىل: ﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾)1(.
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في �شوء قراءتي للتمهيد والن�س ال�شابق، اأقترح مع مجموعتي تعريًفا لمفهوم اتخاذ القرار:  .١
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

قارن بين المفكر الناقد وال�شخ�س الذي إل يفكر تفكيًرا ناقًدا عند عملية اتخاذ القرار:  .٢

اأفهم واأحلل )١(

املفكر الناقد ال�صخ�س الذي ال يفكر تفكرًيا ناقًدا 

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

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

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

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

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

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

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

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

اإ�ضاءة

عندم�ا توج�د م�ش�كلة تتطل�ب الح�ل، اأو هدف ن�ش�عى لتحقيقه، 
فق�د تتع�دد البدائ�ل المتاح�ة الت�ي ت�ش�هم ف�ي الو�ش�ول اإلى حل 
الم�شكلة، اأو تحقيق الهدف. والعبرة تكون في القرار النهائي؛ 
فف�ي �ش�وء ذل�ك يمك�ن تبني بديٍل معي�ن، اأو اختياِر فعٍل محدد 

ه�و م�ا يمك�ن اأن نطلق عليه القرار.
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لك��ي ي�ش��ل الف��رد اإىل الق��رار املنا�ش��ب فاإن��ه مي��ر بالعدي��د من اخلطوات التي يطل��ق عليها �عملية اتخاذ القرار�، وت�ش��مل 
��شن��ع القرار�و�اتخ��اذ الق��رار�. 

اأقراأ)٢(

اتخاذ القرار �صنع القرار
خال�ش��ة م��ا يتو�ش��ل اإليه �شانعو الق��رار من معلومات، 
واأف��كار ح��ول امل�ش��كلة القائم��ة، والطريق��ة الت��ي ميك��ن 
بها حلها، فبعد اأن ُتدر�َس امل�شكلة من جميع جوانبها، 
وتو�ش��ع له��ا احلل��ول والبدائ��ل، ُتخت��ار اأف�ش��ُل احلل��ول 

املقرحة واأن�ش��ُبها.

عملي��ة تفك��ري ته��دف اإىل حتدي��د البدائ��ل، اأو احلل��ول 
املتاح��ة يف موق��ف مع��ني، وتت�شم��ن ا�ش��تخدام العدي��د 
والتق��ومي،  العلي��ا، كالتحلي��ل  التفك��ري  م��ن مه��ارات 
جة، وت�ش��تخدم فيها  وتلت��زم بخط��وات مدرو�ش��ة ومتدرِّ
معاي��ري كمي��ة ونوعي��ة للحك��م عل��ى البدائ��ل الت��ي ق��د 

يك��ون منه��ا اأك��ر م��ن بدي��ل واح��د مقب��ول.

في �شوء التعريف ال�شابق لكل من �شنع القرار واتخاذ القرار، اأكمل مع مجموعتي الجدول التالي:  .١

اأفهم واأحلل )٢(

العالقة بني �صنع القرار واتخاذه الفرق بني �صنع القرار واتخاذه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................
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خطوات �صنع القرار واتخاذه
ت�شمل عملية �شنع القرار واتخاذه ثالث مراحل، هي:

ويمكن تو�شيح هذه المراحل على النحو التالي:

المرحلة االأولى: �صنع القرار:
ذ مجموعة من اإلإجراءات، وهي:  خالل خطوة �شنع القرار تنفَّ

1.  تحديد الم�ص�كلة/الهدف، من خالل و�صفها و�صًفا دقيًقا وا�ص�تح�صار االأ�ص�ئلة التالية )ماذا؟ اأين؟ متى؟ من؟ 
لماذا؟(: 

د معالم�ه،   اأول�ى الخط�وات ف�ي �شن�ع الق�رار ه�ي تحدي�د اله�دف م�ن اتخ�اذ الق�رار، و�شياغت�ه �شياغ�ة دقيق�ة، تح�دِّ
وجوانب�ه المختلف�ة، وال�ش�بب وراء اأهمي�ة اتخ�اذ الق�رار، ونتائ�َج ع�دم اتخ�اذ الق�رار.

٢. اأح�دد م�ع مجموعت�ي ق�شي�ة اأو موقًف�ا يحت�اج اإل�ى اتخ�اذ ق�رار  ) مثل اتخاذ قرار للحد من تلوث بع�س �ش�احات 
المدار�س بعد انتهاء وقت الف�شح بين الح�ش�س الدرا�شية(.  اأحّلل مع مجموعتي هذه الق�شية اأو اأي ق�شية اأخرى 

وفقًا للجدول التالي:
الق�شية اأو الموقف:....................................

نتائج عدم اتخاذ القرار اأ�صباب احلاجة التخاذ القرار والغر�س منه حتديد الهدف من القرار و�صياغته

3  تنفيذ القرار 2 اتخاذ القرار 1 �صنع القرار
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2. جمع البيانات والمعلومات : مع مراعاة وا�شتح�شار اإلأ�شئلة التالية: )ما المعلومات المطلوبة؟ هل المعلومات 
المجموعة كافية؟ هل المعلومات دقيقة و موثوقة الم�شدر؟ هل المعلومات جميعها مهمة و مت�شلة بالم�شكلة/

الق�شية؟ هل اأُِلم بالم�شكلة/ الق�شية من جوانبها كلها؟( :
 خالل هذه الخطوة ُينجُز ما يلي:

ح�شر البيانات والمعلومات المطلوبة لتحديد جوانب الم�شكلة المختلفة.  ⦁
الح�شول على المعلومات.   ⦁

اإ�ش�دار حك�م عل�ى البيان�ات والمعلومات من خالل: تحديد مدى ارتباط هذه المعلومات بجوانب القرار،   ⦁
وتحدي�ِد اأهمي�ة كلِّ معلومة تتعلق بالقرار. 

وإل �ش�ك اأن للمعلوم�ات �ش�رورة كبي�رة ف�ي بل�ورة الق�رار وتحدي�ده تحدي�ًدا دقيًق�ا، وف�ي الوق�ت نف�ش�ه ت�ش�اعد ف�ي 
ط�رح البدائ�ل المختلفة.

ُد البيان�ات والمعلوم�ات الالزم�ة، وم�ش�ادَر الح�شول عليها، واأ�شدُر حكًما عليها؛ إلتخاذ القرار وفًقا للجدول  ٣. اأح�دِّ
التالي:

اإ�صدار حكم على البيانات واملعلومات
م�صادر احل�صول عليها اأهميتها يف حتديد جوانب البيانات واملعلومات املطلوبة

القرار مدى االرتباط بالقرار
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3. طرح/اقتراح البدائل: مع مراعاة اإلأ�شئلة التالية وا�شتح�شارها: )كيف؟ لماذا؟ ماذا لو؟(
ف البدي�ل باأن�ه الخي�ار الم�وازي للق�رار الرئي��س المحتمل الذي يحم�ل وجهة نظر اأخرى مختلف�ة، لكن في الوقت  ُيع�رَّ

نف�ش�ه من المتوقع اأن ي�شل بنا اإلى الهدف المن�ش�ود.
وي�وؤدي كلٌّ م�ن اإلإب�داع والتاأم�ل دوًرا كبي�ًرا ف�ي هذه العملية؛ وذلك ل�شعوبة اتخاذ قرار من اأول بديل، فاتخاذ القرار 

يتطلب ح�شر جميع البدائل واختيار اأف�شلها.

 ٤. اأ�شتكمل قائمة البدائل المقترحة التالية:  
االأهمية الن�صبية للبدائل املقرتحة

البدائل درجة االإ�صهام يف اتخاذ القرارم النتائج املرتتبة على تطبيق البديل
�صعيفة متو�صطة كبرية نتائج �صلبية نتائج اإيجابية

1

2

3

4

5

ق�د تواجه�ك ف�ي بع��س الم�ش�كالت اأو اتخ�اذ الق�رار بدائ�ُل كثي�رة ومتنوع�ة، وف�ي �شوء درج�ة اإلأهمية ل�كل بديل مقترح 
ا بدرجة كبيرة في حل  ُت�ش�تبقى خم�ش�ة بدائل فقط، يترتب على تطبيقها العديد من المزايا واإلإيجابيات، وت�ش�هم اأي�شً

الم�ش�كلة. والقائمة ال�ش�ابقة ت�ش�ّمى عملية الت�شفية اإلأولى للبدائل المقترحة.    
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٤. تقويم البدائل: مع مراعاة اإلأ�شئلة التالية وا�شتح�شارها: )ماذا بعد ذلك؟ ماذا يقدم ذلك؟(
�ر عملي�ة اختي�ار البدي�ل اإلأف�ش�ل لح�ل الم�ش�كلة، اأو تحقي�ق  د مزاي�ا كل بدي�ل وعيوب�ه، بالطريق�ة الت�ي تي�شِّ و فيه�ا ُتح�دَّ
اله�دف، ويك�ون ذل�ك م�ن خ�الل بن�اِء قائم�ة معي�اٍر للحك�م عل�ى البدائ�ل، وتطبي�ق بن�ود المعي�ار عل�ى البدائ�ل )الت�ي 

ا�ش�ُتبقيت بع�د الت�شفي�ة اإلأول�ى(. 

٥. اأ�شتكمل قائمة معايير الحكم على البدائل التالية:

في �شوء قائمة معايير الحكم على البدائل المقترحة وعددها خم�شة، �شوف ُتبقي على بديلين فقط.

معايري احلكم على البدائل

البدائل م
درجة االإ�صهام يف حل امل�صكلة ل االآخرين للبديل درجة تقبُّ

تكاليف تنفيذ 
البديل

الوقت الالزم 
للتنفيذ

فة
صعي

�

طة
و�ص

مت

رية
كب

�س
رف

فة
صعي

�

طة
و�ص

مت

رية
كب
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دة رقم 2- مينع تداولها ون�صرها  م�صوَّ

المرحلة الثانية: اتخاذ القرار:
في ُخطوة اتخاذ القرار ُيختار البديل اإلأف�شل. 

ويكمن جوهر اتخاذ القرار في هذه الخطوة، اإذ ُيختار اأف�شل بديل اأو م�شار لحل الم�شكلة اأو تحقيق الهدف، في �شوء 
قابليت�ه للتنفي�ذ وفًق�ا لالإمكان�ات والم�وارد المتاح�ة، وعل�ى اأ�شا��س النتائ�ج المتوقع�ة، في �ش�وء مجموعة م�ن المعايير 

التي ُيختار في �شوئها اأف�شُل بديل، وهي:

⦁  المخاطرة: البديل الذي يحوي مخاطر اأقل.
ت تكلفة البديل، كان للبديل فر�شٌة كبيرٌة في اإلختيار.  ⦁  التكِلفة: كّلما تناق�شَ

⦁  الموارد المتاحة: تعتمد كفاءة البديل على منا�شبته وا�شتغالله للموارد المالية والب�شرية المتاحة.  
⦁  التوقيت: اأف�شل البدائل هو الذي يمكن اختياره وتطبيقه في توقيت منا�شب.

٦. ا�شتكمل قائمة معايير اختيار اأف�شل بديل:

في �شوء قائمة معايير اختيار اأف�شل بديل، تختار بدياًل واحًدا فقط من البديلْين المتاحْين.

التوقيت املوارد املتاحة التكلفة املخاطرة املعيار م

1

2

المرحلة الثالثة: تنفيذ القرار:
 ويق�ش�د بالتنفي�ذ تحوي�ل الق�رار النظ�ري اإل�ى واق�ع عمل�ي لح�ل الم�ش�كلة، اأو تحقي�ق اله�دف. والتنفي�ذ ق�د يق�وم ب�ه 
الفرد الذي �شنع القرار واتخذه، وإل �شيما في حالة القرارات ال�شخ�شية اليومية. وفي هذه المرحلة - وإل �شيما في 

ُع ت�ش�وُّر )مخطط لالأح�داث(، مت�شمًنا التالي: الق�رارت الكبي�رة المت�شمن�ة اأف�راًدا اآخري�ن- يو�شَ
اإيجاد اتجاهات اإيجابية نحو القرار من جانب اإلأفراد،  اإلى  ويوؤدي ن�شر الوعي بالقرار  ⦁    ن�صر الوعي بالقرار: 

�شواء من القائمين على تنفيذه، اأو المتاأثرين به، وهذا يوفر المناخ المالئم للتنفيذ.
⦁   و�صع خطة لتنفيذ القرار: وفي هذه الخطوة يجري: تق�شيم العمل، وتحديد الم�شوؤوليات، وتوزيع المهام على 

اإلأ�شخا�س، وتحديد المدة الزمنية لكل مرحلة، وو�شع ُخطة بديلة.
⦁    المتابعة: وتعني اإلإ�شراف على عملية التنفيذ ومراقبتها، وُينَجُز ذلك من خالل: التاأكد من اإللتزام بالوقت 
المحدد لالنتهاء، وتحديد ال�شعوبات التي تواجه عملية التنفيذ، ومن ثم تذليل هذه ال�شعوبات والتعامل معها.
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٧. ا�ش�تكمل الت�ش�ور لتنفي�ذ ق�راٍر معي�ن )عل�ى �ش�بيل المث�ال: المحافظ�ة عل�ى البيئ�ة، وع�دم قط�ع اإلأ�ش�جار، ومن�ع 
اإلحتط�اب( وف�ق م�ا ج�اء ف�ي الج�دول التال�ي:

االإجراءات واالأن�صطة املطلوبة لتنفيذ املخطط جوانب الت�صور وخمطط االأحداث م

ن�شر الوعي بالقرار 1

و�شع ُخطة لتنفيذ القرار 2

متابعة القرار 2

١. اأ�شتنتج مع جُمموعتي بع�س النتائج اإلأخرى املرتبة على اتخاذ القرار ال�شائب:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

بع�د اتخ�اذ الق�رار وتنفي�ذه تظه�ر نتائج�ه؛ فاإم�ا اأن يك�ون قراًرا �شائًبا، واإم�ا اأن يخفَق في حل الم�ش�كلة اأو تحقيق 
اله�دف، وي�وؤدي اتخاذ الق�رار ال�شائب اإلى نتائج، اأهمها:

⦁ حل الم�شكلة، اأو تحقيق الهدف المرغوب.
⦁ زيادة ثقة متخذ القرار في ذاته.

⦁ زيادة ثقة اإلآخرين في متخذ القرار ال�شائب.
⦁ التحفيز إلتخاذ قرارات اأخرى قائمة على منهجية علمية.

اأتدّرب
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دة رقم 2- مينع تداولها ون�صرها  م�صوَّ

ويوؤدي اتخاذ القرار غير ال�شائب اإلى نتائج، اأهمها:

⦁  تفاقم النتائج واإلأخطار المترتبة على حل الم�شكلة.
⦁  اإهدار الموارد المادية والب�شرية.

٢. اأ�شتنتج مع جُمموعتي بع�س النتائج اإلأخرى املرتبة على اتخاذ القرار غري ال�شائب:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

اإن عمليات اتخاذ القرار، وحلِّ الم�شكالت، والتفكير اإلإبداعي، ت�شترك جميعها في حقيقة اأنها �شكٌل من اأ�شكال 
التفكير الفّعال، ولكْن توجد بع�س اإلختالفات فيما بينها. يمكنك على �ش�بيل المثال: اأن تفكر بطريقة اإبداعية، 

اأي اأن تكون لديك فكرة اأ�شيلة دون اأن تتخذ القرارات اأو تحلَّ الم�شكالت.
الم�صدر: اتخاذ القرار وحل الم�صكالت، الطبعة الثانية، جون اآيدر، 201٤م

اإ�ضاءة
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٣. اخ�ر م�ع جُمموعت�ك م�ش�كلة م�ا )عل�ى �ش�بيل املث�ال: انت�ش�ار مر��س ال�ش�كري ب�ني اإلأطف�ال(، وا�ش�تنتج العالق�ة بني 
اتخ�اذ القرار وحل امل�ش�كالت:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ما الفرق بين اتخاذ القرار وحل الم�صكالت؟
يبق�ى الف�رد ف�ي عملي�ة ح�ل الم�ش�كالت، ويح�اول اأن ي�ش�ل اإل�ى ح�ل له�ذه الم�ش�كلة حت�ى يب�داأ ف�ي عملي�ة اتخ�اذ القرار 

ق�ة لهدفه. النهائ�ي ب�ش�اأن اآلي�ة وطريق�ة الح�ل، وتك�ون مهمت�ه الو�ش�ول اإل�ى اأف�شل ه�ذه الحلول المحقِّ
في عملية اتخاذ القرار تكون جميع البدائل �شحيحة، واإلختيار يكون للبديل اإلأف�شل.
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دة رقم 2- مينع تداولها ون�صرها  م�صوَّ

التفكير االأخالقي واتخاذ القرار: جنودنا البوا�صل م�صدر اعتزاز وفخر 

ذو  �شاب  الدو�صري  الم�صارير  فالح  بن  فهاد  الطيار  المالزم 
�شبعة وع�شرين عاًما، له اأحالم م�شتقبلية في خدمة دينه ومليكه 
هذا  كان  فقد  وحدودها،  المملكة  اأجواء  عن  والذود  ووطنه، 
درا�شته في  ومنذ وقت مبكر من  نف�شه  اأعد  يافًعا  ا  �شابًّ المالزم 
المرحلة اإلبتدائية اأن يكون طياًرا، واجتهد في تح�شيله العلمي 
واأ�شبح  منها،  وتخرج  الجوية  في�شل  الملك  بكلية  التحق  حتى 
في  بواجبه  ليقوم  ال�شعودية  الملكية  الجوية  القوات  في  مالزًما 
للزواج  نف�شه  يعد  ال�شاب  هذا  وكان  والكرامة،  ال�شرف  �شاحات 

كغيره من ال�شباب.
F-15C التابعة للقوات  اأقلع البطل بطائرته التدريبية  اإذ  ا،  و لم يكن م�شاء يوم اإلأحد 17 محرم 1434 ه� م�شًاء عاديًّ
الجوية  عبدالعزيز  الملك  بقاعدة  الليلي  التدريب  منطقة  في  اعتيادية  تدريبية  مهمة  في  ال�شعودية  الملكية  الجوية 
بالمنطقة ال�شرقية، وكان يرافقه المدرب اإلأمريكي ��صا�س�، وتتميز هذه الطائرة ب�شرعتها الفائقة، وفي اأثناء تحليقها 
في ال�شماء؛ ولظروف فنية اأثناء تاأدية المهمة التدريبية تعر�شت الطائرة اإلى حادث عر�شي، وقد جرى الحوار التالي 

بين البطل وبين مدربه:
المالزم فهاد: لدي م�شاكل وحريق في محرك الطائرة. 

المدرب �صا�س: دعنا نقفز بكرا�شي النجاة ونترك الطائرة.
المالزم فهاد: إل يمكن ذلك اإذ �شتنفجر الطائرة، والمنطقة كما ترى ماأهولة بال�شكان.

المدرب �صا�س: �شروري اأن نغادر الطائرة واإإل �شن�شقط جميًعا.
المالزم فهاد: �شوف اأحاول اإبعادها.

المدرب �صا�س: �شوف اأغادر الطائرة.
قفز المدرب بكر�شي النجاة القاذف ليجد نف�شه خارج الطائرة، اأما المالزم فهاد فتوجه بالطائرة اإلى ال�شاحل و�شرعتها 

انخف�شت و�شقطت به في المياه، وا�شت�شهد على اأثرها.
بهذا ال�شلوك اأنقذ ال�شهيد  اأرواًحا كانت �شتزهق. ا�شت�شهد فهاد، لكن اأثره الطيب وذكراه باقية بيننا حتى هذا اليوم.
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٤. بعد قراءتي لهذا املوقف البطويل:
اأناق�س مع جُمموعتي ما قام به ال�شهيد فهاد  عند اتخاذه هذا القرار اإلإن�شاين ال�شجاع:

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

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

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

ا وبارًزا عند حماولتنا اتخاذ القرار، هل  ق�شة ال�شهيد فهاد  هي مثال للتفكري اإلأخالقي، الذي قد يوؤدي دوًرا مهمًّ
تتفق مع القول �باأن القرارات اإلأخالقية ترتكز على الت�شورات الثقافية واإلجتماعية اأكر من التفكري املنطقي�؟

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

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

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

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

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

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

اأيَّهما ُتغلِّب يف قراراتك: امل�شلحة ال�شخ�شية اأم امل�شلحة العامة؟ وملاذا؟

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

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

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

التفكي�ر اإلأخالق�ي: هو اأحد اأنم�اط التفكير التي تهتم 
بتقويمه�ا  الق�رارات  بي�ن  تفا�ش�ل  الت�ي  بالتقري�رات 
واإ�ش�دار اإلأح�كام عليه�ا م�ن ناحي�ة ال�شالحي�ة وعدم 
ال�شالحي�ة والخي�ر وال�ش�ر، وه�و م�ش�تند عل�ى مب�ادئ 

اجتماعي�ة وثقافي�ة. 

اإ�ضاءة
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دة رقم 2- مينع تداولها ون�صرها  م�صوَّ

عملية تنفيذ القرارات ُتراوح بين قرارات يومية �شهلة وقرارات م�شيرية �شعبة، فقد 
تبداأ يومك مثاًل بقرار ي�شير، كاأن تحدد نوع الملب�س الذي �شترتديه قبل مجيئك اإلى 
المدر�شة، ويكون لديك دوافع في اختيار هذا الملب�س عن غيره، وقد تنطوي عملية 

تنفيذ القرارات على قرارات م�شيرية تتطلب من ال�شخ�س الت�شحية بالنف�س.
في هذا الن�شاط �شتتعرف على اأحد القرارات الم�شيرية والنبيلة التي اتخذها بطل 
�شعودي من اأبطال الحرب على الميلي�شيات الحوثية اإلإرهابية، اإذ �شحى هذا البطل 
اإلأمل  اإعادة  عمليات  على  اإلإ�شراف  في  بواجبه  قيامه  اأثناء  في  وا�شت�شهد  بنف�شه 

لليمن ال�شقيق. هذا البطل هو ال�شهيد العقيد ركن عبد اهلل بن محمد ال�شهيان  قائد قوات العمليات الخا�شة 
ال�شعودية بعدن، فقد �شطر بدمه بطولة تروى في �شفحات تاريخنا الوطني المجيد، و�شحى بحياته في حرب 

العزة والكرامة واإعادة ال�شرعية للحكومة اليمنية، و�شتبقى �شيرته العطرة خالدة.
الع�شكري،  ال�شلك  في  بجودة عمل زمالئه  اإلرتقاء  على  ا  كان حري�شً فقد  ب�شفات عدة،  البطل  ات�شف هذا 
 طالًبا متفوًقا في درا�شته، وريا�شيًّا  ال�شهيان  ا فيه. كان  الع�شكري، مخل�شً العمل  يع�شق  ا،  قائًدا فذًّ وكان 

القرار،  اتخاذ  البطل عن قرب، ودوافعه في  ولتتعرف على �شخ�شية  ا،  ُمجدًّ
اقراأ الحوار الذي دار بينه وبين اأحد اأقاربه.

ن�ال العقي�د ال�ش�هيان ال�ش�هادة  ف�ي ميادي�ن الع�زة والكرام�ة بع�د اأن تمناها 
لنف�ش�ه خدم�ة للدي�ن والملي�ك والوط�ن، ف�ش�اًل ع�ن اإيمان�ه الرا�ش�خ بالق�ش�اء 
اأح���د  م�ع  بالمحادث�ة  �شط��ره���������ا  الت�ي  الكلم�����ات  إلآخ�������ر  فكان���ت  والق�در، 
المقربي�ن دإلل�ة وا�شح���ة عل�ى ال�شجاع�����ة واإلإق�دام الت�ي يتحل�ى به�ا عق�����ب 

باإلإيم�ان واإلإخال��س. الت�ش�لُّح 
اإنه�ا نم�اذج كثي�رة كله�ا ت�شحيات كبيرة، لن ن�ش�تطيع �ش�ردها، وهناك بطوإلت 

ومالحم لم ُيك�شف عنها.

حوار مع قريبه

اأبنائي وبناتي:
اإن اإلأم���ن نعمة عظيمة وهو اإلأ�شا����س في رخاء ال�ش���عوب وا�ش���تقرارها، وعلى الدوام 
ا  اأظهر المواطن ال�شعودي ا�شت�شعاًرا كبيًرا للم�شوؤولية، و�شّكل مع قيادته وحكومته �شدًّ
منيًعا اأمام الحاقدين والطامعين، واأف�ش���ل - بعد توفيق اهلل - الكثير من المخططات 
التي ت�شتهدف الوطن في �شبابه ومقدراته. ونقول إلأبنائنا وبناتنا ولكل من يقيم على 

اأر�شنا، اإن اإلأمن م�شوؤولية الجميع ولن ن�شمح إلأحد اأن يعبث باأمننا وا�شتقرارنا.
خادم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان بن عبدالعزيز، وا�س، ١0-٣-٢0١٥ م
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اإ�ضاءة

�عودية ه�ي اإح�دى ال�وزارات ال�ش�يادية ف�ي المملك�ة العربي�ة ال�ش�عودية  فاع ال�ضُّ َوزاَرة ال��ِدّ
الوطن�ي،  باإلأم�ن  مبا�ش�رة  المتعل�ق  واللوج�ش�تي  والعمليات�ي،  اإلإداري،  بالتنظي�م  مكلف�ة 
ال�ش�عودية،  الملكي�ة  البري�ة  الق�وات  وه�ي:  رئي�ش�ة،  اأف�رع  اأربع�ة  الم�ش�لحة  الق�وات  وت�ش�م 
والق�وات البحري�ة الملكي�ة ال�ش�عودية، والق�وات الجوي�ة الملكي�ة ال�ش�عودية، والدف�اع الج�وي 
الملك�ي ال�ش�عودي، وت�ش�م ع�دة هيئ�ات تابع�ة، منها رئا�ش�ة هيئ�ة اإلأركان الم�ش�تركة، وهيئة 

اإل�ش�تخبارات الع�ش�كرية بالجي��س، ومرك�ز الدف�اع الوطن�ي.

٥. بعد قراءتي لهذا املوقف البطويل:

كيف اأثرت العقيدة الدينية والقيم الوطنية والعواطف وامل�شاعر ال�شخ�شية يف قرارات ال�شهيد عبد اهلل ال�شهيان؟اأ. 

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

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

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

ه�ل ميك�ن ت�شني�ف ق�رار ال�ش�هيد بن�اء على احلوار الذي مت بينه وبني قريبه، اأنه م�ن القرارات املنطقية اخلال�شة ب. 
اأو من القرارات التي تاأثرت بطبيعة التفكري اإلأخالقي لدى ال�شهيد ؟ ناق�س اإجابتك مع زمالئك.

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

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

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

اأِع�دُّ بالتع�اون م�ع جُمموع�ة م�ن زمالئ�ي �شحيف�ة حائطي�ة مدعم�ة بال�ش�ور عن البطل ال�ش�هيد عبد اهلل ال�ش�هيان، ج. 
اأو اأحد اأبطال جي�شنا ال�شعودي يف معارك العز والكرامة، واأناق�س مع زمالئي اأثر قراراتهم البطولية وامل�شرفة يف 

اإلأمن واإلأمان الذي نعي�ش�ه.
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دة رقم 2- مينع تداولها ون�صرها  م�صوَّ

اأتدرَّب واأتفاعل مع عائلتي

اختيار التخ�ص�س الجامعي.

�صي�ف 1........يج�ب عل�ى الطال�ب اأو الطالب�ة اأن يجمع�ا المعلوم�ات ح�ول التخ�ش��س ال�ذي يرغب�ان بدرا�ش�ته ف�ي 
الجامع�ة، ويك�ون ذل�ك ع�ن طري�ق مواق�ع الجامع�ات عل�ى اإلإنترن�ت، اأو م�ن خ�الل الموجهي�ن اإلأكاديميي�ن، ويمك�ن 
�ش�وؤال الط�الب ال�ش�ابقين، وخا�ش�ًة م�ن ه�م ف�ي اإلأع�وام اإلأخي�رة م�ن الدرا�ش�ة ع�ن طبيع�ة التخ�ش��س وم�ش�تقبله، 
ولي�س عن راأيهم في التخ�ش�س اأ�شهٌل هو اأم �شعب؟ اإ�شافًة اإلى اأّنه يمكن البحث عن خريجي التخ�ش�س و�شوؤالهم 
عن الوظائف التي يمكن ممار�ش�تها بعد التخرج. وبذلك �ش�تكتمل ال�شورة في ذهن الطالب ب�ش�اأن م�ش�تقبله، ومن 
خالله�ا يمك�ن تحدي�د الرغب�ة ف�ي التخ�ش��س ال�ذي يريد اأن يلتح�ق به، مبيًنا اأن الرغبة ف�ي التخ�ش�س عامل مهم 

واأ�شا�ش�ي في اإلختيار.

�صي�ف 2..... يج�ب عل�ى الطال�ب والطالب�ة قب�ل اختي�ار التخ�ش��س الجامع�ي اأن ُيراعي�ا الفر��س المتاحة في �ش�وق 
العمل، اإذ اإن مراعاة احتياجات �شوق العمل من اأهم اإلأمور التي يجب التفكير فيها قبل اختيار التخ�ش�س الجامعي، 
ق فيه، ثم إل اأجد له فر�شة في ال�شوق. كذلك على الطلبة اأن يواكبوا المتغيرات  ا، واأتفوَّ فال ُيعقل اأن اأحبَّ تخ�ش�شً
اإلقت�شادية واإلإ�شالحية التي يمر بها الوطن الغالي، واأن يواكبوا روؤية 2030، بحيث يختارون تخ�ش�شات تجعلهم 
منتجي�ن إل عاطلي�ن، يفي�دون وطنه�م، ويفي�دون اأنف�ش�هم. لذا عليهم من اإلآن البحث ع�ن التخ�ش�شات التي يحتاج 

الم�صدر: �صحيفة الريا�س، 30 يونيو 2018م، علي المدخلي )بت�صرف(اإليها �شوق العمل.

ما طبيعة دور الوالدْين في عملية اتخاذ قرار التخ�ش�س الجامعي لالأبناء؟   .١

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

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

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

...........................................................................................................................
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ما هو معيار اختيار التخ�ش�س؟ الرغبة اأم �شوق العمل؟ و�شح ذلك  .٢
...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

ما الخطوات واإلإجراءات التي �شوف تتخذها عند اختيار تخ�ش�شك الجامعي؟ ولماذا؟  .٣
...........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................
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دة رقم 2- مينع تداولها ون�صرها  م�صوَّ

ما اأبرز ما توقعته من هذا الدر�س؟  .1
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

2. ما اأهم فكرة اأو مهارة اكت�شبتها من هذا الدر�س؟
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

3. ما ال�شوؤال الذي بقي عالًقا في ذهنك وتاأمل اأن تجد اإلإجابة عنه؟
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

٤. ما اأبرز معلومة لفتت انتباهك في الدر�س؟
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

5. ما الفائدة الحياتية التي اكت�شبتها من هذا الدر�س؟ 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

٦. هل تتوقع تغييًرا في عالقتك با تخاذ القرار وتنفيذه بعد هذا الدر�س؟ 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

7. في راأيك، ما اأهم اإجراء ينبغي اتخاذه عند اتخاذ القرار؟ 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

م مكت�ضباتي اأتاأمل واأقوِّ
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

َطِل��ُع به��ا ال��ذات، وإل ميك��ن اأن ُتْنَج��َز بالوكال��ة.  ��ة َت�شْ التفك��ري ُمهمَّ
وم��ع ذل��ك فالتفك��ري مثل املحبة من اإلأ�ش��ياء النادرة الت��ي َتَتَعاَظُم كّلما 
ا�ش��ركنا فيه��ا. وي�ش��دق ذل��ك اأك��ر عل��ى الفك��ر الناق��د؛ فه��و عالم��ُة 
الت��زام وُج��راأة ُتْق��ِدُم عليه��ا ال��ذات، وه��و جتربة جميلة تت�ش��م بعالماِت 
التخلٌ�س واإلنعتاق من القرارات املت�شرعة واإلأفكار املغلوطة ال�شابقة. 
��ِة واملُ�ش��اركة؟  فكي��ف ُيِدي��ُر التفك��ري الناق��د ه��ذه املراوح��ُة ب��ني احَلِميِميَّ
��َل مه��ارات  ِك��ُن اأن ُيَعطِّ ب��ني ال��ذات واملجموع��ة؟ ه��ل يف امل�ش��اركة م��ا مُيْ
التفك��ري الناق��د؟ اأم اأّن العم��ل اجلماع��ي َيْفَتُح اآفاًقا جدي��دة َتْغَنُم منها 

ال��ذات كم��ا تغنم منه��ا املجموعة؟

متهيد 〈〈 األأهداف
اأتعّرف على عالقة التفكير الناقد بتنظيم العمل   .1

فرديًّا وجماعيًّا.
اأتعّرف على دور مهارات التفكير الناقد في اإك�ساب   .2

الفرد والمجموعة التب�سر في الحكم.
اأ�سرح اأهمية التفكير الناقد في ح�سم االختالفات   .3

بين اأفراد المجموعة. 
المجموعة  الناقد في حماية  التفكير  دور  اأف�سر   .٤

من المغالطات.   
اأتعّرف على دور التفكير الناقد في تطوير العمل   .5

الجماعي.

ينجح اإلبتكار حني يجتمع اأ�شخا�س من تخ�ش�شات وخلفيات خمتلفة، لو�شع احتماإلت جديدة مل يكن اأيٌّ منهم 
ي�شتطيع ت�شورها مبفرده. ويتطلب جناح العمل اجلماعي حتقيق التعاون والتكامل بني اإلأفراد املختلفني يف القدرات 
واملواهب يف الفريق الواحد؛ للعمل مًعا على اأف�شل �شورة ممكنة. اإن الفرق التي حُتقق اإلبتكارات، إل يكتفي اأفرادها 
بو�شع خرباتهم واأفكارهم وطموحاتهم يف م�شروع بعينه ثم مزجها، بل يجدون �شباًل فاعلة للعمل مًعا والتعاون املثمر 
فيما بينهم. اإنهم يجدون طرًقا إلإحداث تكامل بني وجهات نظرهم املختلفة متاًما؛ وذلك من اأجل و�شع احتماإلت غري 

م�شبوقة؛ وهذا هو العمل اجلماعي. 
يتحقق العمل اجلماعي الفعال حني ُيظِهر كل فرد يف الفريق الدراية الكاملة باحتياجات اإلآخرين؛ اأن نتعلم كيف 
نتفهم اإلأ�شخا�س اإلآخرين واأدوارهم ووجهات نظرهم، واأن نطور قدراتنا لنمتلك املرونة والقدرة على دمج وجهات 

النظر املختلفة لو�شع احتماإلت وخطط واإجراءات جديدة م�شركة.  

اأقراأ

التفكري الناقد بني العمل الفردي والعمل اجلماعي الدر�س 
الثالث

الم�سدر: العمل الجماعي من اأجل االبتكار،الطبعة االأولى، اإيمي �سي اإدموند�سون، 2016م )بت�سرف(  

اإ�ضاءة
العمل الجماعي يق�شد به العمل المثمر الذي يوؤدي للتطوير والبناء والتقدم، ويكون تحت مظلة الدولة 

وموؤ�ش�شاتها، ولي�س �شريًّا كما تفعل الجماعات ال�شرية ال�شالة.
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اأقارن بين عمل المجموعة والعمل بروح الفريق الواحد:   .1

اأفهم واأحلِّل

العمل بروح الفريق الواحد عمل املجموعة

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

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

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

اأ�شتنتج المفردات الدالة على اأبرز اإيجابّيات العمل الِفَرقي:  .٢

..........

..........

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

عمل الِفَرق

تقا�سم المهام

اإيجابيات 
العمل الِفَرقي
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م�شتعيًنا ب�شبكة اإلإنترنت اأحدد خ�شائ�س كل مرحلة من مراحل تركيز عمل فرق العمل والمحاذير الم�شتوجبة:  .٣

املحاذير اخل�سائ�س املرحلة

العربة لي�شت ِبالَكمِّ
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

حتديد عدد اإلأع�شاء
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

مرحلة تكوين الفريق

التحول للخالفات 
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

اإلختالفات
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

مرحلة ال�سراع

تهمي�س بع�س املهارات
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

تكامل املهارات
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

مرحلة التعاون

الركون اإىل اخليارات ال�شهلة
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

اإللتزام بالهدف
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

مرحلة االأداء
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1. ِف�َرق العم�ل رمب�ا تتك�ون م�ن اأ�ش�خا�س يتمي�زون باأمن�اط و�شف�ات خمتلف�ة. اأفك�ر م�ع جُمموعت�ي يف اخُلط�ة 
التوا�شلي�ة اأو طريق�ة التعام�ل م�ع ال�ش�خ�شيات املختلف�ة ال�واردة يف اجل�دول الت�ايل عن�د العم�ل معه�ا يف فري�ق 

واحد:

املفكر الناقد يطرح عدد من االأ�سئلة للتاأكد من موثوقية م�سادر املعلومات: 
ما نوع م�سدر املعلومات )فرد، موؤ�س�سة حكومية اأو اأهلية، منظمة دولية(؟  ⦁

⦁  ما اخللفية العلمية والثقافية مل�سدر املعلومات )متخ�س�س، غري متخ�س�س(؟ 
ما هدف م�سدر املعلومات؟ )تعليمي، جتاري، ثقايف، �سيا�سي(   ⦁

هل معلومات امل�سدر مت�سقة اأو متناق�سة؟   ⦁
⦁  وماذا عن االآراء االأخرى ذات العالقة بامل�ساألة التي يطرحها امل�سدر؟ هل تتفق معه اأو تناق�سه؟

اأتذكر اأن

اأتدّرب
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اخُلطة التوا�سلية املالمح ال�سخ�سية

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

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

⦁   القفز من مو�شوع اإىل اآخر
⦁   لفت اإلنتباه

⦁   اإرباك �شري العمل
املخادع

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

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

⦁   التعايل
⦁   اإلدعاء

⦁   غري مكرث اأحياًنا
املتكربِّ

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

...............................................................
⦁   غري ن�شيط

⦁  غري مهتم الك�شول

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

...............................................................
⦁  الرف�س املبدئي

⦁  خاِلْف ُتعرف املعر�س

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

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

⦁  ال�شمت
⦁  عدم امل�شاركة اخلجول

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

...............................................................
⦁   كثري الكالم

⦁   إل يلتزم باملو�شوع الرثار

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

...............................................................
عي املعرفة ⦁   يدَّ

ث يف كل �شيء ⦁   يتحدَّ املتعامِل

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

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

⦁  الهدوء
⦁  الوقار

اءة الت البنَّ ⦁  التَّدخُّ
احلكيم

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

...............................................................
⦁   عنيف

⦁   الكالم قبل اإلإن�شات امل�شاك�س
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اإ�ضاءة

الحاجة االجتماعية
ال�سداقة، العالقات االجتماعية

الحاجة اإلى التقدير
الثقة، االإنجاز، االحترام

تحقيق الذات
االبتكار، حل الم�ساكل، 

ل الحقائق تقبُّ

M
as

lo
w

لو 
ا�س

ب م
ح�س

ان 
ن�س

االإ
ت 

جا
حا

تي�سير العملتحقيق اأهداف الفريق 

النقد االإيجابي البنَّاءتحفيز االأع�ساء

ر مهام الُمَي�سِّ

الحاجة اإلى االأمان
ال�سالمة الج�سدية،بيئة العمل االآمنة

حاجات ج�سدية 
التنف�س، الطعام، الماء، النوم
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٢.  اأُبني من خالل اجلدول التايل عالقة قيادة فرق العمل مبهارات املفكر الناقد وارتباطها بالت�شاوؤل وحل امل�شكالت 
واتخاذ القرار:

اخُلطة التوا�سلية ال�سخ�سية

....................................................................................... املثابرة

....................................................................................... التطوُّع

....................................................................................... اإلإبداع

....................................................................................... اإل�شتعداد

....................................................................................... الواقعية

....................................................................................... احلذر

....................................................................................... البحث عن املعلومة

....................................................................................... التفاو�س

....................................................................................... الثقة

....................................................................................... اإلإعالم

....................................................................................... اإلإن�شات

....................................................................................... املراقبة

....................................................................................... اإلإقناع

....................................................................................... التاأطري

....................................................................................... التن�شيق

....................................................................................... التحفيز
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ما اأبرز ما توقعته من هذا الدر�س؟  .1
..........................................................................................................................

2. ما ال�شوؤال الذي بقي عالًقا في ذهنك وتاأُمل اأن تكت�شف اإلإجابة عنه؟
..........................................................................................................................

نة لِفَرق العمل الواردة في الدر�س؟ 3. كيف ت�شنف نف�شك من ال�شخ�شيات المختلفة المكوِّ
..........................................................................................................................

ت انتباهك اأكثر من غيرها في الدر�س؟  ٤. ما المعلومة التي �شدَّ
..........................................................................................................................

فت عليها في الدر�س؟ 5. ما اأهمُّ ثالث مفردات تعرَّ
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

6. ما الفائدة اإلجتماعية التي اكت�شبتها من هذا الدر�س؟
..........................................................................................................................

ع تغييًرا في عالقتك بالعمل الِفَرقي بعد هذا الدر�س؟ ٧. هل تتوقَّ
..........................................................................................................................
ن فريَق مذاكرة م�شتفيًدا من مكا�شب در�شك حول العمل الِفَرقي.  رَت اأن ُتكوِّ ٨. اقترب موعد اإلختبارات النهائية فقرَّ

�شف لنا المراحل واإلإجراءات والمحاذير.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

م مكت�ضباتي اأتاأمل واأقوِّ
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

يوج��د كث��ري م��ن امل�شطلح��ات امل�ش��تخدمة لو�ش��ف م��ا ي��دور عندم��ا 
يتح��دث النا���س م��ع بع�شه��م، مب��ا يف ذلك النقا���س واملداول��ة واملناظرة 
واحل��وار. وم��ن امله��م اأن ت��درك اأوج��ه اإلخت��الف بينه��ا؛ فف��ي املناظ��رة 
يوجد فائز وخا�ش��ر، يفوز �ش��خ�س بعر�س ُحجة اأقوى، ويخ�ش��ر اإلآخر، 
وه��ي تناف�ش��ية بطبيعته��ا. اأم��ا يف احل��وار ففي��ه فائ��زان؛ اأتعلَّ��م من��ك، 
��ي، ورمب��ا نتو�ش��ل اإىل ح��لٍّ و�ش��ط، اأو نتفق عل��ى اإلختالف يف  وتتعل��م منِّ
ال��راأي دون خ�شوم��ة. فاحل��وار تب��اديل على نحو عميق، ويقر بالت�ش��ابه 
واإلخت��الف عل��ى ح��د �ش��واء. وميك��ن و�شف احل��وار باأنه: لق��اء وتوا�شل 

م��ع اإلآخ��ر املختل��ف يف ال��راأي واإلأف��كار. ق��ال تع��اىل:﴿ ی جئ 
تع��اىل:  وق��ال  ىب﴾)1(،  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ 
چ﴾)2(. چ  ڃ  ڃ  ڃ 

متهيد 〈〈

األأهداف
ر معنى الحوار وعالقته بالتفكير الناقد. 1.  اأف�سِّ

د قواعد الحوار، واآداب المناق�سة. ٢.  اأحدِّ

٣.  اأمّيز بين الجدل العقيم والحوار. 

٤.  اأتقّبل راأي اآلآخر.

٥.  اأتعّرف على بع�س اأ�ساليب الحوار غير المفيدة، 
وطرائ�ق التعام�ل معه�ا.

اأقراأ )١(

التفكري الناقد واحلوار الدر�س 
الرابع

ره  يوفِّ ملا  اإلآخرين  مع  التعامل  راقية يف  وو�شيلٌة  ونهٌج ح�شاري،  �شاٍم،  مبداأ  احلوار 
واحرام.  باأريحية  نظره  ووجهة  راأيه  عن  التعبري  من  طرف  كل  ن  متكِّ ِم�شاحة  من 
واحلوار ثمرٌة من ثمرات املجتمعات اإلإن�شانية املتح�شرة التي اأدركت اأهميَة اإلإن�شان 
اأنَّ هذا  وَوَعت  تامًة،  وعنايًة  فائًقا  احراًما  فاأولته  فيها،  الرئي�س  ودوره  يف احلياة، 
اإليه، ويبتغي الو�شول اإىل احلقيقة  اإلإن�شان ي�شتجيُب للحوار، ويتفاعل معه، ويرتاح 

اأيَنما كانت ومهما كان م�شدُرها. 
ولكنه - يف الوقت نف�شه - ُينكر اإل�شتبداد بالراأي واجلور واإلإق�شاء، وياأبى لغة اإلأمر والنَّهي اجلافة التي إل تراعي 

ا يجوُل يف خاطره.  ه يف التعبري عمَّ �س حقَّ كرامته اإلإن�شانية وتهمِّ
على  الكبري  االعامل  اأبناء  جميع  بني  اء  البنَّ التفاهم  ي�شوُدها  متوازنة  كرمية  حياٍة  لعي�س  اإلأمثل  ال�شبيل  هو  فاحلوار 

اختالف األ�شنتهم واألوانهم واأديانهم وانتماءاتهم اإلجتماعية. 
وإل �شكَّ يف اأنَّ اإلنفتاَح على الثقافات اإلأخرى والتفاعَل معها واإلإفادَة من علومها ومدَّ ج�شور التوا�شل معها يدلُّ على 
الوعي احل�شاري، واحلر�س على مواكبة امل�شتجدات والتطورات املت�شارعة التي ي�شهُدها الع�شُر الراهُن. وقد �شرَب 
ا  اء مع احل�شارات اإلأخرى، ممَّ امل�شلمون عرب تاريخهم امل�شرق اأروَع اإلأمثلة يف فتح قنوات التوا�شل املثمر واحلوار البنَّ
عد كافة يف �شوء  اأ�شهم يف حتقيق التعاون وتعزيز التبادل املعريف والتكامل الثقايف وازدهار احلركة العلمية على ال�شُّ

امل�شاركة يف �شنع ح�شارة اإن�شانية �شاملة.  

)1( �شورة الكهف، اإلآية 34.                                   
)2( �شورة الكهف، اإلآية 37.

الم�سدر: مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، كيف نوؤ�س�س حواًرا مدر�سًيا ، الطبعة الثالثة، بدر الح�سين، 20١7م
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الحوار هو... والحوار لي�س... 

١.   بعد قراءة الن�س ال�شابق.. 
المفاهي�م  م�ن  وغي�ره  الح�وار  معن�ى  بي�ن  الف�رق  عل�ى  اأتع�ّرف 
الم�ش�ابهة ل�ه بو�ش�ع عالم�ة )✓( عل�ى البطاق�ة الت�ي ت�ش�ير اإل�ى 
الح�وار دون غي�ره م�ن المفاهي�م، واأدّون ف�ي البطاق�ات الفارغ�ة 

اأف�كاري ع�ن الح�وار. 

اأفهم واأحلل )١(

خ�شومة وتع�شب مقابل�����ة تتميز بطرف 
ي�شاأل واإلآخر يجيب

إل يختلف عن 
المناظرة

اإل�شتماع بانتباه لما يقوله 
اإلآخرون، واإل�شتجابة لهم

محاولة اكت�شاف كيف 
اأننا مت�شابهون 

حديث يهدف اإلى َعقد 
�شداقة مع �شخ�س اآخر

العمل مًعا إلإيجاد حلول 
لم�شكالت م�شتركة

محاولة فهم طريقة اأخرى 
للنظر اإلى �شيء ما جدل عقيم

قراءة جمل جاهزة 
إلأفراد اآخرين

راأي اأحادي إل يقبل 
اإلختالف

موافقة تامة دون 
اعترا�س

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

اإ�ساءة
طرفي�ن  بي�ن  توا�شلي�ة  عملي�ة  ه�و  الح�وار 
اأو اأكث�ر م�ن اأج�ل اكت�ش�اف فه�م ال�ش�خ�س 
لذاته ولالآخر وتعميقه. يتميز الحوار بعدم 
اإلآخ�ر  عل�ى  الح�وار  طرف�ي  اأح�د  ا�ش�تئثار 
اأثن�اء ت�داول ال�كالم بينهم�ا، ويغل�ب علي�ه 

اله�دوء والبع�د ع�ن الجم�ود والتع�ش�ب. 
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اجلدل العقيم احل����������������������وار
اأحاول اأن اأك�شب اأحاول اأن اأتعلم، واأفهم، واأو�شع مداركي

اأحتدث لكي اأثبت اأف�شلية موقفي مهما تبني يل �شعفه اأ�شتمع إلأ�شبح اأكر حكمة
اأهاجم الراأي املختلف اأحاول اأن اأعرب عن وجهة نظري، وقيمي اخلا�شة قدر امل�شتطاع

يقودنا اإىل الت�شابه يف اإلآراء اأو اخل�شومة يقودنا اإىل روؤية م�شركة يف ظل اإلحرام املتبادل
الهدف هو الفوز  ر باإلأمور اأعمق الهدف هو حتقيق تفاهم اأف�شل وتب�شُّ

احلوار، و اجلدل العقيم 

اأقراأ )2(
عق��ول الب�ش��ر لي�ش��ت مت�ش��ابهة كطواب��ع الربي��د، واإمن��ا ه��ي خمتلف��ة ب�ش��بب 
الق��درات اإلإدراكي��ة ل��كل اإن�ش��ان، وطبيع��ة اإلأف��كار التي يعتنقه��ا وامل�شالح التي 
ي�ش��عى اإليها . وياأتي احلوار بو�شفه اأ�ش��لوًبا اإن�ش��انيًّا وح�شاريًّا منتًجا يف �ش��بيل 
اإزال��ة اإلختالف��ات الفكري��ة اأو النف�ش��ية ب��ني الب�ش��ر اأو عل��ى اإلأق��ل تخفيفها اإىل 
الدرج��ة الت��ي ي�شب��ح ه��ذا اخل��الف مقب��وإًل وإل ي��وؤدي اإىل  التن��ازع اأو العدوان.
واحلوار: نوع من احلديث بني �شخ�شني اأو فريقني اأو اأكر يتم تداول الكالم 
بينهم��ا / بينه��م بطريق��ة متكافئة، فال ي�ش��تاأثر به اأحدهم��ا دون اإلآخر، ويغلب 
علي��ه اله��دوء والبع��د عن اخل�شومة والتع�شب،  ويهدف اإىل الو�شول للحقيقة 
النا�شع��ة واإبرازه��ا م��ن ب��ني كوم من اإلأكاذيب اأو اإلف��راءات، واحل�شول على 
املعلوم��ة املوؤكدةالغائب��ة ع��ن الذه��ن. ولكي يقوم احلوار وين�ش��اأ ن�ش��اأة �شحيحة 

إلبد من توفر اأركان رئي�ش��ة وهي: املو�شوع، اأطراف احلوار، اللغة، املنطق.

اإ�ساءة
� الحوار يتطلب التفكير الناقد� 

ط�رح  مه�ارة  تقت�ش�ي  الح�وار  ممار�ش�ة 
اإلأ�ش�ئلة وتحلي�ل اإلأقوال، واإلأف�كار التي تِرد 
اأثن�اء الح�وار. وم�ن المهم اأن يتق�ن اأع�شاء 
والتفكي�ر  اإلفترا�ش�ات،  تحلي�ل  الح�وار 
ف�ي اأن بع��س الُحج�ج �شحيح�ة، ومدعوم�ة 
دعًم�ا �ش�اماًل اأكث�ر م�ن غيره�ا. اإن التفكي�ر 
تحلي�ل  م�ن  الح�وار  اأع�ش�اء  �ن  يمكِّ الناق�د 
الحدي�ث والمعلوم�ات، والتاأم�ل ف�ي معانيها 
التو�ش�ل  بو�ش�عهم  يك�ون  واأن  وم�شمونه�ا، 
اإل�ى اأح�كام �ش�ليمة وعقالنية. من المهم اأن 
يكون بو�ش�ع اأفراد الحوار اأن ي�ش�رحوا لماذا 
يدعم�وا  واأن  ا�ش�تنتاجاتهم؟،  اإل�ى  تو�شل�وا 
باإلإم�كان  يك�ون  ولك�ي  نظره�م،  وجه�ات 
تحلي�ل اإلفترا�ش�ات والحج�ج المقدم�ة م�ن 
الطرف اإلآخر والتاأمل فيها ومن ثم الحكم 
تك�ون  اأن  ينبغ�ي  معقوليته�ا  وعل�ى  عليه�ا 
مهارة اإلإ�شغاء واإلإن�شات حا�شرة؛ حتى إل 

ي�ش�تاأثر ط�رف ع�ن ط�رف بالحدي�ث.
الحوار هو الرابط اإلأ�شا�ش�ي بين الب�ش�ر، وهو الو�ش�يلة اإلأ�شا�ش�ية لتنظيم 
العم�ل الجماع�ي، ف�ش�اًل ع�ن ال�دور المه�م للحوار ف�ي التفاهم م�ع اإلآخر 

المختلف.

الم�سدر: ر�سائل في الحوار )١0-١١( الطبعة الخام�سة، مركز الملك عبدالعزيز للحوار 
الوطني، ١438 هـ. 
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اتخاذ القرار �سنع القرار

خال�شة ما يتو�شل اإليه �شانعو القرار من معلومات، 
واأفكار حول امل�شكلة القائمة، والطريقة التي ميكن 

بها حلها، فبعد اأن ُتدر�َس امل�شكلة من جميع جوانبها، 
وتو�شع لها احللول والبدائل، ُتختار اأف�شُل احللول 

املقرحة واأن�شُبها.

عملية تفكري تهدف اإىل اختيار البدائل، اأو احللول 
املتاحة يف موقف معني، وتت�شمن ا�شتخدام العديد 

من مهارات التفكري العليا كالتحليل والتقومي، وتلتزم 
بخطوات مدرو�شة ومتدّرجة، وت�شتخدم فيها معايري 

كمية ونوعية للحكم على البدائل التي قد يكون من 
بينها اأكر من بديل واحد مقبول.

اأفهم واأحلل )2(

١.   اأقراأ الن�س ال�شابق، واأ�شع له عنواًنا منا�شًبا.
.........................................................................................................................

2.   اأ�شتخل�س الفكرة اإلأ�شا�شية للن�س.
.........................................................................................................................

3.   اأ�شوغ مفهوم الحوار بعباراتي الخا�شة.
.........................................................................................................................

4.   اأ�شتخل�س من الن�س واإلإ�شاءة المرفقة دور التفكير الناقد في الحوار.

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

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

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

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

.........................................................................................................................
5.   اأحدد معنى المهارات الالزمة إلإتقان الحوار واأهميته.

اأهمية املهارة معنى املهارة املهارة

............................................................... ............................ اإلإ�شغاء

............................................................... ............................ اإلحرام

............................................................... ............................ ق  التحقُّ
)وجود دليل(

............................................................... ............................ ترتيب اإلأفكار
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6.   اأناق�س مجموعتي ب�شاأن اإعادة �شياغة هذه المقوإلت عن الحوار بعبارات اأخرى مع ذكر اأهمية ما ورد فيها: 

� قبل اأن تتحاور، حلِّل كالمك اإلى عن�شرين اأ�شا�شيين: المقدمة المنطقية والنتيجة�. )اأنطوني روبنز(
........................................................................................................................

إلأن:

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

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

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

� قب�ل اأن تب�داأ ح�واًرا م�ع اأح�د اإلأ�ش�خا�س، علي�ك اأوإًل اأن تتح�رى الكلم�ات والمف�ردات الم�ش�تركة بينكم�ا إل�ش�تخدامها 
عندم�ا تتح�دث اإلي�ه، وبخ�الف ذلك �ش�تكون لغة الحوار مفق�ودة بينكما�. )روبرت فرو�ش�ت(

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

إلأن:

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

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

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

�الحوار �شقل للعقل �. )َمَثل إلتيني(
........................................................................................................................

إلأن:

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

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

........................................................................................................................
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ا على اإلأ�شئلة الناقدة والمو�شحة: اأهي منا�شبة  7.  المفكر الناقد يحِر�س َدوًما على لغة الحوار، وعلى الحفاظ اأي�شً
اأم جارحة؟

 اأ�شع عالمة )✓( في البطاقة التي اأعتقد اأن كلماتها منا�شبة للمفكر الناقد اأثناء الحوار.

هذه نقطة مثيرة 
لالهتمام

هل ت�شدق ذلك 
فعاًل؟

اأكره ...

�شكًرا لك إلإبداء راأيك هل تفهم حقيقة وجهة 
نظري؟

اأنت توؤكد مو�شوًعا 
ا ا جدًّ مهمًّ

ما تف�شلت به جيد، 
ولكن... 

اأنت مخطئ هذا هراء

هل يمكن اأن ت�شرح لي 
ذلك مرة اأخرى؟ هذا لي�س منطقيًّا نحن اإذن متفقون على 

عدم اإلتفاق

اأنت تمزح بالتاأكيد! اأنا اأرى المو�شوع ب�شورة 
مختلفة نوًعا ما

هذا �شخيف

م وجهة نظرك،  اأتفهَّ
ولكن....
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8.   هل يتَّ�سم هذا ال�سلوك باآلحترام؟

اأ�شع رقم كل �شلوك على المقيا�س حيثما اأعتقد..
1. العبث باإلأ�شياء بينما يتحدث �شخ�س ما.

2. الهم�س اأو التحدث مع �شخ�س ما، بينما يتحدث �شخ�س اآخر.
3. النظر اإىل ال�شخ�س الذي يتحدث.

4. اإل�شتحواذ على زمن كبري من وقت احلوار. 
5. التقدم بال�شكر لل�شخ�س مقابل تعليقه/ اأو �شرحه.

6. طرح وجهة نظرك با�شتخدام لغة راقية. 
7. اإلتفاق مع �شخ�س اآخر اأثناء احلوار.

8. اإخبار �شخ�س ما اأن طرحه غبي اأثناء احلوار.
9. اإلختالف مع �شخ�س اآخر اأثناء احلوار. 

10. التلويح باليد اأثناء التحدث.
11. اإلعتذار اإذا �شعر �شخ�س ما باإل�شتياء مما اأقول.

12. �شكر النا�س على اأ�شئلتهم وطلب تو�شيحهم.
13. التحدث ب�شوت يعلو �شوت �شخ�س اآخر.

14. التهكم على اآراء اإلآخرين.
15. ال�شحك على راأي امل�شاركني يف احلوار ومداخالتهم. 

ا باألحرتام يتَّ�سم جدًّ

ا بعدم األحرتام يتَّ�سم جدًّ

اآلحترام
تحاورن�ا م�ع الجمي�ع باحترام إل 
يعن�ي اأن نتَّف�ق  م�ع بع��س ط�وال 
الوق�ت، ولكن اأن يتعامل بع�شنا 
ونحِر��س  باحت�رام،  بع��س  م�ع 
الم�ش�تخدمة،  لغتن�ا  عل�ى 

ت�ش�اوؤإلتنا. ط�رح  وطريق�ة 

 اأ�ساليب غير مفيدة في الحوار مع اآلآخرين

اأفكر.. واأقترح كيف اأتعامل مع اإلأنماط المختلفة من اإلأفراد.

ا -تبًعا لذلك- في اأ�ش�اليب الحوار التي ي�ش�تخدمونها  يختلف النا��س في �ش�خ�شياتهم وفي �ش�لوكهم، ويتباينون اأي�شً
م�ع اإلآخري�ن؛ ولذل�ك م�ن ال�ش�روري اأن نفه�م خ�شائ��س الف�رد ال�ذي نتحاور معه، وكذلك اأ�ش�لوبه ف�ي الحوار؛ حتى 
نتمك�ن م�ن التعام�ل مع�ه بطريق�ة منا�ش�بة؛ وحت�ى ن�ش�تطيع توجي�ه الح�وار باإلتج�اه ال�شحي�ح اأو اإنه�اءه ف�ي الوق�ت 

المنا�شب. 

وفيما يلي نماذج لبع�س اإلأنماط ال�شلوكية التي قد نقابلها في حياتنا اليومية:

اإ�ساءة

اأتدّرب
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١.  ناق�س مجموعتك في كيفية التعامل مع كلِّ نمٍط من هذه اإلأنماط ال�شلوكية خالل الحوار:

كيف اأحتاور معه؟ اأ�سلوب حوار هذه ال�سخ�سية منط ال�سخ�سية

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

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

ك يف اإلأن�شطة احلوارية. غري متعاون اأو م�شكِّ
�شديد اإلنتقاد.

يتجنَّب اإلإجابة عن اأي �شوؤال.
دائم الت�شكيك يف اأهداف احلوار اأو نتائجه.

املرتاب اأو املت�شكك

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

..........................................
يرف�س اآراء اإلآخرين ومتع�شب لراأيه.

يهاجم املخالفني وإل �شيما اإذا كانت اآراوؤهم منطقية. املتع�شب

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

..........................................
عايل ال�شوت ويبادر بالهجوم يف النقا�س.

ينتقل َدوًما من اخلالف مع الراأي اإىل مهاجمة �شاحبه.
عدواين و�شريع الغ�شب.

املت�شيد لالأخطاء

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

..........................................
خجول وانطوائي وغري قادر على التعبري عن نف�شه.

يلتزم ال�شمت يف اأغلب اإلأحيان ويظهر اإن�شاته. اخلجول / ال�شامت

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

.......................................... يرى اأنه َدوًما على حق، وإل يغريِّ اأبًدا وجهة نظره. العنيد

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

..........................................
مينعك بعناد من اإل�شتمرار يف احلوار، ويعر�س على اأي 

فكرة اأو اقراح. املُعار�س

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

.......................................... يتحاور بتعاٍل مع اجلميع، ويظن اأن ما تقوله غري مهم. املغرور

2.   اذكر ثالثة اأنماط �شلوكية قد تواجهك خالل الحوار، ولم ترد في الجدول ال�شابق: 

..................................................................................................................... .1

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

..................................................................................................................... .2

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

..................................................................................................................... .3

........................................................................................................................
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التعاي�س والتوا�سل الح�ساري:

تع�د م�ش�األتا التعاي��س والتوا�ش�ل الح�ش�اري بي�ن اأف�راد المجتمع�ات والثقاف�ات المختلف�ة حاجتي�ن اإن�ش�انيتين لهم�ا اأبع�اد 
اجتماعية ومعرفية، تتالقى فيها اإلأفكار البناءة لتنمية الحياة بعيًدا عن نزاعات اإل�شتحواذ واإل�شتفراد، ومن ثم التعاي�س 
والتوا�ش�ل الح�ش�اري، إل يوؤ�ش�ش�ان بالمث�ل اإلأخالقي�ة واإلإن�ش�انية فح�ش�ب، ب�ل بال�ش�عي الحثي�ث م�ن قب�ل الجمي�ع نح�و بن�اء 
الحا�ش�ر، والم�ش�تقبل الم�ش�ترك، وعل�ى قاع�دة احت�رام التع�دد ال�ذي يترجمه النظ�ام اإلجتماعي العالمي ال�ذي يحث على 

ح�ق الم�ش�اواة بي�ن اأف�راد المجتمع�ات. 
ويع�د التعاي��س والتوا�ش�ل الح�ش�اري مرحل�ة متقدم�ة تبلغه�ا المجتمع�ات الت�ي توؤم�ن بحقيق�ة التن�وع، وت�ش�عى اإل�ى تطوي�ر 

الم�ش�احات الم�ش�تركة بي�ن مختِل�ف اأفراده�ا.
وق�د اأك�دت المملك�ة العربي�ة ال�ش�عودية، وم�ن خ�الل ع�دد م�ن القن�وات الثقافي�ة والمجتمعي�ة، اأهمي�ة تع�رف ال�ش�باب عل�ى 
اأ�شاليب تفكير ال�شعوب اإلأخرى؛ لتعميق التوا�شل بين الح�شارات المختلفة للو�شول اإلى مرحلة التفاهم والتعاي�س الثقافي. 

الم�سدر: م�سروع �سالم للتوا�سل الح�ساري، �سل�سلة المواد التثقيفية

اإنن���ا ندرك اأهمي���ة الثقاف���ات ب�شفتها مرتكًزا اأ�شا�ش���يًّا في 
ت�شكيل هوية اإلأمم وقيمها، ونرى في تنوع الثقافات وتعددها 
واحترام خ�شو�شية كل ثقافة، مطلًبا للتعاي�س بين ال�شعوب، 
وتحقيق ال�شالم بين الدول. ونوؤّكُد على اأهمية الُبعِد اإلإن�شاني 
الم�ش���ترك في كل ثقافة بعيًدا ع���ن مفهوم �شدام الثقافات. 
لقد اأ�شبح الُبعَد الثقافي ُمْرَتَكًزا اأ�شا�ش���يًّا في العالقات بين 
الدول وال�ش���عوب، ومن المهّم تعزيزه لخدمة ال�ش���لم واإلأمن 

الّدوليين.

خادم الحرمين ال�سريفين 
الملك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

خادم الحرمين ال�سريفين الملك �سلمان بن عبدالعزيز- وا�س ١١/ ١2 / 20١8م
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3. هل التعاي�س والتوا�شل الح�شاري بين اأفراد المجتمعات والثقافات المختلفة ِخيار اأم �شرورة حياتية ؟ 
ولماذا؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإنَّ اإلإن�ش���ان ق���د يكون �ش���بًبا ف���ي تدمير ه���ذا الكوكب 
���ا على جعله واحة �ش���الم  بكل م���ا فيه، وه���و قادر اأي�شً
واطمئن���ان، يتعاي����س في���ه اأتب���اع اإلأدي���ان والمذاه���ب 
والفل�ش���فات ويتع���اون في���ه النا����س بع�شه���م م���ع بع�س 
باحت���رام. ويواجهون الم�ش���كالت بالح���وار إل بالعنف. 
اإنَّ اإلإن�ش���ان ق���ادر عل���ى اأن يه���زم الكراهي���ة بالمحبة 
والتع�شب بالت�ش���امح، واأن يجعل جميع الب�ش���ر يتمتعون 
بالكرامة التي هي تكريم الرب - جل �ش���اأنه - لبني اآدم 

 . جمعين اأ
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعودالملك عبداهلل بن عبدالعزيز- وا�س ١429/7/١3 هـ
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5. اأذكر �شوًرا ومظاهر من �شلوك المجتمع ال�شعودي اإلإن�شاني الذي يدل على التعاي�س والتوا�شل الح�شاري.

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

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

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

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

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

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

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

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

ًرا ناقًدا، كيف ترد على خطابات اأهل الغلو واإلنحراف مثيري الكراهية والفرقة بين اأفراد  4. بو�شفك مفكِّ
المجتمع الواحد والمجتمع اإلإن�شاني الكوني ؟

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................
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اأدي�ر ح�واًرا بي�ن اأف�راد اأ�ش�رتي ح�ول دور كل ف�رد ف�ي و�ش�ع خط�ة مالية ت�ش�اعد اإلأ�ش�رة على تخطي�ط الم�شروفات 
ا لما ُط�رح خالل الحوار. وتحدي�د اإلأولوي�ات  واأطب�ق �ش�روط الح�وار الناج�ح، واأكتب ملخ�شً

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

م مكت�سباتي اأتاأمل واأقوِّ
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

��ا؛ ولذل��ك جن��ده  يفّك��ر اإلإن�ش��ان باللغ��ة، ويتوا�ش��ل به��ا اأي�شً
ي�ش��عى غالًب��ا اإىل بن��اء معرف��ة عميق��ة بذات��ه وباإلآخري��ن وبالع��امل، 
ن��ه م��ن التحق��ق م��ن  معرف��ٍة قائم��ة عل��ى نظ��اٍم ِحجاج��ي مت��ني ميكِّ
ا. فماذا  �شدق ما انتهى اإليه من جهة، ومن اإقناع غريه بذلك اأي�شً
نعن��ي باحلج��اج؟ وم��ا اأه��مُّ جُم��اإلت ا�ش��تعماله؟ وم��ا اأه��مُّ تقنيات��ه 

واأهداف��ه ووظائف��ه؟

متهيد 〈〈 األأهداف
اأتعّرف على مفهوم الحجاج.  .1

اأبّين اأنواع الِحجاج.   .٢
اأتعّرف على مجاالت ا�ستعمال الِحجاج.  .٣

اأ�سرح اأهداف الِحجاج واأهّم وظائفه.  .٤
اأطبق بع�س تقنيات الحجاج.  .٥

       يقوم النظام احِلجاجي القدمي على اخَلطابة واجلدل والربهان، وظل مرادًفا للمنطق نف�ش��ه ؛ على الرغم من اأن 
ا. واحِلجاج ياأخذ �شور ا�ش��تدإلل خمتلفة يف غاياتها واأ�ش��اليبها، ويعتمد على  وجًها من وجوهه يقوم على املغالطة اأي�شً

اإلأدلة التي قد تكون نتائجها ظنية اأو يقينية اأو مغالطية. 

��ا عل��ى �شل�ش��لة ا�ش��تنتاجية، بع�شه��ا ُلغ��وي، وبع�شه��ا منطق��ي، �ش��واء كان��ت احُلج��ج جدلي��ة اأو          ويعتم��د احِلج��اج اأي�شً
برهاني��ة اأو خطابي��ة، و�ش��واء كان��ت ا�ش��تقرائية اأو ا�ش��تنباطية؛ وبه��ذا يك��ون احلج��اج ا�ش��ًما داإلًّ عل��ى اأنظم��ة ا�ش��تدإللية 
متع��ددة الوج��وه والنتائ��ج، بع�شه��ا يطل��ب الغلب��ة، وبع�شه��ا يطلب التاأثري يف النفو���س واإقناعها، وبع�شه��ا يطلب التالعب 

بالعق��ول ومغالطته��ا، وبع�شه��ا يطل��ب احلقيقة واليقني.

اأقراأ )١(

التفكري الناقد واحِلجاج الدر�س 
اخلام�س

الِحجاج: جملة من الحجج التي ُيوؤتى بها للبرهان على راأي اأو اإبطاله.

اإ�ضاءة

الم�سدر: المعجم الفل�سفي، جميل �سليبا، الجزء االأول، 198٢م
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١.   يعال�ج الن��س ال�ش�ابق ف�ي اأق�راأ م�ش�األة الحج�اج م�ش�تعماًل معان�ي، منه�ا: الخطاب�ة والجدل والمنطق واإل�ش�تدإلل. 
اأناق��س مجموعت�ي إل�ش�تخراج معان�ي الحجاج القدي�م واأنواعه واأهدافه.

اأفهم واأحلِّل )١(

احِلجاج القدمي

معانيه:

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

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

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

اأنواعه:

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

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

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

اأهدافه:

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

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

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

فيه�م،  للتاأثي�ر  الجماهي�ر  مخاطب�ة  ف�ن  الَخطاب�ة: 
وال�شيطرة على م�شاعرهم وميولهم ومواقفهم، وا�شتعمالها 
اأو  ُت�ش�تعمل الحج�ة اإل�ش�تقرائية  باأم�ر م�ا. وق�د  إلإقناعه�م 

اأي�ش�ًا.  الخطاب�ة  ف�ي  اإل�ش�تنباطية 

اإ�ضاءة

وف�ي  والمناق�ش����ة.  الح���وار  ف��ن  ه�و  اإلأ�ش�ل  ف�ي  الج�دل: 
)1(. وهو �شكل  القراآن الكريم 
م�ن القيا��س يق�وم عل�ى مقدم�ات ذائع�ة وم�ش�هورة؛ والغر��س 

من�ه ه�و ال�زام الخ�شم. 

ب وتعن�ي  ال�ضف�ض�طة )Sophisma(: لف�ظ يونان�ي ُمع�رَّ
والخ�داع  التموي�ه  بال�شف�ش�طة:  وي�راد  المموه�ة،  الحكم�ة 
والمغالط�ة ف�ي ال�كالم، والغر��س م�ن ذلك: تغلي�ط الخ�شم 

واإ�ش�كاته.

الم�سدر: المعجم الفل�سفي، جميل �سليبا، الجزء االأول. 198٢ م

والبره�ان  البّين�ة.  الفا�شل�ة  الحج��ة  ه�و  البره��ان: 
قديًم�ا ي�راد ب�ه القيا��س الموؤل�ف م�ن اليقيني�ات )ا�ش�تدإلل 
ا�ش�تنباطي(. اأم���ا إلحق�ًا )بع�د ب������روز المنه�ج التجريب�ي( 
اأي�ش�ًا  التجريبي�ة  الحج�ة  عل�ى  البره�ان  لف�ظ  اأ�ش�تخدم 

اإل�ش�تقرائي(.  )اإل�ش�تدإلل 

)1( �شورة النحل، اإلآية 125.
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نحتال  التي  )الت�شديقات(  اإلإقناع  و�شائل  فاأما   �
يكون  ما  فمنها  ثالثة:  اأنواع  فاإنها  بالكالم،  لها 
لل�شامع  بتهيئة  يكون  و�شْمته، ومنها ما  المتكلم  بكيفية 
نف�شه  بالكالم  يكون  ما  ومنها  اإلأمر،  نحو  وا�شتدراجه 

قبل التثبيت�.

اإ�ضاءة

الم�سدر: الخطابة، اأر�سطو، الطبعة االأولى، ترجمة عبدالرحمن 
بدوي، �س ٢9، 19٧9م

م�ن  واأ�ش�تفيد  مجموعت�ي،  م�ع  اإلأول  الن�ش�اط  �ل  اأتاأمَّ  .٢
العملي�ة  ف�ي  الت�شدي�ق  يح�ش�ل  كي�ف  �ن  إلأتبيَّ اإلإ�ش�اءات؛ 

ذل�ك. عل�ى  واقعي�ة  اأمثل�ة  م  واأق�دِّ الِحَجاِجي�ة. 
ونعن�ي بالت�سدي�ق الحك�م عل�ى الق�شايا والم�ش�ائل باإلإثبات 

والنفي، والموافقة والرف�س ح�ش�ب قوة الحجة والدليل.

�َسمت املتكلم:ETHOS وهذا يعني اأن اأخالق املتكلم ُتك�سب القول م�سداقيًة وثقًة، وهو ما ي�ساعد 
كثرًيا يف حتقق االإقناع.

)اأ(
مثال من الواقع:...............................................................................احِلجاج القدمي

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

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

يهم للخطاب. اأحوال ال�سامعني: PATHOS يتعلق باالأحوال النف�سية لل�سامعني وظروف تلقِّ
)ب(

احِلجاج القدمي
مثال من الواقع:...............................................................................
................................................................................................
................................................................................................

كالم املتكلم: LOGOS يتعلق بكالم املتكلم، وما حتمله اللغة داخلها من ُحجج منطقية. اأي ما يبنيه 
اخلطاب نف�سه من وجوه اال�ستدالل املتحقق بالقيا�س واال�ستقراء.

)ج(
مثال من الواقع:...............................................................................احِلجاج القدمي

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

................................................................................................
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٣. الِحجاج الجديد يهدف اإلى اإلإذعان. ماذا تفهم من هذه الكلمة؟
االإذعان واالقتناع: ...................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

يك�ون النظ�ام الِحجاج�ي فاع�اًل كلم�ا نجح�ت 
والم�ش�تمع،  المتح�دث  بي�ن  التوا�ش�ل  عالق�ة 
ويع�ود ه�ذا النج�اح اإل�ى ق�درة المتكل�م عل�ى 
الت�ي  التاأثي�ر  اأ�ش�اليب  عل�ى  القائ�م  اإلإقن�اع 

تجع�ل ال�ش�امع ُيذع�ن ل�ه ويقتن�ع وي�ش�لِّم ل�ه.

تهتم نظرية الِحجاج الجديد بدرا�شة تقنيات 
الخط�اب الت�ي م�ن �ش�اأنها اأن ت�وؤدي باإلأذه�ان 
اإلى الت�شليم بما ُيعَر�س عليها من اأطروحات، 

اأو اأن تزيد في درجة ذلك الت�ش�ليم.
الم�سدر: الخطابة الجديدة، م�سنف الحجاج، بيرلمان 

وتيتيكا، 19٥8م

الِحج�اج الجدي�د ه�و ح�وار م�ن اأج�ل ح�شول الوفاق بي�ن اإلأطراف 
المتحاورة، ومن اأجل ح�شول الت�ش�ليم براأي اإلآخر، دون اإكراه.

اأتدرَّب )١(
١. اأراجع اإلأن�شطة ال�شابقة، واأحاول مع جُمموعتي بحث وا�شتك�شاف اإلأثر املرتب للغايات املختلفة على نتيجة 

احلجاج )احلقيقة التي يتم التو�شل اإليها( اأو )القرار الذي يتم الو�شول له(.

االأثر املرتتب على نتيجة احلجاج  احِلجاج اجلديد

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

.................................................................................. ِحجاج من اأجل ح�شول الوفاق

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

..................................................................................
ح�ش��ول الت�ش��ليم ب��راأي اإلآخ��ر بعي��ًدا 

ع��ن اإلعتباطي��ة والالمعقول
..................................................................................
..................................................................................

ح�ش��ول الت�ش��ليم ب��راأي اإلآخ��ر بعي��ًدا 
ع��ن اإلإل��زام واإل�شطرار

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

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

..................................................................................
احِلجاج �شدُّ العنف بكل مظاهره

اإ�ضاءة
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٢. اكتب فقرة ق�شرية جتيب فيها عن ال�شوؤال التايل: اإىل اأيِّ 
مدى ميكن الف�شل بني احِلجاج الفل�شفي واحِلجاج البالغي؟ 

ا�شتعمل احُلجج التي تراها منا�شبة.
..........................................................
..........................................................
..........................................................

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

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

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

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

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

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

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

ِتقنيَّات احِلجاج البالغي:

واق��ع  العملي��ة احلجاجي��ة م��ن  يرّك��ز عل��ى  البالغ��ي  ⦁  احِلج��اج 
احلياتي��ة.  اإلإن�ش��انية  املمار�ش��ة 

⦁  يرى اأن القوة احِلجاجية رهني لغة اخلطاب املكتوب وال�شفوي.
⦁  إل ي��رى يف البالغ��ة عبًث��ا بامل�ش��اعر اإلإن�ش��انية، ب��ل يراه��ا �ش��رًطا 
��ا، وق��وة اأ�شا�ش��ية يف الكي��ان اإلإن�ش��اين، إل ميك��ن التغاف��ل عنه��ا يف  مهمًّ

ة. بن��اء احُلجَّ

 تقنيات احِلجاج الفل�سفي:

⦁ يعتم��د عل��ى املنط��ق وقوانين��ه ومبادئ��ه بغ���س النظ��ر ع��ن 
واإلجتماعي��ة. اللغوي��ة  اخل�شو�شي��ات 

⦁  اإل�ش��تقراء واإل�ش��تنباط م��ن اأه��م �ش��ور ه��ذا الن��وع م��ن اأن��واع 
احِلجاج الذي مْيِكن ت�ش��ميته باإل�ش��تدإلل.

مه�ارات  م�ن  وه�و  الدلي�ل،  طل�ب  ويعن�ي  اال�س�تدالل 
اللفظ�ي  اإل�ش�تدإلل  ف�ي  تظه�ر  الت�ي  العلي�ا  التفكي�ر 
اإل�ش�تدإلل  ويرتب�ط  وغي�ره.  والتحليل�ي...  والريا�ش�ي 
بالتفكي�ر الناق�د، والمنط�ق، واللغ�ة، والمعرف�ة. ويهدف 
اإل�ى اإنت�اج معرف�ة م�ن اأولي�ات، معتم�ًدا عل�ى اللغ�ة اأوإًل، 

ثانًي�ا. المنطق�ي  التفكي�ر  ومناه�ج 

اإ�ضاءة
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نماذج من اأنواع الِحجاج وتقنياته: 

ز غالًبا بين اأنواع عديدة من الِحجاج، وكل نوع له تقنياته. و�شنقت�شر على اأهمها واأكثرها �شيوًعا، وهي: نميِّ
⦁  احِلجاج ال�سببي: الذي يقوم على النظر في اإلأ�شباب التي تحكم ظاهرة اأو حدًثا.

⦁  احِلج�اج الجدل�ي: ال�ذي يق�وم عل�ى بن�اء عالق�ة بي�ن اأطروح�ة ونقي�شه�ا، والتاألي�ف بينهم�ا. وي�ش�تعمل غالًبا في الح�وار للدفاع 
ع�ن راأي اأو موقف.

⦁  احِلجاج اال�ستنباطي: ويقوم على منهج اإلنتقال من فكرة عامة للو�شول اإلى ا�شتنتاج خا�س. وهو المنهج الريا�شي غالًبا.
⦁  احِلج�اج اال�س�تقرائي: وه�و ال�ذي ينطل�ق م�ن وقائ�ع جزئي�ة للو�ش�ول اإل�ى نتائ�ج عامة، مثلما ه�و منهج العل�وم التجريبية غالًبا، 

ننطل�ق م�ن ملحوظ�ة اأو مجموع�ة ملحوظات للو�ش�ول اإلى قانون عام.
⦁  احِلجاج البالغي )الخطابي(: الذي ن�شتعمل فيه اأدوات التاأثير اللغوية والنف�شية واإلنفعالية وال�شلطوية وغيرها؛ لدفع اإلآخر 

اإلى اإلإذعان والقبول دون ال�شقوط في المغالطات.
⦁  احِلج�اج بالمماثل�ة: ويعتم�د عل�ى اإلنط�الق م�ن مجالي�ن مختلفي�ن، والبح�ث عن الت�ش�ابه والتماثل الموجود بينهم�ا، واعتماًدا 

عل�ى ه�ذا الت�ش�ابه ن�ش�تنتج موقًف�ا اأو راأًي�ا اأو حكًم�ا جديًدا. 
⦁  احِلجاج بالُخلف: وهي حجة تقوم على اإثبات �شحة موقف اأو فكرة من خالل اإثبات خطاأ الموقف المناق�س له.

خطوات بناء العملّية الِحجاجية:

مات هي اأّوليات العملّية الِحجاجية.  تمرُّ كلُّ عملّية ِحجاجية بخطوات ثالث اأ�شا�شّية، اإذ ينطلق الُمحاِجُج من مقدِّ
يلي ذلك اختيار اأّي المقّدمات التي �شُتعَتمد في الِحجاج، فيتوّلى �شياغتها بما ينا�شب الموقف الِحجاجي، لتاأتي 

مرحلة العر�س، وهنا يكون اإلهتمام ب�شكل الخطاب و�شياق التخاطب:

و�سع مقدمات الِحجاج 
الممكنة وت�سنيفها 

اختيار المقّدمات 
و�سياغتها وفق الموقف 

الِحجاجي

اختيار كيفّية عر�س 
المقّدمات وتقنيات 
الخطاب المالئمة
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واجبات املراأة يف بيتها واجبات الرجل يف بيته

املوقف

الواجب:............................................

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

احُلجج:.............................................

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

الواجب:............................................

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

احُلجج:.............................................

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

الواجب:............................................

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

احُلجج:.............................................

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

الواجب:............................................

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

احُلجج:.............................................

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

املوقف 
املعار�س

الواجب:............................................

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

احُلجج:.............................................

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

الواجب:............................................

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

احُلجج:.............................................

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

التاأليف 
)النتيجة(

1. اأحاور اأحد اأفراد مجموعتي للدفاع عن موقفي والرد على موقفه، واأ�شتعمل في هذا الحوار اأنواًعا عديدة ومختلفة 
�خريَّة- المثال- التاأثير-  من �شور الِحجاج الممكنة عندي. مثل: اإل�ش�تقراء- اإل�ش�تنباط- القيا��س- اإل�ش�تعارة- ال�شُّ

اإلإقناع - المنطق- اإل�شتدإلل- اللغة الطبيعية- اللغة الرمزية- ال�شورية.

اأتدرَّب )٢(
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طور ��شتيفن تولمان� نموذًجا للِحجاج ي�شاعد على تخطيط بنيته من منظور منطقي عملي في ال�شياق اليومي.
االدعاء/النتيجة: هو الموقف في الراأي اأو النتيجة التي يعتقد ب�شحتها من قبل من يطرح اإلدعاء اأو النتيجة.   ⦁
البيان�ات الداعم�ة لالإدع�اء: ه�ي حقائ�ق اأو براهي�ن واأدل�ة تط�رح دعًم�ا اأو تبري�ر لالعتق�اد ب�شح�ة النتيج�ة اأو  ⦁

اإلدعاء.
م�س�وغ الرب�ط بي�ن االدعاء/النتيج�ة والبيان�ات الداعم�ة: ه�ي مجموع�ة م�ن العالق�ات المنطقي�ة الت�ي ت�ش�مح  ⦁

برب�ط اإلدعاء/النتيج�ة بالبيانات الداعمة. 
اأدلة وبراهين تدعم الم�سوغات: حقائق تدعم منطقيًّا وتبرر قبول م�شوغ الربط.  ⦁
الدح�س/الحج�ة الم�س�ادة: ه�ي حج�ة تناق��س �شحة اإلدعاء/النتيجة المطروحة وتت�ش�كك في م�شداقيتها/ ⦁

�شحتها وترف�س قبولها. 
الدع�م للحج�ة الم�س�ادة: ه�ي مجموع�ة م�ن البراهي�ن واإلأدل�ة الت�ي تدع�م الحج�ة الم�ش�ادة وتدح��س الحج�ة  ⦁

المطروحة. 

يتك�ون نم�وذج تولم�ان ف�ي �شيغت�ه اإلأول�ى م�ن ثالث�ة مكون�ات رئي�ش�ة للحج�ة )اإلدع�اء، البيان�ات الداعم�ة لالدع�اء،  
غات ترِب�ط اإلدع�اء والبيان�ات الداعم�ة(، اأم�ا ف�ي ال�شي�غ المحدث�ة للنم�وذج فق�د ُو�شع�ت الُحجة الم�ش�ادة )اأو  وم�ش�وِّ
ن م�ن حجة  الدح�س/النق��س المحتمل/الدع�م للحج�ة الم�ش�ادة( ف�ي عي�ن اإلعتب�ار عن�د هيكل�ة بني�ة الِحج�اج المك�وَّ

وحج�ة م�ش�ادة وتحليلها. 
الهيكل الِحجاجي في التمرين التالي يمثل ال�سيغة المحدثة )حجة وحجة م�سادة(. 

اإ�ضاءة

الم�سدر: ا�ستخدام الحجاج، �ستيفن تولمان، 19٥8م

البيانات واالأدلة االدعاء/النتيجة
الداعمة للنتيجة

م�سوغات الربط بين النتيجة 
والبيانات الداعمة لها

اأدلة وبراهين تدعم 
م�سوغات الربط

دعم الحجة 
الم�سادة

الحجة الم�سادة/ الدح�س

اأقراأ )٢(
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هات  ١. اأقراأ النقا�س الذي داَر بني اأحمد و�شديقه عبدالرحمن حول ظاهرة رمي املُخلَّفات وترك بقايا الطعام يف املتنزَّ
واحلدائق العامة من بع�س املتنزهني واأحلِّل هذا النقا�س وفًقا لنموذج توملان:

ه؟ اإنَّ تركيب كامرياٍت  ِل برمي املُخلَّفات يف هذا املُتنزَّ اأحمد: اأت�شاهُد يا عبدالرحمن هذا ال�شلوك غري احل�شاري املتمثِّ
للمراقبِة يف جَنبات املتنزهات �شوف يحد من رمي املُخلَّفات ب�شورة غري إلئقة.

اأو متنُع هذا  اأنَّ الكامريات �شوف حتدُّ  اأو احلقائق التي تدعم قوَلك يا اأحمد يف  عبدالرحمن: وما البيانات والدإلئل 
ال�شلوك؟

بًة يف بع�س اإلأماكن العامة، وقراأُت  اأحمد: �شاهدُت يف بع�س الدول - كاململكة املتحدة مثاًل -  كامرياٍت للمراقبة ُمركَّ
ذات مرة اأنَّ تلك الكامريات اأ�شهمت يف خف�ِس ِن�َشب اجلرائم.

املُخلَّفات  رمي  من  يحدُّ  �شوف  العامة  اإلأماكن  يف  الكامريات  تركيب  اأنَّ  يف  عيه  تدَّ ما  بني  العالقة  وما  عبدالرحمن: 
لت اإليها( واأنَّ كامريات املراقبة اأ�شهمت يف تقليل ِن�َشِب اجلرائم )الدعم لتلك النتيجة( يا اأحمد؟  )نتيجتك التي تو�شَّ

ف على غري املبالني ثمَّ معاقبتهم  ف على املجرمني ف�شوف ت�شهم كذلك يف التعرُّ اأحمد: مبا اأنَّ الكامريات اأ�شهمت يف التعرُّ
اأو حتى تنبيههم عن طريق ر�شائل اجلوال  اأو غري ذلك.

غ؟  عبدالرحمن: هل توجد بيانات تدعم هذا املُ�شوِّ
اأحمد: نعم، فبح�شب اإح�شائية ن�شرتها اأجهزة اإلأمن يف اململكة املتحدة فاإن كامريات املراقبة اأ�شهمت يف ك�شف 40 % 

من املجرمني.
بط هنا قد يكون غري دقيق. عبدالرحمن: قد اأختلُف معك يا �شديقي فالرَّ
 اأحمد: هل يوجد ما يدعم وجهَة نظرك امل�شادة يا �شديقي عبدالرحمن؟ 

عبدالرحمن: رمبا يرجُع ذلك اإىل اأنَّ ثقافتنا وطبيعة جُمتمعنا ال�شعودي وتقاليده قد تختلف عن غريها اإىل حدٍّ ما، و قد 
رقات  بَط بني اجلرائم وال�شَّ هات العامة، اإ�شافة اإىل اأنَّ الرَّ تت�شايُق بع�س اإلأُ�َشر عند تركيب كامريات املراقبة يف املتنزَّ
من جهة، ورمي املخلفات من جهة اأخرى، قد إل يكون وجيًها من وجهة نظري املتوا�شعة. اإنَّ ن�شَر التوعية يف املجتمع قد 

يكون كفياًل بالق�شاء على هذه الظاهرة. 

اأفهم واأحلِّل )٢(

تركيب كاميرات مراقبة في المنتزهات 
يحد من رمي المخلفات ب�سورة غير 

الئقة
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٢. اأبني ُحجة، واأ�شع ت�شوًرا حُلجة م�شادة )متوقعة( تعربِّ عن موقفي من ق�شية معينة واأُعيد بناَءها َوفًقا لنموذج توملان:  
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��ا للتعاي���س ب��ني اإلأف��راد واجلماع��ات.  ��ل التوا�ش��ل �ش��رًطا �شروريًّ   ميثِّ
ويعدُّ احلوار اأرقى مظاهر ذلك التوا�شل الذي يعرُب اإلإن�شان بوا�شطته اإىل 
بواط��ن اإلآخري��ن، فيفه��م م��ا تكتن��زه ذواتهم من اأفكار وم�ش��اعر ومواقف. 
غ��ري اأّن للتوا�ش��ل م��ع اإلآخ��ر �ش��وًرا تختل��ف باخت��الف �شيغه��ا واأه��داف 
م�ش��تعمليها. وم��ن اأن��واع التوا�ش��ل م��ع اإلآخ��ر املناق�ش��ة واجل��دل واملناظرة، 
اإذ ملّ��ا كان��ت ِجِبلَّ��ة اإلإن�ش��ان قد فطرت على اإلخت��الف، فال بّد من ت�شادم 
اإلآراء املختلفة. وكان إل بّد من مقارعة الفكرة بالفكرة واحلّجة باحلّجة. 
ولك��ّن ذل��ك اجل��دل إل ينف�ش��ل ع��ن مقا�ش��د �شانع��ه الت��ي تذه��ب اأحياًن��ا 
م��ن جُم��ّرد حماول��ة اإلإقن��اع اإىل حماول��ة الغلب��ة واإفح��ام اإلآخ��ر، إل طلًب��ا 
للحقيق��ة والّتفاه��م. املناظ��رة م��ن اأب��رز اأ�ش��كال اخلط��اب احِلجاج��ي. فما 

املناظ��رة وم��ا قيمتها؟ 

متهيد 〈〈

األأهداف
اأتعّرف على معنى المناظرة واأنواعها.  .1

اأتعّرف على قواعد المناظرة واأ�س�سها.  .2

اأتعّرف على ُخطوات المناظرة واإ�ستراتيجاتها   .3
والهدف منها.

اأبّين الفرق بين المناظرة والجدل العقيم.   .٤

اأ�ستخل�س قيمة المناظرة.   .5

ًي��ا حتقي��ق اإلإقن��اع، فيك��ون م��ن وظيف��ة      اإّن املناظ��رة ممار�ش��ة اأ�شا�ش��ها دع��وى يقّدمه��ا املّدع��ي ال��ذي يب��ادر به��ا متوخِّ
��ح الدع��اوى  ي يف اأدّلته��ا. ويف �ش��ياق ه��ذا الّت��داول ي�ش��تغل اإل�ش��تدإلل م��ن اجلانب��ني لك��ي ُت�شحَّ املعر���س فح�شه��ا والتح��رِّ
��واب والفائ��دة. ع��رب ه��ذه املراوح��ة ب��ني اإلإثب��ات اأو الّنف��ي اأو العر���س  ��ة اأح��د املتناظري��ن خدم��ة لل�شّ اأو تبط��ل، وترَج��ح ِكفَّ

�منا�شبهم��ا�...  �املّدع��ي� و�املان��ع� فتتداخ��ل  اأو�ش��اع  تتب��ّدل  واإلعرا���س 
وم��ن ث��ّم، ف��اإّن ل��كّل مناظ��رة نهاي��ة َت��وؤول اإليه��ا: فق��د تق��ود اإىل اإلإفح��ام اأو اإلإل��زام... هك��ذا يتج��اذب القب��ول والّرف���س 
�ش��ياق ه��ذا اخلط��اب احلجاج��ّي. واملواق��ف إل تبق��ى جام��دة ب��ل تتح��ّرك بالّتحلي��ل ال��ذي يق��ود اإىل ُرجح��ان موق��ف عل��ى 
ها الّتخاطبّية،  اآخ��ر اأو انت�ش��اره... تتح��ّدد املناظ��رة اإذن بخوا�شّ
واجلدلّي��ة، وم��ن ث��ّم فه��ي ممار�ش��ة حجاجّي��ة ته��دف اإىل تكوي��ن 
راأي اأو معرف��ة م�ش��ركنْي، وم��ن ث��م فه��ي تتطّل��ب طرفني يف و�شع 

تفاعل. 

اأقراأ

التفكري الناقد واملناظرة الدر�س 
ال�ساد�س

الم�سدر: بالغة األإقناع في المناظرة، الطبعة األأولى، عبداللطيف 
عادل، 2013م
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اأكمل الّر�شم م�شتعماًل الكلمات الّتالية إلأبيِّن من خالل الن�ّس بنية )مكونات/ عنا�شر( المناظرة:   .1

اأفهم واأحلل

املناظرة اجلدل العقيم

..............................................  يكون تبادل الكالم مع خ�شومة و�شلوك انفعايّل.

..............................................  منطلق اجلدل العقيم دعوى إل تقبل الدح�س من وجهة نظر املُجاِدل.

.............................................. الهدف هو الغلبة وفر�س راأي معني على الطرف اإلآخر.

.............................................. اإلنطالق من م�شّلمات �شائدة غري برهانية. 

.............................................. ك بالراأي. املعاندة والتم�شُّ

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

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

المّدعي - الّدعوى - المانع - األإفحام - األإلزام - المواقف - المحاورة الحجاجّية - الجدل - الق�سّية 

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

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

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

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

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

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

نتائج المناظرة

مو�سوع المناظرة

طرفا المناظرة

و�سائل المناظرة 
الخطابّية

بنية المناظرة

اأبني مع مجموعتي تعريًفا موجًزا لمعنى المناظرة يختزل عنا�شر بنيتها كما حّددناها �شابًقا:   .٢
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

٣.  اأّك�د الكات�ب ف�ي الن��سّ خ�شو�شّي�ة المناظرة. اأكم�ل الجدول التالي مع مجموعتي إلأ�ش�تخل�س الفرق بين الجدل 
العقي�م والمناظرة:
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................................................... التعنُّت واخل�شام والعناية باأكر من هدف.

................................................... اإل�شتهتار بحجة اإلآخر.

................................................... معاك�شة اإلآخر يف كّل ما يقول.

................................................... اإنكار اإمكانّية اأن يكون اإلآخر ممتلًكا للحقيقة.

................................................... اجلزمية والقطعية وادعاء امتالك احلقيقة.

................................................... يتكّلم وإل ين�شت لالآخر، مع عدم البحث عن نقاط اإلتفاق.

................................................... اعتماد كّل و�شائل اإلإقناع، مبا يف ذلك املغالطة واملخادعة.

................................................... الت�شليم باأن اخل�شم على خطاأ دوًما.

1. م�ن اأك�ر امل�ش�ائل اخلالفّي�ة يف جُمتمعاتن�ا الي�وم قيم�ة األع�اب الفيدي�و اإلإلكرونّي�ة، فف�ي ح�ني يرى بع�س النا��س اأّن 
فيها فائدة كبرية لتنمية ذكاء الّطفل، يذهب اآخرون اإىل اأّنها عدمية الفائدة، بل �شارة. فّكر يف مراحل اإعداد مناظرة 

تتبن�ى فيه�ا اأح�د املوقفنْي، ثّم نّظم مع اأقرانك مناظرة باتباع اخلطوات التالية:

التطبيق على م�ساألة قيمة األعاب الفيديو املطلوب مراحل 
املناظرة

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

............................................... ُد املو�شوع بدّقة. اأحدِّ

ما قبل 
املناظرة

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

............................................... اأجمع اإلأ�شئلة املتعلقة باملو�شوع. 

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

............................................... اأجمع احلجج على اإلدعاء.

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

............................................... اأجمع احلجج امل�شادة إلدعائي.

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

............................................... اأجمع معلومات حول ادعاءات الفريق املمانع.

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

...............................................
اأوّزع اإلأدوار بني اأع�شاء فريقي )اإن مل تكن 

املناظرة فردّية(.

اأتدرَّب



75

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

............................................... جلب انتباه احل�شور من اللحظة اإلأوىل.

بداية 
املناظرة

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

...............................................  التعريف بالذات )يكون خمت�شًرا ووظيفيًّا(.

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

............................................... ة طريفة موؤثرة متعلقة باملو�شوع. اإلنطالق من ق�شّ

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

............................................... اإلنطالق من قول ماأثور.

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

............................................... اإلنطالق من اإح�شاءات �شادمة.

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

............................................... اإلنطالق من تعريف متفق عليه.

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

............................................... اإلنطالق من وثيقة �شمعّية ب�شرّية.

............................................... التعريف بامل�شكلة.

 اأثناء 
املناظرة

............................................... حتديد الهدف من املناظرة.

............................................... ب�شط احلجج الداعمة لالدعاء الذي اأدافع عنه.

............................................... التعّرف اإل�شتباقي على احلجج املخالفة.

............................................... ا�شتباق حجج املعار�س.

............................................... اإلعرا�س على حجج الطرف املعار�س )اإعداد 
الردود بناء على ا�شتباق احلجج املعار�شة(.

............................................... تفنيد اعرا�شات الطرف املعار�س على احلجج 
املوؤيدة )ا�شتباق اعرا�شاته واإعداد �شابق للرّد(.

............................................... تلخي�س النتائج واإلإقرار باإلإفحام اأو اإلإلزام. اختتام 
املناظرة
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٢. غالًب�ا م�ا َت�وؤول احل�وارات اإىل خ�شوم�ات وج�دل عقي�م، ولع�ّل ذل�ك يرج�ع اإىل ع�دم التقّي�د ب�اآداب احل�وار، ف�ش�اًل ع�ن 
خ�رق اأخالقّي�ات املناظ�رة. اأق�راأ الق�شي�دة الّتالي�ة واأح�اول ا�ش�تنباط بع��س اآداب املناظرة:

�عل�ى كلِّ واحد م�ن المتناظرْين التزام 
ق�شد اإظهار الحقِّ في مناظرته إل ق�شد 
اإظه�ار ف�شيلت�ه، واأإل يبالي قامت الحجة 
ل�ه اأو علي�ه.... ولُيل�ن كل منهما لخ�شمه 
ال�كالم وإل ُيغِل�ظ علي�ه، وليتلقَّ ما ي�شدر 

عنه بقبول ولطف وتح�ش�ين �.
الم�سدر: علم الجذل في علم الجدل، الطبعة 

األأولى، نجم الدين الطوفي الحنبلي، 2017م

اإ�ساءة
ح�ش���ن الج���واب باأح�ش����ن التبي����اِن .. اأ�ش���ل الج���دال م���ن ال�ش���وؤال وفرع����ه
لف����ظ ال�ش����وؤال كالهم����ا عيب����اِن .. ُتِع���د وإل  ال�ش����وؤال  عن���د  تلتف���ت  إل 
فالُعْج���ب ُيخم���ُد جم����رة اإلإح�ش����اِن .. واإذا غلب���ت الخ�ش���م إل ته����زاأ ب����ه
ث���م انثن���ى ف�ش���طا عل����ى الُفْر�ش����اِن .. فلربم���ا انه���زم المح����ارب عام����ًدا
فلرّبم���ا األق���وك ف���ي �بح���راِن� .. وا�ش���كت اإذا وق���ع الخ�ش���وُم وقعقع���وا
فاثب���ت وإل َتن���َكْل ع����ن البره����اِن .. ولربم���ا �شح���ك الخ�ش����وم لده�ش����ة
ببي�����اِن ُلّجم�������ْت  الب��������الغة  اإن  .. ف���اإذا اأطال���وا ف���ي ال���كالم فق���ل له���م
مذم�وم����اِن ُخُلق���ان  فكالهم����ا  .. ���ْح َت�شِ وإل  �ش���ئلت  اإذا  تغ�شب���ن  إل 
ب�اأم�������اِن خي�ف�������ًة  َل  ُتب�����دَّ حت�����ى  .. واح���ذر مناظ���رة بمجل�����س ِخيف���ٍة
وان�شف���ه اأن���ت بح�ش���ب م����ا تري����اِن .. ناظ���ر اأديًب���ا ُمن�شًف���ا ل����ك عاق����اًل

الم�سدر: نونية القحطاني، الطبعة الثالثة، ت�سحيح وتعليق محمد بن اأحمد �سيد، 
�س 39-٤0، 1989 م

تتمثَّل اآداب المناظرة في: 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

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

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

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

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

...........................................................................................................................
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3. اختل�ف الّطال�ب عبدالعزي�ز م�ع الّطال�ب �ش�لطان ب�ش�اأن م�ش�كلة تربي�ة الحيوان�ات اإلأليف�ة بالمنزل، وان�ش�م الطالبان 
دة،  ي الحيوانات، وقد انخرطا موؤخًرا في جمعّية إلإنقاذ الحيوانات الم�ش�رَّ �شالح وخالد اإلى عبدالعزيز، وهما من محبِّ
اأما وليد الذي يخاف الحيوانات، وبدر الذي يهوى ال�شيد فقد ان�شما اإلى �شلطان. واحتدم الجدل بين الفريقين، وكاد 
ل اإل�ى خ�شوم�ة داخ�ل ال�ش�ّف. فطلب المعلم اإبراهيم من الفريقين اإقامة مناظرة لح�ش�م الخالف، وهو ما تطلَّب  يتح�وَّ
ى المعلم دور رئي��س لجنة التحكيم، وان�شم  م�ة ت�شم�ن ع�دم تحّوله اإلى جدل عقيم. واأدَّ �ش�رورة و�ش�ع اإ�ش�تراتيجية منظِّ

لها الطالب �ش�مير والطالب م�شاري.   

قدم المعلم اإبراهيم مو�شوع المناظرة على الّنحو التالي:   ⦁
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

ثم ق�ّش�م المتناظِرين فريقْين: الفريق الموؤيد؛ ويقوده عبدالعزيز، والفريق المعار�س؛ ويقوده �ش�لطان، وكلَّف كلَّّ فريق 
باإعداد المناظرة، و اأمهلهم ع�شرين دقيقة للّتفكير الجماعي و�شلمهم النموذج التالي لملئه: )انظر اأتدرب: ن�شاط 1(

التطبيق على م�سكلة تربية احليوانات األأليفة باملنزل املراحل

ما قبل املناظرة

بداية املناظرة

اأثناء املناظرة

نهاية املناظرة
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تكوين الفريقين وتوزيع اإلأدوار:   ⦁
الفريق املعار�س الفريق املوؤيد

رئي�س الفريق:�شلطان رئي�س الفريق:عبدالعزيز
ع�شو 1: وليد ع�شو 1: �شالح
ع�شو 2: بدر ع�شو 2: خالد

⦁   بعد انق�شاء مهلة التفكير كلف المعلم اإبراهيم م�شاعده الطالب م�شاري بتذكير المتناظِرين باأخالقيات المناظرة، 
التي لخ�شها في تو�شيات ثالث، وكلَّف م�شاعده الّطالب �شمير بتوزيع الكلمة على المتناظرين وت�شجيل المداخالت:

 1. التو�شية اإلأولى: ....................................................................................................

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

  2. التو�شية الثانية: ...................................................................................................

.........................................................................................................................
3. التو�شية الثالثة: .....................................................................................................

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

1. �شوابط توزيع الكلمة على المتناظرين: .............................................................................

.........................................................................................................................
2. �شروط ت�شجيل المداخالت: ........................................................................................
.........................................................................................................................
3 . �شوابط �شياغة التقرير الّنهائي: ..................................................................................
.........................................................................................................................

ا كان باب المناظرة في الرّد والَقبول متَّ�ش�ًعا، وكّل واحد من المتناظرين في اإل�ش�تدإلل والجواب ير�ش�ل عنانه  �َلمَّ
ف�ي اإلحتج�اج، ومن�ه يك�ون �شواًب�ا، ومنه يكون خطاأ، فاحتاج النا��س اإلى اأن ي�شعوا اآداًب�ا واأحكاًما يقف المتناظران 
دِّ والقب�ول، وكي�ف يك�ون ح�ال الم�ش�تدّل والمجي�ب، وحيث ي�ش�ّوغ اأن يك�ون م�ش�تدإًل وكيف يكون  عن�د حدوده�ا ف�ي ال�رَّ
ا منقطًعا، ومحّل اعترا�شه اأو معار�شته، واأين يجب عليه ال�ّش�كوت ولخ�شمه الكالم واإل�ش�تدإلل؛ ولذلك  مخ�شو�شً
ل به�ا اإلى حفظ  قي�ل: في�ه )ج�دل المناظ�رة(. اإّن�ه معرف�ة بالقواع�د م�ن الح�دود واإلآداب ف�ي اإل�ش�تدإلل الت�ي يتو�شّ

الم�سدر: مقدمة بن خلدون، الطبعة األأولى، عبدالرحمن ابن خلدون، 1377مراأي اأو هدم�ه�.

اإ�ساءة
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ث اإلأّول من الفريق الموؤيد: عبدالعزيز. ⦁   مهاّم المتحدِّ
التعريف بالفريق:..........................................................................
التعريف بالق�شّية الم�شكلة: ...............................................................
............................................................................................
تحديد اإ�شتراتيجية تداخل اأع�شاء الفريق: ...............................................
............................................................................................
 اإلإعالن عن الهدف من المناظرة: .......................................................
تحديد الدعوى وتقديم الحجج عليها: ....................................................
............................................................................................
............................................................................................
 تلخي�س المداخلة: .......................................................................

ل من الفريق المعار�س: �سلطان. ث اإلأوَّ ⦁  مهاّم المتحدِّ
التعريف بالفريق: ......................................................................
اإعادة تعريف الق�شّية الم�شكلة في �شوء الهدف المن�شود: .............................
.........................................................................................
 تحديد اإ�شتراتيجية تداخِل اأع�شاء الفريق: ............................................
.........................................................................................
.........................................................................................
اإلإعالن عن الهدف من المناظرة: .....................................................
.........................................................................................
بيان تهافت الدعوى وتفنيد الُحجج التي قدمها الفريق الموؤيد: ........................
.........................................................................................

.........................................................................................................................
تقديم الحجج على الموقف المعار�س: .................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
تلخي�س المداخلة: .....................................................................................................

األإعالن عن انطالق المناظرة
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⦁   المتحدث الثاني من الفريق الموؤيد: الع�شو �سالح.
تفنيد الُحجج التي جاء بها �شلطان، قائد الفريق المعار�س: ............................
..........................................................................................
..........................................................................................
تفنيد التفنيد الذي وّجهه �شلطان للحجج التي قّدمها عبدالعزيز:...................... 
..........................................................................................
..........................................................................................
د الدعوى:  ..................................................... تقديم حجج جديدة توؤيِّ
..........................................................................................
.........................................................................................................................

 تلخي�س المداخلة: .....................................................................................................
.........................................................................................................................

⦁  المتحدث الثاني من الفريق المعار�س: الع�شو وليد.
تفنيد الحجج التي جاء بها �شالح، المتحدث الثاني من الفريق الموؤيد: .................
..........................................................................................
..........................................................................................

تفنيد التفنيد الذي وجهه �شالح للحجج التي قّدمها �شلطان: 
..........................................................................................
..........................................................................................

تقديم حجج جديدة توؤّيد الدعوى: 
..........................................................................................

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

تلخي�س المداخلة: .....................................................................................................
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⦁   المتحدث الثالث من الفريق الموؤيد: الع�شو خالد.
تفنيد الحجج التي جاء بها وليد، المتحدث الثاني من الفريق المعار�س:  ..............

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

تفنيد التفنيد الذي وجهه وليد للحجج التي قدمها �شالح: ................... 
..........................................................................................
..........................................................................................
د الدعوى:  ..................................................... تقديم حجج جديدة توؤيِّ
..........................................................................................
..........................................................................................
 تلخي�س المداخلة: .....................................................................

.......................................................................................................................
⦁  المتحدث الثالث من الفريق المعار�س: الع�شو بدر.

تفنيد الحجج التي جاء بها خالد، المتحدث الثالث من الفريق الموؤيد:.............................................. 
..........................................................................................
..........................................................................................

هه خالد للحجج التي قدمها وليد:  تفنيد التفنيد الذي وجَّ
..........................................................................................
..........................................................................................

د الدعوى:  تقديم حجج جديدة توؤيِّ
..........................................................................................
..........................................................................................

تلخي�س المداخلة: ..................................................................................................
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انتهاء المناظرة واإعالن النتائج   

م الحكم الم�شاعد �شمير خال�شة المناظرة ويعِر�شها على لجنة التحكيم:  ⦁   يقدِّ

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

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

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

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

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

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

⦁   يعلن رئي�س لجنة التحكيم المعلم اإبراهيم نتيجة المناظرة، ويهنئ الفريقين: 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................
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اأتدرَّب واأتفاعل مع عائلتي

اإلى مدير القناة التلفازّية؛ تحيَّة واحتراًما.

      اأعلمكم عزيزي الفا�شل اأنني وكل اأفراد اأ�ش�رتي ن�ش�اهد ما تقّدمونه من برامج هادفة ومفيدة؛ غير اأّننا نرجو 
م�ن عنايتك�م -وب�كّل لط�ف- اإع�ادة الّنظ�ر فيم�ا تبثونه من مناظرات ه�ي اأقرب اإلى الخ�شوم�ات الجدلّية العقيمة، 
م�ع م�ا يتخّلله�ا م�ن م�ش�اهد واألف�اظ إل تليق بكم وبالم�ش�اهدين، ونقت�رح عليكم اإلزام المتناظري�ن بجملة من القيم 

الت�ي حاول�ت اأن�ا وجدي اأن نوجزها ف�ي التالي، واخترنا لها العنوان: 
ميثاق �وجادلهم بالتي هي اأح�سن�.

يلتزم كلُّ متناظر ب� ...............................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
وُيعاَقب كلُّ من إل يلتزم بما �شبق من المتناظرين ب� ..............................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

1. إلحظ�ت �ش�ارة اأن ع�دًدا م�ن املناظ�رات يف التلف�از تنته�ي بخ�شوم�ات و�شخ�ب، وكان والده�ا وجّده�ا م�ش�تاَءين مم�ا 
ها اإىل م�ش�اعدتها  ي�ش�اهدانه يف هذه املناظرات املتلفزة، التي تف�ش�د اأخالق امل�ش�اهدين وتن�ش�ر الكراهية. ولذلك دعا جدُّ
ن�ه اآداَب املناظرة واملحاورة البّناءة، لر�ش�لها اإىل مديري ه�ذه القنوات الف�شائية.  �ن ميثاًق�ا ي�شمِّ عل�ى كتاب�ة ر�ش�الة تت�شمَّ

ها على كتابة هذه الر�ش�الة. �ش�اِعد �ش�ارة وجدَّ
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رابط الدر�س الرقمي
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ي�شهد  فعليًّا  وواقًعا  م�شروًعا،  اإن�شانيًّا  حلًما  دوًما  قيُّ  الرُّ يبقى 
اجلادة  اإلإن�شان  حماوإلت  تتوقف  مل  ولهذا  احل�شارات؛  تاريخ  عليه 
مهمة  وهي  اإلأر�س،  وعمارة  البقاء  ح�شن  �شمان  اأجل  من  واملتعددة 
اإلإن�شان الفعلية التي جعلته خملوًقا متجدًدا ومتغرًيا، متاأماًل ومفكًرا، 
ومت�شاحًما، مهيًئا لظروف حياتية اأف�شل، وإل يزال �شاعًيا على الرغم 
من كل التّطور الذي حّققه. ومل تزل التحدّيات تتواىل التي تتطّلب منه 
توظيف قدراته اإلإبداعّية ب�شكل م�شتمر، معتمًدا يف ذلك على قدراته 

الفكرية الناقدة للواقع واملبدعة للمن�شود. 

متهيد 〈〈 األأهداف
اأتع�ّرف عل�ى طبيع�ِة التفكي�ر اإلإبداع�ي   .1

ومهارات�ه.
اأدرك اأن التفكي�ر الناق�د �ش�رط التفكي�ر   .2

اإلإبداع�ي.
واإلإبداع�ي  الناق�د  التفكي�ر  دوِر  اأبّي�ن   .3
ده. وتج�دُّ اإلإن�ش�اني  الفك�ر  ر  تط�وُّ ف�ي 
والتفكي�ر  الناق�د  التفكي�ر  بي�ن  اأمي�ز   .4

بداع�ي. اإلإ

اأن يكون اإلإن�شان مفكًرا فهذا يعود اإىل طبيعته اإلإن�شانية وماهيته اجلوهرية، لكن 
اأن ي�شبح مفكًرا مبدًعا فهذا �شاأن اآخر متعلِّق اأوإًل ب�شخ�شية املفكر، وثانًيا مبنهج 
التي  الفكرية  اإلإن�شان  تعزيز قدرات  اأهمية  تاأتي  ال�شياق  التفكري عنده. ويف هذا 
متّكنه من اإلإبداع وت�شخري ما خلقه اهلل �شبحانه وتعاىل، باعتبار اأن اإلإبداع عملية 
التفكري  كان  واإذا  واإلنفتاح.  والتجديد  النقد  على  القدرَة  تفر�س  راقية،  فكرية 
التفكري  فاإن  وواقعيًّا،  ا  نظريًّ بالتفكري  قيِّ  والرُّ امل�شكالت،  حلِّ  على  قادًرا  الناقد 
التي  اإلإن�شانية  احلياة  بنية  يف  العميقة  التحوُّإلت  اإحداث  على  قادر  اإلإبداعّي 
اأ�شهم العلماء العرب وامل�شلمني  ت�شهدها احل�شارة الكونية على مر التاريخ، وقد 
يف هذه الرحلة اإلإبداعية التي ينعم بها عاملنا يف الوقت احلايل، حيث ابدعوا يف 

جُماإلت الطب والهند�شة والفلك والريا�شيات والعمارة وغريها من العلوم.

اأقراأ

التفكري الناقد والتفكري األإبداعي  الدر�س 
ال�سابع
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اأفهم واأحلِّل
اأقراأُ الن�سَّ ب�شورة فردّية واأتاأّمل م�شائله ومعانيه، واأ�شتخرجها في جمل ب�شيطة وا�شحة م�شتعيًنا باإلأ�شئلة   .1

التالية:

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

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

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

ما طبيعة اإلإن�شان املجبول 
عليها ح�شب الن�س؟

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

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

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

ما اأرقى قدرات اإلإن�شان 
الفكرية؟ 

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

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

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

ما ال�شلة التي يعِقدها الن�س 
بني القدرة الناقدة والقدرة 

اإلإبداعية؟

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

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

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

قارن بني القدرتني الفكريتني: 
التفكري الناقد والتفكري 

اإلإبداعي.
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اأتاأمل مع مجموعتي هذه الجملة:  .٢

اأذكر ال�شفات اأو ال�شمات التي اأراها منا�شبة لتحقيق ذلك. واأذكر اأمثلة من تاريخ اإلإن�شانية اأو من واقع الحياة 
د فهمي.      اليومية ما يوؤيِّ

اإن التفكير اإلإبداعيَّ قادر على اإحداث التحّوإلت العميقة في بنية الحياة اإلإن�شانية التي ت�شهدها الح�شارة 
الكونية على مر التاريخ.

األأمثلة ال�سفات/ال�سمات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإلإب�داع ه�و الق�درة عل�ى تج�اوز الطرائ�ق التقليدية في التفكي�ر والت�شرف، واإ�ش�دار اإلأحكام 
والتحقق. 

اإ�ساءة

تظهر قدرات التفكير اإلإبداعي في تخيُّل طرائَق جديدٍة في الفهم والممار�شة.
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يحت�اج المفك�ر غالًب�ا اإل�ى ق�درات خا�ش�ة ف�ي ممار�ش�ة التفكير الناقد، توّفر ل�ه اإمكاناٍت فّعالة في اإ�ش�دار اإلأحكام من 
جهة، وفي التوا�شل مع الجموع إلإقناعهم والتاأثير فيهم وحّل م�شكالتهم من جهة اأخرى. ومع ذلك فاإن التفكير اإلإبداعي 
�ا، تعم�ل عل�ى تغيي�ر الواق�ع، وتحوي�ل اإمكانات�ه وتج�اوز الطرائ�ق التقليدي�ة ف�ي  يبق�ى متمّي�ًزا بق�درات اأخ�رى مغاي�رة نوعيًّ

التفكي�ر وح�لِّ الم�ش�كالت والتفكي�ر المنطق�ي اعتم�اًدا على قوة �ش�خ�شيته المتمّيزة باإلإب�داع والخيال والمرونة.

1. ا�ش�تفادة م�ن الن�ش�اط ال�ش�ابق وبم�ا ورد ف�ي الن��س، اأح�اور مجموعتي لتحدي�د اأهم مالمح التفكير اإلإبداعي و�ش�ماته، 
وم�ا الذي يجعل�ه مختلًفا عن التفكير الناقد؟ 

.................................................................................................................  ⦁ 

.................................................................................................................  ⦁ 

.................................................................................................................  ⦁ 

.................................................................................................................  ⦁ 

.................................................................................................................  ⦁ 
................................................................................................................  ⦁ 

.................................................................................................................  ⦁ 

التفكري الناقد

.................................................................................................................  ⦁ 

.................................................................................................................  ⦁ 

.................................................................................................................  ⦁ 

.................................................................................................................  ⦁ 

.................................................................................................................  ⦁ 

.................................................................................................................  ⦁ 

.................................................................................................................  ⦁ 

التفكري اإلإبداعي

التفكري األإبداعي التفكري الناقد
........................................................ تفكري متقارب

تفكري م�شتقل بذاته عن املواقف املوجودة ........................................................
........................................................ ينطلق من امل�شلَّمات والَبَدهيات املوجودة ويقبلها منطلًقا

إل يتقّيد بالقواعد املنطقّية .........................................................
........................................................ ميكن اأن يختار حالًّ مّما هو موجود بعد فح�شه
يبحث عن حلول مبتكرة حتى واإن ُوجدت حلول اأخرى ........................................................

ز بين التفكير الناقد والتفكير اإلإبداعّي: اأكمل الجدول التالي إلأميِّ

اأتدرَّب )1(
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اأظهر التفكير الناقد جدارته قديًما وحديًثا؛ لنجاحه في ا�شتعمال عنا�شر اإلأفكار )الغايات واإلأهداف، واإلأ�شئلة، 
والراأي، والمفاهيم، واإلفترا�شات، وانعكا�شات القرارات واآثارها، والمعلومات، واإل�شتدإلل( لحل الم�شكالت وتطوير 
نظرتن�ا للواق�ع ومهاراتن�ا ف�ي الحي�اة. وم�ع ذل�ك يبق�ى التفكي�ر الناق�د م�ش�دوًدا اإل�ى نظام التفكير ال�ش�ائد واإل�ش�تدإلل 
المنطق�ي والنظري�ات التف�ش�يرية القائم�ة. وله�ذا ال�ش�بب ف�اإن التفكي�ر اإلإبداع�ي ه�و الوحي�د القادرعل�ى اإع�ادة اإن�ش�اء 
طرائ�ق اإل�ش�تدإلل نف�ش�ها اأو تحديثه�ا، ونظري�ات العل�م التف�ش�يرية،  إلأن�ه -اأي التفكي�ر اإلإبداعي- اإلأق�در على الحركة 

خ�ارج اإلأنظم�ة الت�ي اأ�ش�ش�ها وطورها، وإل يزال يفعل ذلك با�ش�تمرار.

٢. اأتاأم�ل الن��س، واأ�ش�تخرج مالم�ح التفكي�ر الناق�د ف�ي ا�ش�تعماله عنا�ش�ر التفكي�ر، واأبّي�ن لم�اذا نحت�اج اإل�ى التفكي�ر 
ر ذل�ك في الج�دول التالي:   �ا وَح�رِّ اإلإبداع�ي اأي�شً

مالمح التفكري الناقد يف ا�شتعماله عنا�شر التفكري:

ملاذا نحتاج اإىل التفكري اإلإبداعي؟                                                              

ي�شهم التفكير اإلإبداعي في تجاوز مناهج التفكير ال�شائدة ومنطقها اإل�شتدإللي.

اإ�ساءة

اأتذكر اأن
الحجة: هي البرهان والدليل الذي يدعم راأيي.

والِحجاج: جملة من الحجج التي ُيوتى بها للبرهان على راأي اأو اإبطاله. 
ب، اأو  م�ًة َوف�َق ترتي�ب منطق�ي متتاب�ع من الب�ش�يط اإل�ى المركَّ ومنظوم�ة الِحج�اج: ه�ي اأن تق�ّدم ُحَجَج�ك منظَّ

م�ن الجزئ�ي اإل�ى الكّل�ي. وإل تكتف�ي بتقديمها ب�شورة ع�ش�وائية إل يحكمها نظام.
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مهارات التفكير اإلإبداعي:
الطالقة في التفكير: وهي القدرة على توليد عدد كبري من البدائل اأو اإلأفكار   ⦁

واحللول للم�شكالت. 
المرون�ة: وه�ي روؤي�ة اإلأ�ش�ياء من مناطق اأو زوايا خمتلفة، وهي عك��س اجلمود   ⦁

الذهن�ي، ال�ذي يعن�ي تبن�ي اأمناط ذهنية حمددة �ش�لًفا وغ�ري قابلة للتغيري.
د. اإلأ�شالة: وهي توليد اأفكار جديدة واإبداعية وخالقة تتميز باحلداثة والتفرُّ  ⦁

اإلإفا�شة اأو التو�شع: اأي القدرة على اإ�شافة تفا�شيل جديدة ومتنوعة لفكرة حمددة، اأو حلل امل�شكلة.  ⦁
اإلإح�شا�س بالم�شكالت: ويق�شد بها الوعي بوجود م�شكالت اأو حاجات اأو عنا�شر معينة يف �شعف املوقف.   ⦁

اإدراك التفا�شيل: وهي مهارة ت�شري اإىل القدرة على تفكيك امل�شكلة وجتزيئها بكل تفا�شيلها بدقة.      ⦁

مراحل التفكير اإلإبداعي:
اإلإدراك والوعي بوجود امل�شكلة.  ⦁
التاأمل يف امل�شكلة بكل جوانبها.  ⦁

توليد اإلأفكار، و هي مرحلة اإلإلهام إلبتكار حل غري تقليدي.   ⦁
التاأكد والتحقق من احلل.   ⦁

مهارات التفكري الّناقد:

التو�شيح. 1
التف�شري. 2
التحليل. 3
اإل�شتدإلل )اإل�شتقرائي واإل�شتنباطي(. 4
التقومي. 5

مهارات التفكري األإبداعّي:

اإلأ�شالة   .1 
اإلإفا�شة  .2 

املرونة  .3 
اإلإح�شا�س بامل�شكالت  .4 

٣. يواجه اأبو عبداهلل م�شكلة اختراق جهاز هاتفه الذكي ب�شورة متكررة؛ لذلك قرر عبداهلل م�شاعدة والده في اإيجاد 
حل لهذه الم�ش�كلة م�ش�تخدًما مهارات التفكير الناقد. �ش�اعد عبد اهلل في اإيجاد حل لم�ش�كلة والده م�ش�تخدًما مهارات 

التفكير الناقد. وفي محاولة اأخرى حاول اأن تجد حالًّ اإبداعيًّا لهذه الم�شكلة المتكررة لتفاجئ اأبا عبداهلل بها. 

الم�سدر: األإبداع الجاد: مفاهيم وتطبقات، الطبعة الثانية، محمد بكر نوفل، ٢014م
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حل امل�سكلة با�ستعمال مهارات التفكري األإبداعيحل امل�سكلة با�ستعمال مهارات التفكري الّناقد
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............................................................
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الم�سدر: مجلة القافلة، �سركة اأرامكو، مايو ٢018م

�ل الرقمن�ة الب�ش�يطة، اأم�ا الرابعة فتمثِّل الرقمن�ة اإلإبداعي�ة القائمة على مزيٍج من  الث�ورة ال�شناعي�ة الثالث�ة تمثِّ
اإلختراعات واإلكت�ش�افات التقنية المتفاعلة تكافليًّا عن طريق خوارزميات مبتكرة.

التفكير اإلإبداعي كان �شبًبا رئي�ًشا للثورات ال�شناعية المتالحقة

اإ�ساءة

1٧٨4- الثورة 
ال�شناعية 

اإلأولى

1٨٧٠- الثورة 
ال�شناعية 

الثانية

1٩٦٩- الثورة 
ال�شناعية 

الثالثة

اليوم - الثورة 
ال�شناعية 

الرابعة

اآلة البخارالميكانيكا

خطوط اإلإنتاجاإنتاج الكميات

اإلكترونياتت�شغيل اآلي

التقنيات
 الحيوية

اإنتزنت اإلأ�شياء 
والبيانات ال�شخمة

الذكاء اإل�شطناعياإلأمن ال�شيبراني
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اأتدرَّب )٢(

اأ�سماء األأعالم 
العلم

املجاألت

حديًثا قدمًيا

الفلك
الفيزياء

الطب
الكيمياء

الريا�شيات

1. اأتاأمل الن�س في قراءة فردية مع مجموعتي اإلأمثلة الواردة فيه واأ�شتك�شف اأ�شماء اإلأعالم قديما وحديثًا الذين 
اأحدثوا نقالت نوعية في قائمة العلوم الواردة في الجدول التالي:  )يمكن اإل�شتعانة ب�شبكة اإلإنترنت(: 

التفكير الناقد �شرط اإلإبداع والتجديد

        اأ�ش�هم التفكي�ر اإلإبداع�ي قديًم�ا ف�ي اإن�ش�اء اأوِل نظ�ام فلك�ي م�ع بطليمو��س، واأوِل نظ�ام ريا�ش�ي م�ع اإقليد��س، واأوِل 
نظ�ام منطق�ي م�ع اأر�ش�طو، وغيره�ا م�ن اإلإبداع�ات المختلف�ة. وبقي�ت الب�ش�رية مقلِّ�دًة لتل�ك اإلإبداع�ات اإلأول�ى قروًن�ا 
به�ا اإليه�ا، وإلعتق�اد اأنه�ا تمّث�ل الحقيق�ة الت�ي إل يمك�ن نقده�ا لق�وة براهينه�ا  ا ل�م ت�ش�تطع تجاوزه�ا لتع�شّ طويل�ة ج�دًّ
و�ش�دق ُحَججه�ا ف�ي ذل�ك الوق�ت. وعل�ى الرغ�م م�ن تمتُّ�ع المفكرين بالفك�ر الناقد وت�ش�ّلحهم به اإإل اأنهم ل�م يتجاوزوا 
ك دوًما داخل دائرة النظام المعرفي واإل�ش�تدإللي ال�ش�ائد اإلى اأن اأتى مبدعون  تلك المعارف، إلأن الفكر الناقد يتحرَّ
اآخ�رون ومار�ش�وا تفكيره�م اإلإبداع�ي، فخرج�وا ع�ن تل�ك اإلأنظم�ة الفكرية وراأوا العال�م بمنظار اآخ�ر. ف�شنعوا نظاًما 
�ا جديًدا مع إليبنيت�ز، ونظاًما فيزيائيًّا جديًدا م�ع نيوتن... وغيرها من  �ا جدي�ًدا م�ع كوبرنيكو��س، ونظاًم�ا منطقيًّ فلكيًّ
ًرا لالأنظمة  الثورات العلمية والمعرفية والتقنية التي غّيرت وجه تاريخ الب�شرية. وإل يزال التفكير اإلإبداعي فاعاًل مغيِّ
الفكري�ة والمنطقي�ة والعملي�ة، مثلم�ا ح�دث م�ع الفيزي�اء الن�ش�بية، والفيزي�اء الكوانتي�ة، والمنط�ق الرم�زي والث�ورة 
الرقمي�ة والجيني�ة، وا�شتك�ش�اف الف�ش�اء.... وغيره�ا م�ن اإلإبداعات التي تفتح العالم الب�ش�ري عل�ى نظام حياة جديد 

لم ي�ش�بق له مثيل.  
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٢. لقد اأ�شهم علماء العرب والم�شلمين في تطور العديد من العلوم، م�شتعيًنا بالبحث في �شبكة اإلإنترنت، اأذكر 
اأ�شهر العلماء الم�شلمين واأبرز اإنجازاتهم العلمية والميادين العلمية التي برزوا بها:

المجال العلمي المنجز ا�شم العالم

املفكر الناقد يطرح عدد من اإلأ�شئلة للتاأكد من موثوقية م�شادر املعلومات: 
ما نوع م�شدر املعلومات )فرد، موؤ�ش�شة حكومية اأو اأهلية، منظمة دولية(؟  ⦁

⦁  ما اخللفية العلمية والثقافية مل�شدر املعلومات )متخ�ش�س، غري متخ�ش�س(؟ 
ما هدف م�شدر املعلومات؟ )تعليمي، جتاري، ثقايف، �شيا�شي(   ⦁

هل معلومات امل�شدر مت�شقة اأو متناق�شة؟  ⦁
⦁  وماذا عن اإلآراء اإلأخرى ذات العالقة بامل�شاألة التي يطرحها امل�شدر؟ هل تتفق معه اأو تناق�شه؟

اأتذكر اأن
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اإ�ساءة
�ور مختلف�ة ع�ن الع�ادة وال�ش�ائد، وه�و وا�ش�ع  �ر ع�ن اأف�كاره ب�شُ ب ويعبِّ المفك�ر المب�دع يمار��س التفكي�ر المت�ش�عِّ
الخيال، و�شديد الح�شا�شية للم�شكالت، يجمع بين قوى الحد�س والتفكير المنطقي والذكاء الح�شابي والعاطفي، 
ول�ه ق�درات خا�ش�ة عل�ى اإدارة الم�ش�اعر المتناق�ش�ة عن�د انخراطه في بن�اء اأفكار جديدة وطرائق غير م�ش�بوقة، 

يح�ش�ن ا�ش�تثمارها وتوظيفه�ا في ابتكارات�ه واإبداعاته.

دون المعارف ال�شائدة ويتجاوزونها؟ 4.اأبِيّن ما الذي جعل هوؤإلء اإلأعالم يبنون المعارف ، ويجدِّ
ح كيف يكون للتع�شب والجمود الفكري دور �شلبي في تقدم المجتمعات ح�شاريًّا وعلميًّا. ّ  اأو�شِ

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

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

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

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

٣. اعتماًدا على الن�س وعلى الن�شاط ال�شابق في الجدول، اأُبرُز دور التفكير الناقد والتفكير اإلإبداعي في بناء 
ِدها. المعارف وتجدُّ

التفكري الناقد

التفكري اإلإبداعي
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طريقة الحل با�شتخدام نموذج  
Scamper شكامبر�

طريقة الحل با�شتخدام نموذج  
 TRIZ تريز

طريقة الحل با�شتخدام نموذج  
CoRT كورت

 Scamper و �ش�كامبر CoRT ٥. توج�د طرائ�ق ع�دة ت�ش�اعد عل�ى تنمي�ة مه�ارات التفكي�ر اإلإبداع�ي، منه�ا ك�ورت
وتري�ز TRIZ . م�ن خ�الل م�وارد البح�ث عل�ى �ش�بكة اإلإنترن�ت، اأق�وم بتوظي�ف اأحد ه�ذه النماذج للبح�ث عن طريقة 
اإبداعي�ة لمعالج�ة انخفا��س وع�ي قل�ة م�ن الط�الب من يقومون بتمزيق الكتب الدرا�ش�ية اأو رميها في �ش�لة المهمالت 
بع�د اإلنته�اء م�ن الع�ام الدرا�ش�ي، ث�م اأق�ارن طريقة في الحل م�ع حلول اأقراني الذين وظفوا نم�وذج مختلف من هذه 

النم�اذج الثالثة في الج�دول التالي:
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اأتدّرب واأتفاعل مع عائلتي

ل واأهميته في ال�شغر التخيُّ
دة غي�ر  �ة مج�رَّ َن �ش�وًرا ذهنيَّ  م�ا التخيُّ�ل؟ التخيُّ�ل ه�و ق�درُة اإلإن�ش�ان عل�ى روؤي�ة اإلأ�ش�ياء بعي�ِن عقل�ه، اأو اأن ُيك�وِّ
لها �شواٌء اأكانت هذه الفكرُة �شوًرا اأم كلمات اأم اأحا�شي�س،  مح�شو�شة. إلأننا عندما نفكر في فكرة معينة، فاإننا نتخيَّ
فكل هذه الخياإلت الذهنية ت�شاعُد في تكويِن اأفكارنا التي هي اأ�شا�ُس تطوير حياتنا على هذه اإلأر�س. فلوإل قدرُتنا 
�ة، اأو اإلأدوية. كل  ن�َع الهات�ف المحم�ول، اأو الطائ�رة، اأو ال�ش�اروخ، اأو المرا�ش�د الفلكيَّ عل�ى التخيُّ�ل لم�ا ا�ش�تطعنا �شُ
ر حياة اإلإن�ش�ان واأثراها.  هذه  اإلختراعات كانت يوًما ما في مخيلة اأحد، ثم انتقلت من الخيال اإلى واقع عمليٍّ طوَّ

م�ن الممك�ن اأن يب�داأ الطف�ُل بتكوي�ن �ش�ورة ذهني�ة معّينة، وقد تكون ه�ذه ال�شورة خياليًة إل عالق�ة لها بالواقع، 
اتها مفاهيَم منطقّية. بع�س اإلأفكار التخيُّلية - واإن كانت غيَر واقعية - اإإل اأنَّ هذا اإلفترا�َس  ومع ذلك �شنجُد في طيَّ
ن  ُن �ش�وًرا منطقي�ة لالأح�داث الت�ي تليه�ا، وبذل�ك يرب�ط اإلأم�وَر بع�شه�ا ببع��س، ليك�وِّ ال�ذي يق�وم ب�ه الطف�ل ق�د يك�وِّ
عالق�ات �ش�ببية. التج�ارُب الذهني�ة الت�ي يق�وم بها اإلأطف�ال في حياتهم اليومي�ة، باحثين ومجّربي�ن إلأفكار مختلفة 

لَفه�م العال�م م�ن حوله�م،  ُت�ش�اِبُه م�ا يقوم به العلماُء في محاولٍة لفهم حرك�ة الطبيعة من حولهم. 

ُل الخياُل اإل�ى افترا�شاٍت قد تكوُن  ، فيتحوَّ �ر طبيع�ُة التفكير عنده م�ن خياليٍّ اإلى واقعيٍّ حينم�ا يكَب�ُر الطف�ُل تتغيَّ
ر اإنَّما نحن نقوم بافترا�شاٍت معيَّنة، ونقول إلأنف�شنا:  ل بعد ذلك اإلى واقع. حينما نفكِّ َل وهلة، ولكنها تتحوَّ غريبة اأوَّ
ُل الفكرة من  � م�اذا يح�دُث ل�و اأّنن�ي فعل�ت ه�ذا اأو ذاك؟� ونح�اول اأن نربَط اإلأ�ش�ياء ربًطا �ش�ببيًّا، وبعد ذلك نح�وِّ

هن اإلى الواقع بتطبيقها.  الذِّ

ارة  لة اأنا��س اآخرين، ث�م انتقل من الخيال اإلى التطبيق؛ فال�ش�يَّ كلُّ م�ا ن�راه م�ن حولن�ا اإلآن، كان ق�د ب�داأ ف�ي مخيِّ
التي تقوُدها كانت �شورًة ذهنيًة في خيال )فورد( على �شبيل المثال، والم�شباح الكهربائي كان في خيال )توما�س 
اأدي�ش�ون(، والكهرباء المنزلية كانت في خيال )تي�ش�ال(، وكذلك الطاولة والحا�ش�وُب والهاتف المحمول والطائرة 

لت اإلى واقٍع عملي يمكُن اإل�ش�تفادة منه.  وغيرها، كلها بداأت من خياٍل، ثم تحوَّ

الم�سدر: اأ�سياء لن ت�ستطيع اأن تتخيلها- من روائع العلوم، الطبعة ال�ساد�سة، محمد قا�سم خ�سير، ٢018م )بت�سرف(
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بعد اأن اأناق�س عائلتي فيما ورد في الن�س ب�شاأن التخّيل واأهميته في اإلبتكار واإلإبداع، اأجيُب اأنا وعائلتي عن 
اإلأ�شئلة التالية:

ة هذا العبارة؟ اذكر  ال�شبب. �الخيال هو المرحلة اإلأولى في عالم اإلإبداع�. ما �شحَّ  .1

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

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

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

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

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

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

يان الخياَل لدى اإلأطفال. كيف يمكن لالأ�شرة اأن توؤدي دوًرا  الرغبُة وحبُّ اإل�شتطالع في مراحل الطفولة ُينمِّ  .٢
اإيجابيًّا في هذه العملية؟ اذُكر خم�س تو�شيات ا�شتخل�شَتها من نقا�شك مع عائلتك.

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

اأدرك اإلإن�ش��ان اأهمي��ة العل��م، فطلب��ه و�ش��عى اإلي��ه، وه��و يحل��م اأن��ه 
بالعل��م �ش��يدرك حقائ��ق اإلأم��ور، واأنه بهذا اإلإدراك �ش��يطّور حياته وي�شمن 
لنف�ش��ه العي���س الك��رمي. ونتيج��ة له��ذا ال�ش��عي تط��ورت احل�ش��ارات وتعددت 

الثقاف��ات. ق��ال تع��اىل:   ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ال�ش��عي  ه��ذا  ورغ��م   ،)1( ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ 
اجل��اد يف طل��ب العل��م وك�ش��ف اأ�ش��باره، اإإل اأن اإلإن�ش��ان ي�ش��ل يف كل م��رة 
اإىل نتيجة مفادها � اأن كل ما اأعرفه اأين إل اأعرف اإإل القليل جًدا�، قال 
بوج��ود  اإلإمي��ان  )2(.اإن  تع��اىل:  
احلقيق��ة قائ��م يف النف���س، وخ��ري �ش��الح لتفني��د العل��م وف�شل��ه ع��ن الوه��م 

واخلزعب��الت ه��و �ش��الح النق��د بو�شف��ه منهجي��ة علمي��ة فاعل��ة. 

متهيد 〈〈 األأهداف
اأتعّرف على التفكير الناقد بو�شفه �شرًطا   .1

لقيام التفكير العلمي.

ر العلم  اأتبّين دوِر التفكير الناقد في تطوُّ  .2
ده. وتجدُّ

�ًشا  اأتعّرف على التفكير الناقد بو�شفه موؤ�شِّ  .3
للقطعية مع التفكير غير العلمي.

اأتعّرف على قدرِة التفكير الناقد في بناء   .٤
معقولية منفتحة. 

النظرية  نتائجه  بلوغ  له  اأتاحت  التي  املميزة  و�شماته  اأهميته  العلمي  التفكري  اكت�شب 
والتطبيقية الباهرة بعد تطور طويل، وبعد التغلب على عقبات كثرية، وخالل هذا التطور 
العلمية،  اإىل احلقيقة  اأنها كلها تهديهم  النا�س يفكرون بطرق متباينة، يت�شورون  كان 
رحلته  الب�شري خالل  العقل  فاأ�شقطها  ات�شح خطوؤها  التفكري  اأ�شاليب  كثرًيا من  ولكن 
املعرفة  ببناء  العلو  على  ت�شاعد  اأنها  اأثبتت  التي  ال�شمات  تلك  اإإل  ت�شمد  ومل  الطويلة، 
وزيادة قدرة اإلإن�شان على فهم نف�شه والعامل املحيط به. التفكري العلمي هو ذلك النوع 

من التفكري املنظم الذي يبقى يف اأذهاننا، وهو نتاج  ذلك العمل ال�شاق الذي قام به العلماء- وما زالوا يقومون به- من 
ل اإىل حقائق اإلأ�شياء العلمية؛ فبناء العلم يعلو طابًقا فوق طابق، و ي�شعى كل عامل اإىل اأن  اأجل اكت�شاب املعرفة والتو�شّ
ي�شيف اإيل ذلك البناء لبنة �شغرية، اأو يقوم باإ�شالح و�شع لبنة �شابقة. اإن التفكري العلمي لي�س جمًعا للمعلومات العلمية 
اأو معرفة بطرائق البحث يف ميدان معني من ميادين العلم، واإمنا هو طريقة النظر واإعادة النظر يف اإلأمور تعتمد اأ�شا�شا 

على العقل والربهان املقنع بالتجربة اأو بالدليل. 

اأقراأ )١(

التفكري الناقد والتفكري العلمي الدر�س 
الثامن

)1( �شورة النحل، اإلآية 78.                                   
)2( �شورة اإلإ�شراء، اإلآية 85.                                   

امل�شدر: التفكري العلمي، فوؤاد زكريا، �س 1٤، 2018. )بت�شرف( 
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اأقراأ الن�ّس ب�شورة فردّية، واأرّكُز على اأهم المعاني المتعّلقة بالحقيقة العلمية والنقد، ثم اأحلِّل العبارات   .١
في الجدول التالي:

التحليل العبارة

من  جًدا  القليل  اإإل  نعرف  إل  اإنَّنا 
احلقائق العلمية.

متباينة،  بطرق  يفكرون  النا�س  كان 
اإىل  تهديهم  كلها  اأنَّها  يت�شورون 

احلقيقة العلمية.

اأفهم واأحلل )١(

ما اأهمية اكت�شاف اخلطاأ يف اأعمال العلماء ال�شابقني،اأو يف طرق تفكريهم؛ لبناء وتطور العلم؟  .٢
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

العل�م ب�اهلل �ش�بحانه وتعال�ى واإلإيم�ان بوج�وده ه�و اأ�ش�ل العل�وم والمع�ارف الب�ش�رية،  واأ�ش�رفها، وه�و �ش�رورة فطري�ة 
ومعرفي�ة، ترتك�ز عليه�ا المعرف�ة الب�ش�رية ف�ي معرف�ة الحقائ�ق الديني�ة والدنيوي�ة ، والحقائ�ق المطلق�ة ه�ى م�ا ن�زل ب�ه 

الوح�ي عل�ى الم�شطف�ى �شل�ى اهلل علي�ه و�ش�لم وم�ا ورد عن�ه م�ن اأحادي�ث �شحيح�ة.

اإ�ضاءة
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األأمثلة امل�ضاألة

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

.................................................................................................
وجود الحقيقة العلمية 
ي�شتدعي وجود الخطاأ.

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

.................................................................................................
وجود الخطاأ ي�شتدعي 

وجود الحقيقة العلمية.

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

................................................................................................. الحقيقة العلمية والخطاأ.

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

................................................................................................. النقد واإعادة النظر.

ر مع مجموعتي م�شتاأن�ًشا بالن�س ال�شابق في اأقراأ )1( والن�شاط اإلأول، واأتاأمل الم�شاألة التالية م�شتعيًنا  اأفكِّ  .٣
باأمثلة من درو�س مواد العلوم: )الفيزياء، اإلأحياء، الكيمياء، الريا�شيات، الفلك(

هل يمكن الحديث عن الحقيقة العلمية لو لم يكن لدينا قناعة كافية بوجود خطاأ؟  ⦁
هل يمكن الحديث عن الخطاأ اإذا لم ُيقتنع بوجود حقيقة علمية؟  ⦁

ما ال�شبيل للخروج من هذا اإلإ�شكال؟   ⦁
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�ل فكرة الخطاأ وت�شحي�ح الخطاأ. اأي  ب�داأ العل�م ف�ي الي�وم ال�ذي  تعل�م فيه اإلإن�ش�ان ثم اأ�شبح يتقبَّ
عندم�ا ب�داأ اإلإيمان بقيمة النقد إلإعادة النظر والتف�ش�ير.

اإ�ضاءة

الخط�اأ وال�ش�واب ي�ش�يران دوًم�ا جنًب�ا اإل�ى جن�ب إل يفترق�ان. وال�ش�وؤال اإلأول واإلأه�م كي�ف يمك�ن 
التميي�ز والف�ش�ل بينهم�ا؟ اإلإجاب�ة ع�ن ه�ذا ال�ش�وؤال من مهاّم الدرا�ش�ة النقدية للفك�ر العلمي.

ه�دف التفكي�ر العلم�ي ه�و فه�م ظاه�رة اأو ح�دث م�ا م�ن خ�الل تف�ش�ير علم�ي )فر�شي�ة علمي�ة(. واختب�ار ذل�ك 
التف�ش�ير العلم�ي م�ن خ�الل مطابق�ة التنب�وؤات الت�ي ت�ش�تق من�ه بالوقائ�ع، اأو الم�ش�اهدات الت�ي تعبر به�ا الظاهرة عن 

 . نف�شها
ويت�شم�ن التفكي�ر العلم�ي بذل�ك تقوي�م التف�ش�ير العلم�ي المفتر��س ف�ي �ش�وء الوقائ�ع الت�ي جمع�ت، اأي: التحق�ق م�ن 
ل اإليها عند تقديم تف�شير علمي لظاهرة معينة إل يوؤخذ بها اإإل بعد اإخ�شاعها اإلى النقد،  �شدقه،  فالنتائج التي ُيتو�شَّ
وعل�ى ذل�ك فاأه�م م�ا يمي�ز التفكي�ر العلم�ي اأن�ه تفكير ناق�د. فاإلتجاهات ال�ش�لوكية والمه�ارات التي يعززه�ا التفكير 
الناقد كالمو�شوعية واإلنفتاح العقلي، والتريث في َقبول اإلأحكام، واإخ�شاع المعلومات والبيانات اإلى معايير موحدة، 

والقدرة على التف�ش�ير ومقارنة البدائل توؤدي دوًرا مهًما للح�شول على ا�ش�تنتاجات �شادقة يثق بها العلماء... 
امل�شدر: التفكري الناقد بني النظرية والتطبيق، الطبعة األأوىل، اإ�شماعيل اإبراهيم علي، 2009م

اأقراأ )٢(

�ا ف�ي �شل�ش�لة العملي�ات الت�ي يت�شمنها  ق�درات التفكي�ر الناق�د تع�د اإح�دى مزاي�ا التفكي�ر العلم�ي، اإذ ت�ش�كل ج�زًءا مهمًّ
التفكي�ر العلمي.  

اإ�ضاءة
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١. من خالل اأقراأ )2(، باأيِّ معنى نفهم التفكير الناقد في المجال العلمي؟
التفكير الناقد ..........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

٢.  م�شتعيًنا ب�شبكة اإلإنترنت، اأبحث في العالقة بين التفكير العلمي وتف�شير ظاهرة الك�شوف والخ�شوف؟ 
..........................................................................................................................

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

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

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

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

..........................................................................................................................
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خطوات التفكير العلمي 
1. ال�شعور اأو اإلإح�شا�س بالم�شكلة . 

2. تحديد الم�شكلة بدقة، اأو و�شفها، اأو تعريفها.
3. جمع المعلومات ذات ال�شلة بالم�شكلة.

ف الدرا�شات ال�شابقة حول المو�شوع نف�شه. 4. تعرُّ
5. و�شع الفر�شيات )الحلول اأو اإلأ�شباب المحتملة(.

6. اختبار �شحة هذه الفرو�س باإل�شتقراء العلمي.
7. تطبيق الفر�شيات.

8. الو�شول اإلى نتائج )التعميم( واإ�شدار الحكم لخطاأ فر�س المو�شوع اأو �شحته.

املفكر الناقد يطرح عدد من األأ�شئلة للتاأكد من موثوقية م�شادر املعلومات: 
ما نوع م�شدر املعلومات )فرد، موؤ�ش�شة حكومية اأو اأهلية، منظمة دولية(؟  ⦁

⦁  ما اخللفية العلمية والثقافية مل�شدر املعلومات )متخ�ش�س، غري متخ�ش�س(؟ 
ما هدف م�شدر املعلومات؟ )تعليمي، جتاري، ثقايف، �شيا�شي(   ⦁

هل معلومات امل�شدر مت�شقة اأو متناق�شة؟  ⦁
⦁  وماذا عن األآراء األأخرى ذات العالقة بامل�شاألة التي يطرحها امل�شدر؟ هل تتفق معه اأو تناق�شه؟

اأتذكر اأن

القانون هو العالقات ال�شرورية التي تن�ش�اأ من طبيعة اإلأمور، وبهذا المعنى يكون لكل المخلوقات قوانينها، ومنها: 
القواني�ن العلمي�ة ف�ي المج�ال الريا�ش�ي والطبيع�ي واإلإن�ش�اني. وي�ش�اغ القان�ون في �ش�كل ريا�شي غالًب�ا؛ طلًبا للدقة 

والمو�شوعية )مثال: ال�ش�رعة= الم�ش�افة /الزمن(. 
ويكون القانون نتاج المنهج العلمي الم�شتعمل داخل علم من العلوم.

اإ�ضاءة

الفر�شي�ة: ه�ي مب�داأ القواني�ن، وه�ي ق�شي�ة مطروح�ة ب�ش�رف النظ�ر ع�ن �شحتها، وتطل�ق ف�ي الريا�شيات على 
اإلأولي�ات، بينم�ا تع�د ف�ي العل�وم الطبيعي�ة التف�ش�ير الموؤق�ت المتوق�ع للح�وادث ف�ي الطبيعة، وهي خط�وة تمهيدية 

إل�ش�تنتاج القانون والمب�داأ العلمي.
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اأتدرَّب
ت�شبح المو�شوعات العلمية مجموع اإلنتقادات التي ُوّجهْت اإلى �شورتها القديمة. اإن المهم في العلم الطبيعي لي�س 
ل�ة الت�ي يقدمه�ا ه�ذا العاِل�م اأو ذاك ع�ن اأ�ش�ياء الطبيع�ة. اإن المه�م ه�و اإلنتق�ادات، واأنواع  ال�ش�ورة الح�ّش�ية المتخيَّ
الرف�س التي تالقيها هذه ال�شورة من طرف العلماء اإلآخرين. اإن فل�ش�فة النفي ترف�س كل ت�شوُّر علمي يُعدُّ نف�ش�ه 
كاماًل نهائيًّا.... ولذلك كان العلم الطبيعي وتاريخه إل ينف�شالن، باعتبار اأن العلم الطبيعي محاولة دائبة للك�شف 

ع�ن الحقيق�ة، واأن تاري�خ العلم الطبيعي هو تاريخ اأخطاءه.

الم�ضدر: مدخل اإلى فل�ضفة العلوم، الطبعة الخام�ضة، محمد عابد الجابري، ٢00٢م )بت�ضرف(

�شمات التفكير العلمي:
التراكمية: الحقائق العلمية لي�شت مطلقة ،بل تتطور با�شتمرار. 

التنظيم: مرتب ومنظم وفق ُخطة علمية ر�شينة.
المحيط�ة  بالحقائ�ق  مت�شل�ة  العلمي�ة  المعرف�ة  األأ�ش�باب:  ع�ن  البح�ث 

بالظواه�ر واإلأ�ش�باب الت�ي اأدت اإليه�ا وتحليله�ا.
ال�ش�مولية: �ش�ريان الحقيق�ة العلمي�ة عل�ى كل الظواه�ر الم�ش�ابهة لتل�ك 

الظاه�رة الفردية.
 الدقة: التعبير عن الخطوات واإلأ�شباب وتحليلها بدقة دون غمو�س.

�ر؟ وكيف ن�ش�تنتج؟ وكيف نتحقق  التفكير الناقد ُيك�ش�بنا مهارات عديدة، مثل: كيف نالحظ؟ وكيف نف�شِّ
من �شدق ا�شتنتاجاتنا؟

اإ�ضاءة
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اإن البناء الريا�شي المح�س يمّكُننا من اكت�ش�اف المفاهيم والقوانين التي ت�شل بينها، وتعطينا مفتاح فهم الظواهر 
الطبيعي�ة. ويمك�ن للتجرب�ة بطبيع�ة الح�ال اأن تقودن�ا ف�ي اختيارن�ا اإل�ى المفاهيم الريا�شي�ة التي ينبغي اأن ن�ش�تعملها، 

غير اأنه إل يمكن اأن تكون الم�شدر الذي تنبع منه هذه المفاهيم. )اأين�ش�تاين(

اإ�ضاءة

١. در�ش�ت ف�ي الم�واد الدرا�ش�ية الخا�ش�ة مناه�ج العل�وم الطبيعي�ة )الفيزي�اء والكيمي�اء واإلأحي�اء( ع�دًدا م�ن القواني�ن 
العلمية، وتعر�شت لمجموعة من الفر�شيات. اكتب قانوًنا علميًّا در�شته في اأحد تلك المناهج الدرا�شية، وكذلك اإحدى 

الفر�شي�ات العلمي�ة الت�ي و�شعتها اأثناء قيام�ك بالتجارب العلمية: 
...........................................................................................................................

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

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

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

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

٢. اأق��ّدم اأمثل��ة عل��ى اأهمي��ة النق��د في المجال العلمي معتمًدا على ما در�ش��ت في المواد الدرا�ش��ية المختلفة من نظريات 
حديثة األغت �شابقاتها: 

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

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

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

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

...........................................................................................................................
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كة متفرق��ة، فقد إل ترى نظرُة الع��ني العابرة عالقًة  اإنَّ حقائ��َق الع��امل ال��ذي ُيحي��ط بن��ا ه��ي يف ظاهره��ا حقائ��ُق ُمفكَّ
��الك يف جُم��راه، وب��ني حرك��ة الري��ح التي ن�ش��مُع حفيَفها يف  ه��ر ال�شَّ ��حابة ال�ش��ابحة يف ج��وِّ ال�ش��ماء وه��ذا النَّ ب��ني تل��ك ال�شَّ

اأوراق ال�ش��جر، وح��رارة ال�شم���س التي نتَّقيه��ا بظلِّ تلك اإلأوراق.
 ه��ذه وغريه��ا ق��د تب��دو متفرق��ة اأم��ام الع��ني العاب��رة، حت��ى يتناوله��ا تفك��رٌي منهج��ي ف��اإذا ه��و يرب��ُط ه��ذه املتفرق��ات 
يف جُمموع��ات ُمتَّ�ش��قة. ُيطل��ق عل��ى كل جُمموع��ة متَّ�ش��قة منه��ا ا�ش��ُم عل��ٍم م��ن العل��وم: فعل��ُم الفل��ك، مث��اًل، جُمموع��ة من 
القوان��ني؛ كل قان��ون منه��ا يخت�ش��ُر و�شًف��ا حل��ركات اإلأج��رام ال�ش��ماوية كم��ا �ُش��وهدت يف جزئياته��ا وتف�شيالتها. وعلم 
م به خ�شائ�َس إلحظناه��ا يف اأنواع النبات املختلفة. وعلم  النب��ات جُمموع��ٌة م��ن القوان��ني؛ كلُّ قان��ون منه��ا تلخي�ٌس نعمِّ
اإلقت�شاد هو جُمموعة اإلأفكار العامة - اأي القوانني - التي ا�ش��َتخل�شناها من مراقبِة عمليات اإلإنتاج والتوزيع. وعلم 
ف���س هو جُمموعٌة من القوانني العامة التي ا�ش��تخرجناها من اأمناط ال�ش��لوك التي راأيناها يف اأفراد النا���س وتفاعل  النَّ

بع�شه��م م��ع بع�س، وهكذا. 

نع��ود فنق��ول: "اإنَّ اجلزئي��ة الواح��دَة الت��ي ت�شادُف��ك يف عامل الواقع إل تكون علًم��ا واإن كاَن مالحظُتها واإجراُء التجارب 
عليه��ا اأوَل طريقن��ا اإىل العل��م؛ ب��ل اإن تل��ك اجلزئي��ة الواح��دة وه��ي م��ا ت��زاُل يف عزلته��ا وانفراده��ا إل ميك��ن "فهمها" اإإل 
اإذا اأدركنا الروابط بينها وبني غريها؛ وا�شتطعنا �شياغة تلك الروابط فيما ن�شميه قوانني العلم. عندئذ فقط "نفهم" 
��ة الواح��دة يف �ش��وء القان��ون العلم��ي ال��ذي يحتويه��ا م��ع اأ�ش��باهها؛ ف��اإذا ن��زل املطر ف��اإين اأعرُف اأنَّ ثم��َة قطراٍت  اجلزئيَّ

م��ن امل��اء �ش��اقطٌة م��ن ال�ش��ماء، وعند 
الدرا�ش��ة العلمي��ة املتفح�ش��ة ملراح��ل 
تك��ون ال�ش��حب ث��م ن��زول املط��ر ينتهي 
بي التفكرُي العلمي اإىل ربط هذا املاء 
ال�ش��اقط بغريه م��ن الظواهر املت�شلة 
ب��ه: درج��ة احل��رارة والرطوبة واجتاه 
" فهم��ُت" ظاه��رَة  الري��ح ....اإل��خ، 

املطر.

الم�شدر: اأ�ش�س التفكير العلمي، زكي نجيب محمود )بت�شرف(، �س 10-12، 1977م

اأقراأ )٣(
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اأفهم واأحلل )٣(

١.  اأر�شم خريطًة ل�شبكة المفاهيم واإلأفكار التي وردت في "اأقراأ 3" لربط كل مفهوم باآخر بح�شب تحليلي 
للعالقة بين تلك المفاهيم واإلأفكار الواردة في الن�س.
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رابط الدر�س الرقمي
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��ا يف  ي��وؤدي التفك��ري ال�ش��ليم املبن��ي عل��ى قواع��د منطقي��ة دوًرا ُمهمًّ
مواجه��ة اإلأف��كار املغلوط��ة، والوقاي��ة والتح�ش��ني م��ن ال�ش��بهات التي قد 
ت�ش��ر باإلأف��راد واملجتمع��ات. مه��ارات التفك��ري الناق��د تع��زز احل�شان��ة 
الفكري��ة، وتر�ش��خ امل�ش��وؤولية الوطنية لدى اإلأف��راد يف الت�شدي لالأفكار 
املتطرف��ة، واإلنحراف��ات التكفريي��ة اأو اإلنحاللي��ة ال�شال��ة الت��ي ي�ش��عى 
��ا اإىل ت�ش��ريبها اإىل جُمتمعن��ا ال�ش��عودي ب�ش��كل معل��ن  املنحرف��ون فكريًّ
وخف��ي؛ به��دف توظي��ف الن���سء خلدم��ة اأه��داف هدام��ة ت�ش��ر بالوط��ن. 
ل كث��ري م��ن اأ�شح��اب الفك��ر املتط��رف واأ�شح��اب الفك��ر املنحل على  يع��وِّ
اله�شا�ش��ة الفكري��ة و�ش��طحية التفك��ري يف اجت��ذاب بع���س ال�ش��باب. اإن 
اإح��كام العق��ل م��ن خ��الل توظي��ف مه��ارات التفك��ري الناق��د ميكنن��ا م��ن 
تفني��د ال�ش��بهات ومن��ع تزيي��ف احلقائ��ق واحلّد من ت�ش��رب امليل والهوى 
ام. فما دورك كمفكر ناقد يف مواجهة الفكر  وكل اأ�شكال التطرف الهدَّ

املتطرف؟

متهيد 〈〈 األأهداف
1. اأتع�ّرف عل�ى دور المفك�ر الوطن�ي الناق�د ف�ي 

اأم�ن الوط�ن وا�س�تقراره.

ف�ي  الناق�د  التفكي�ر  مه�ارات  اأهمي�ة  اأو�س�ح   .2
والخفي�ة  المعلن�ة  الدع�وات  زي�ف  ك�س�ف 

اله�دام. للفك�ر 

ف�ي  الديني�ة  العاطف�ة  ا�س�تغالل  اأث�ر  اأو�س�ح   .3
اأه�داف  لخدم�ة  وال�س�باب  الن��سء  توظي�ف 

ام�ة. هدَّ

٤. اأتبّي�ن خط�ر الجماع�ات الحزبي�ة عل�ى وح�دة 
الوط�ن وا�س�تقراره.

ال التفكري الناقد والفكر ال�ضّ الدر�س 
التا�ضع

"اإن اململك��ة العربي��ة ال�ش��عودية من��ذ تاأ�شي�ش��ها عل��ى ي��دي املل��ك عبدالعزي��ز - طي��ب 
اهلل ثراه - تعمل مبا جاءت به ال�ش��ريعة اإلإ�ش��المية ال�ش��محة، من نبذ التطرف وحماربة 
اإلإرهاب وم�شاندة اإلأ�شقاء واإلأ�شدقاء، وتعلن دائًما وقوفها مع املجتمع الدويل يف كل ما 

يخدم اأمن العامل وا�ش��تتباب ال�ش��لم".

"لي���س اأك��رَب خط��ر حقق��ه اإلإره��اب والتط��رف قت��ُل اإلأبري��اء اأو ن�ش��ر الكراهي��ة.. اأك��رُب 
خطر عمله اإلإرهاب هو ت�ش��ويه �ش��معة ديننا احلنيف، وت�ش��ويه عقيدتنا، لذلك لن ن�ش��مح 
مب��ا قام��وا ب��ه، فالي��وم ب��داأت مالحق��ة اإلإره��اب، والي��وم ن��رى هزائم��ه يف كث��ري م��ن دول 
ا يف الدول اإلإ�شالمية، واليوم �شنوؤكد اأننا �شنكون - نحن - من ُيالحقه،  العامل، خ�شو�شً

حت��ى يختف��ي متاًما من وج��ه اإلأر�س."

خادم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان بن عبدالعزيز، وا�س 1442/9/30 هـ

�ضمو ولي العهد �ضاحب ال�ضمو الملكي األأمير محمد بن �ضلمان، وا�س 1439/3/8 هـ 
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التفكري الناقد وامل�سوؤولية الوطنية:

َق��الت الفكري��ة والثقافي��ة؛ فاكت�ش��اب مهارات��ه يجع��ل اإلأف��راد يتخلَّ��ون ع��ن  التفك��ري الناق��د ل��ه دور مه��م يف اإح��داث النَّ
كل املواقف وال�شلوكيات التي تتعار�س مع منهج التفكري املنطقي. وهذا ي�شهم يف حتقيق التقدم؛ اإذ اإن الت�شليم باإلآراء 
��ي اإلآراء ب��ال وع��ي مل�شامينه��ا وه��و م��ا يناق���س النق��د  ال�ش��ادرة ع��ن اإلآخري��ن ق��د يجع��ل اإلأف��راد ك�ش��اىل وميال��ني اإىل تبنِّ

واإعم��ال العقل.

اإنَّ مه��ارات التفك��ري الناق��د ت�ش��اعد يف التخل���س م��ن اإلجت��اه املتع�ش��ب حي��ث اإن ه��ذه امله��ارات ت�ش��مل: الق��درة عل��ى 
اإعم��ال العق��ل والفك��ر، والف�ش��ل ب��ني م�ش��اعر الف��رد جت��اه املوق��ف، واملعلوم��ات املتواف��رة عن��ه، وجتن��ب اإ�ش��دار اإلأح��كام 
الفورية املعتمدة على ت�شورات اإلآخرين دون متحي�س، والرغبة يف ربط املقدمات بالنتائج، وامليل اإىل اإدراك العالقات 
ُب الفرد اأن يكون متطرًفا متع�شًبا. اإن تنمية التفكري الناقد جتعله  بني اإلأ�شياء يف اإطارها ال�شحيح. هذه املهارات جُتنِّ
ًطا للتفكري املتطرف، اأو املتع�شب ب�ش��كل فعال؛ بل اإنها تدفعه اإىل اإللتزام مب�ش��وؤولياته الوطنية والدينية.  م�شاًدا، ومثبَّ
اإنَّ مه��ارات التفك��ري الناق��د جتع��ل املواط��ن يرف���س الفك��ر ال�شال والتي��ارات واجلماع��ات اإلإرهابية ويك�ش��ف اإلنحرافات 
العقائدي��ة والفكري��ة للجماع��ات املتطرف��ة مثل جماعة اإلإخوان امل�ش��لمني اإلإرهابية واتباعه��م اأو  من يتفقون معهم، مثل: 

ال�ش��روريون والقاع��دة واجله��اد والتكفري والهجرة وغريهم.

معن��ى ذل��ك اأن التط��رف الفك��ري املرتف��ع يقابل��ه م�ش��توى منخف���س من التفك��ري الناقد، ذلك اأنَّ التط��رف مبا ي�شوره 
م��ن قط��ع وج��زم ومي��ل اإىل اأح��د ط��ريف املت�ش��ل )القب��ول / الرف���س( )احل��ب / الكراهي��ة( دون التو�ش��ط، واأخ��ذ اإلأم��ور 
اأخذ الواثق مع خلط امل�شاعر باإلأفكار اإذ رمبا يكره فرًدا ب�شبب كراهيته ملوقفه املعار�س ولي�س ب�شبٍب مو�شوعي مقبول 

م��ن وجه��ة نظ��ر اإلآخري��ن ي��وؤدي اإىل تكوُّن خ�شائ�س، هذه اخل�شائ���س هي ذاتها ما يعوق التفكري الناقد. 

اأقراأ )1(

الم�سدر: التفكير النقدي معوقاته ومداخل تنميته، اإبراهم ال�سافعي اإبراهيم، 2015م )بت�سرف(
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األأمن الوطني:
ق�درة الدول�ة عل�ى حماي�ة اأرا�شيه�ا و�ش�عبها وم�شالحه�ا وعقائدها وثقافته�ا واقت�شادها من اأي عدوان خارج�ي، باإلإ�شافة 
اإل�ى قدرته�ا عل�ى الت�ش�دي ل�كل الم�ش�اكل الداخلي�ة، والعمل عل�ى حلها، واتباع �شيا�ش�ة متوازنة تمنع اإل�ش�تقطاب وتزيد من 

وح�دة الكلم�ة وتجذي�ر الوإلء واإلنتم�اء للوطن والقيادة .

اإ�ضاءة

الم�سدر: �سحيفة الريا�س، حمد عبداهلل اللحيدان، 22 اإبريل 2011م

اأكمل الجدول التالي اعتماًدا على الن�س ببيان الفروق بين خ�شائ�س التفكير الناقد والتفكير المتطرف.
خ�سائ�س التفكري املتطرف خ�سائ�س التفكري الناقد

1. القدرة على اإعمال العقل والفكر. . 1

2. الف�شل بني م�شاعر الفرد جتاه املوقف واملعلومات املتوافرة عنه. . 2

3. جتن��ب اإب��داء اإلأح��كام الفوري��ة اعتم��اًدا عل��ى ت�ش��ورات اإلآخري��ن  . 3
دون متحي���س.

4. ربط املقدمات بالنتائج. . ٤

5. اإدراك العالقات بني اإلأ�شياء يف اإطارها ال�شحيح. . 5

املوجه��ة  . 	 الت�شليلي��ة  والتف�ش��ريات  اخلاطئ��ة  املعلوم��ات  اإدراك    .6
لتحقي��ق رغب��ات فكري��ة منحرف��ة اأو �شيا�ش��ّية موؤدجل��ة.

اأفهم واأحلل )1(
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��ا، واإن يقظ��ة امل�ش��لم وفطنته كفيلٌة  ��ا واجتماعيًّ اإن دعاي��ة اجلماع��ات املتطرف��ة إل تن�ش��ط اإإل يف البيئ��ة الراك��دة ثقافيًّ
بك�ش��ف دعايته��ا امل�شلل��ة وهزميته��ا ب�ش��هولة. امل�ش��لم احل��ق وا�ش��ح �ش��ادق يف��ي بوع��ده ويخل���س لوطن��ه وقيادت��ه، ولي���س 
ل��ه ظاه��ر يختل��ف ع��ن م��ا يبطن��ه اأو يخ�ش��ى الت�شري��ح ب��ه، ويحرم الكلم��ة اجلامعة، وامليث��اق امللزم، وم��ن ذلك احرام 
د�ش��اتري وقوانني الدول التي يعي���س فيها، وامل�ش��لم احلق اأبعد ما يكون عن اإثارة ال�ش��حناء والبغ�شاء، وعن ممار�ش��ة اأي 
اأ�ش��لوب من اأ�ش��اليب الكراهية اأو العن�شرية، بل يعمل على تقريب القلوب وتاأليفها واإلإ�شالح بينها، وهو ركيزة مهمة 
م��ن ركائ��ز اإلأم��ن واإل�ش��تقرار، وكذل��ك يحف��ظ �ش��كينة املجتم��ع ال��ذي يعي���س في��ه، وين�ش��جم م��ع اجلميع مبحبة وتعاي���س 
وتع��اون ويح��ب اخل��ري للجمي��ع مهم��ا اختلف��ت دياناته��م وقومياتهم، ويح�ش��ن التعامل م��ع اإلختالف الثق��ايف، إلأنه يوؤمن 
ب�ش��نة اخلالق �ش��بحانه يف اإلختالف والتنوع والتعدد، وإل ميكن اأن ي�ش��مح إلأحد  حتت اأي ذريعة - وخا�شة من يحاول 

توظي��ف ه��ذا اإلخت��الف الدين��ي والثق��ايف- باإلإث��ارة والتحري�س بالت�ش��لل واإلخراق لتحقي��ق اأهدافه املغر�شة.
إل اأم��ل للتط��رف يف ك�ش��ب رهان��ه �ش��وى �شع��ف الوع��ي، ول��ذا يتع��نيَّ عل��ى كل مك��ّون وطن��ي، اأن يق��وم مب�ش��وؤوليته يف 

��ا يف مواجه��ة اإلأه��داف املغر�ش��ة. ��ا قويًّ توعي��ة داخل��ه، ث��م حت�شين��ه ليك��ون ع�شيًّ

اأقراأ )2(

األأمين العام لرابطة العالم األإ�سالمي ال�سيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العي�سى- وا�س 13 اإبريل 2019م

   اجلرمي��ة األإرهابي��ة:  كل �ش��لوك يق��وم ب��ه اجل��اين تنفي��ًذا مل�ش��روع اإجرام��ي ف��ردي اأو جماع��ي ب�ش��كل مبا�ش��ر اأو غ��ري مبا�ش��ر، 
يق�ش��د ب��ه اإلإخ��الل بالنظ��ام الع��ام، اأو زعزع��ة اأم��ن املجتم��ع وا�ش��تقرار الدول��ة اأو تعري���س وحدته��ا الوطني��ة للخط��ر، اأو تعطي��ل 
النظ��ام اإلأ�شا�ش��ي للحك��م اأو بع���س اأحكام��ه، اأو اإحل��اق ال�ش��رر باأح��د مراف��ق الدول��ة اأو موارده��ا الطبيعي��ة اأو اإلقت�شادي��ة، اأو 
حماول��ة اإرغ��ام اإح��دى �ش��لطاتها عل��ى القي��ام بعم��ل م��ا اأو اإلمتن��اع عن��ه، اأو اإي��ذاء اأي �ش��خ�س اأو الت�ش��بب يف موت��ه، عندم��ا يك��ون 
الغر�س -بطبيعته اأو �شياقه- هو ترويع النا�س اأو اإرغام حكومة اأو منظمة دولية على القيام باأي عمل اأو اإلمتناع عن القيام به، 
اأو التهدي��د بتنفي��ذ اأعم��ال ت��وؤدي اإىل املقا�ش��د واإلأغرا���س املذك��ورة اأو التحري�س عليها.وكذلك اأي �ش��لوك ي�ش��كل جرمية مبوجب 
التزامات اململكة يف اأي من اإلتفاقيات اأو الربوتوكوإلت الدولية املرتبطة باإلإرهاب اأو متويله -التي تكون اململكة طرًفا فيها- اأو 

اأي م��ن اإلأفع��ال املدرج��ة يف ملح��ق اإلتفاقي��ة الدولية لقمع متوي��ل اإلإرهاب.

اإ�ضاءة

الم�سدر:المادة األأولى من نظام مكافحة الجرائمة األإرهابية وتمويله، الف�سل األأول )التعريفات(



112

2. اأبين من خالل الن�س موقف الم�شلم الحق من المفاهيم التالية: 

موقف امل�سلم احلق املفاهيم

الكراهية والعن�شرية اأ.  

التوعية بخطر اجلماعات املتطرفة ب.  

التعامل مع اإلختالف والتنوع الثقايفج. 

رف�س اإلأفكار املنحلةد. 

1. اأناق�س مجموعتي في معنى "الركود الثقافي" وعالقته "بالتطرف".

معنى الركود الثقايف .اأ.  

ب. عالقة الركود الثقايف بالتطرف. 

اأفهم واأحلل )2(



113

اأتدرَّب )1(

1. اأناق�س جُمموعتي لن�شتكمل الّر�شم التايل باإلنطالق من حمتوى النَّ�س. 

 "اإلإره��اب ه��و الع��دوان ال��ذي ميار�ش��ه اأف��راد اأو جماع��ات اأو دول بغًي��ا عل��ى اإلن�ش��ان يف دين��ه ودم��ه وعقل��ه ومال��ه وعر�ش��ه، 
وي�شمل �شنوف التخويف واإلأذى والتهديد والقتل بغري حّق، وما يّت�شل ب�شور احلرابة واإخافة ال�شبيل وقطع الطريق، وكّل فعل 
م��ن اأفع��ال العن��ف اأو التهدي��د يق��ع تنفي��ًذا مل�ش��روع اإجرام��ّي ف��ردّي اأو جماع��ّي، ويهدف اإىل اإلق��اء الرعب يف النا���س، اأو ترويعهم 
باإيذائه��م اأو تعري���س حياته��م اأو حّرّيته��م اأو اأمنه��م اأو اأقواله��م للخط��ر. ومن �شنوفه اإحلاق ال�ش��رر بالبيئة اأو باأحد "املرافق اأو 

��ة، اأو تعري���س اأح��د املوارد الوطنّي��ة اأو الطبيعّية للخطر. "  اإلأم��الك العاّم��ة اأو اخلا�شّ
  الم�ضدر: مقطع من بيان مجمع الفقه األإ�ضالمّي في رابطة العالم األإ�ضالمي -مكة المكرمة  )الدورة 16 / �ضّوال 1423(

اأ�ضنافهمعناه

م�ضادرهاأهدافه

األإرهاب

   اإلإرهاب��ي:  اأي �ش��خ�س ذي �شف��ة طبيعي��ة -�ش��واء اأكان يف اململك��ة اأو خارجه��ا- يرتك��ب جرمي��ة م��ن اجلرائ��م 
املن�شو���س عليه��ا يف النظ��ام، اأو ي�ش��رع اأو ي�ش��رك اأو يخط��ط اأو ي�ش��اهم يف ارتكابه��ا، ب��اأي و�ش��يلة مبا�ش��رة اأو غ��ري 

مبا�شرة.

اإ�ضاءة

الم�سدر:المادة األأولى من نظام مكافحة الجرائمة األإرهابية وتمويله، الف�سل األأول )التعريفات(
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2. اأّن عّل��ة ان�ش��ياق بع�شه��م وراء العن��ف وال�ش��لوكّيات اإلإرهابّي��ة ق��د تكم��ن يف 
ب، وبالتايل غياب التفكري الناقد وافتقاد  عاملني اأ�شا�ش��ّيني هما: اجلهل والتع�شّ
��ب  مهارات��ه. ويعن��ي ذل��ك اأّن الق�ش��اء عل��ى اإلإره��اب م�ش��روط بالتوّق��ي م��ن التع�شّ
ب؟ وم��ا اأنواعه؟ وما  ع��رب اكت�ش��اب مه��ارات التفك��ري املنطق��ّي الناق��د. فم��ا التع�شّ
مظاه��ره يف احلي��اة اليومّي��ة لالإن�ش��ان؟  م�ش��تعيًنا باإلإ�ش��اءة �ش��غ تعريًف��ا ملفه��وم 

��ب مقارًن��ا اإّي��اه مبفه��وم الّتفك��ري الّناقد: التع�شّ
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

ب واأ�شتكمل الر�شم التايل: 3. اأناق�س مع جُمموعتي يف اأنواع التع�شّ

اأنواع 
التع�ضب

الع�شبّي��ة،  م��ن  ��ب:  التع�سّ    
اإىل  الرج��ل  يدع��و  اأن  وه��ي 
ن�ش��رة ع�شبت��ه والتاأّلب معهم 
عل��ى من يناوئه��م ظاملني كانوا 
ب��وا  تع�شََّ وق��د  مظلوم��ني.  اأو 
ف��اإذا  ع��وا،  جتمَّ اإذا  عليه��م 
ع��وا عل��ى فري��ق اآخ��ر قي��ل:  جتمَّ

ب��وا...  تع�شَّ

اإ�ضاءة

الم�سدر: معجم ل�سان العرب، ابن 
منظور األأن�ساري، 1997م
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"اإنن��ا نوؤم��ن جميًع��ا - اأيه��ا اإلإخ��وة - اأن اإلإ�ش��الم دي��ن يخاط��ب العق��ل، ويناه���س 
التخل��ف يف �ش��تى �ش��وره واأ�ش��كاله، وي�ش��جع حري��ة الفك��ر، وي�ش��توعب منج��زات الع�ش��ر، 
ويح�س على متابعتها. كما اأن اإلإ�ش��الم وهو ي�شع قواعد ال�ش��لوك اإلإن�ش��اين فاإنه ينظم 
العالقات اإلجتماعية والدولية على اأ�شا�س من الرحمة، حيث يقول اهلل- عز وجل- يف 

."  )1( ژ  گ  گ  گ  ک  ک  ژ  التنزي��ل:  حمك��م 

)1( �شورة اإلأنبياء اإلآية رقم )107(.

الملك فهد بن عبدالعزيز- دارة الملك عبدالعزيز، 1403/8/26هـ 

التفكير الناقد ومكافحة التطرف:
ت�ش�اعد مه�ارات التفك�ري الناق�د يف الك�ش�ف ع�ن الدعاي�ات املتطرف�ة واإلأف�كار املنحل�ة ب�ني قل�ة م�ن ال�ش�باب والفتيات، 

واتخ�اذ ق�رارات را�ش�دة، والت�ش�كيك يف �ش�رعية املحت�وى املتط�رف لالأف�كار ؛ وذلك إلأنه:
يعزز احلوار من خالل تطوير القدرة على التفكري واملناق�شة.. 1
ي�شكك يف �شرعية املعتقدات املتطرفة وادعاءات التيارات املنحلة ومنطقيتها.. 2
يبني الثقة يف ال�شريعة اإلإ�شالمية ال�شمحة القائمة على املرجعية الر�شمية والعقل واملنطق.. 3
ينمي القدرة على ال�شمود يف مواجهة ر�شائل املتطرفني.. 4
يعمل كاأداة للتح�شني اجلماعي.. 5
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اأتدرَّب )2(
   اأكمل اجلدول التايل ببيان ال�شفات الذهنية إلأ�شحاب الفكر الهدام التي تقابل �شفات اأ�شحاب الفكر الناقد البناء.

�سفات اأ�سحاب الفكر الهدام �سفات اأ�سحاب الفكر الناقد

الغرور الفكري. 1

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

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

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

التوا�سع الفكري. 1
يدع��ي  اأإل  يج��ب  الف��رد  ب��اأن  اإلع��راف 
معرف��ًة اأك��ر مم��ا يعرف��ه واإدراك��ه حلدوده 
اخلط��اأ  احتمالي��ة  وا�ش��تيعاب  املعرفي��ة. 

واإلنخ��داع باإلأف��كار امل�شلل��ة.

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

التعاطف الفكري  .2  
اإىل  باحلاج��ة  ال�ش��عور  الف��رد  امت��الك 
��ا مو�ش��ع اإلآخرين من  و�ش��ع ال��ذات ت�شوريًّ

اأج��ل فهمه��م ب�ش��كل �ش��ادق.

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

الذاتّية الفكرية  .3  
اأن  اأي  الذات��ي،  الق��رار  الف��رد  امت��الك 
يفك��َر الف��رد بنف�ش��ه ليتمك��ن م��ن اإلإم�ش��اك 
بزم��ام عملي��ات تفك��ريه إل اأن يك��ون متلقًي��ا 

�ش��لبيًّا للمعتق��دات واإلأف��كار الهدام��ة. 
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...............................................................................

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

النزاهة الفكرية  .٤  
الف��رد  يك��ون  اأن  اإىل  احلاج��ة  اإدراك 
باملعاي��ري  ومتم�ش��ًكا  تفك��ريه،  يف  �شادًق��ا 
الفكري��ة الت��ي يطبقها، واملعاي��ري ال�شارمة 
للدلي��ل والربه��ان يف احلك��م عل��ى نف�ش��ه اأو 

عل��ى خ�شوم��ه.

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

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

املثابرة الفكرية  .5  
الفك��ري  التفط��ن  اإىل  احلاج��ة  اإدراك 
واحلقائق بالرغم من ال�شعوبات والعوائق 
واإلإحباط��ات، واإللت��زام الثاب��ت باملب��ادئ 

املنطقي��ة.

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

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

التفكري املنطقي  .	  
الثق��ة ب��اأنَّ م�شال��ح الف��رد اخلا�ش��ة العلي��ا، 
وم�شالح الب�شرية جمعاء ت�شتدعي - وعلى 
امل��دى الطوي��ل - ت�ش��جيع النا���س للو�ش��ول 
طري��ق  ع��ن  اخلا�ش��ة  ا�ش��تنتاجاتهم  اإىل 

تطوي��ر ملكاته��م العقلي��ة.

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

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

األإن�ساف  .7  
وجه��ات  كل  معامل��ة  اإىل  احلاج��ة  اإدراك 
النظ��ر ب�شوا�ش��ية ودون التف��ات الف��رد اإىل 
م�ش��اعره اخلا�ش��ة اأو م�شاحل��ه الرا�ش��خة.

الم�ضدر: الدليل الم�ضغر للتفكير الناقد المفاهيم واألأدوات، ريت�ضارد بول، واإيلدر ليندا، الطبعة الثامنة، ترجمة اأحمد القا�ضي 2019 م. )بت�ضرف( 



118

اأقراأ )3(

تفجري اإرهابي - اخلرب-25 يونيو 1996م تفجري اإرهابي - اإلأمن العام الريا�س- 21 اأبريل 2004م

مقطع من بيان هيئة كبار العلماء في جماعة األإخوان الم�سلمين األإرهابية

اإن كل م��ا يوؤث��ر عل��ى وح��دة ال�ش��ف مب��ا يخ���سُّ وإلة اأم��ور امل�ش��لمني م��ن ب��ث �ش��بهات واأف��كار، اأو تاأ�شي���س جماع��ات ذات 
بيع��ة اأو وإلء اأو عه��د عل��ى دع��وة وتنظي��م، اأو غ��ري ذل��ك، فه��و حم��رم بدإلل��ة الكت��اب وال�ش��نة. ويف طليع��ة ه��ذه اجلماع��ات 
التي نحذر منها جماعة اإلإخوان امل�شلمني، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة وإلة اإلأمر واخلروج على احلكام، 
واإث��ارة الف��ن يف ال��دول، وزعزع��ة التعاي���س يف الوط��ن الواح��د، وو�ش��ف املجتمع��ات اإلإ�ش��المية باجلاهلية، ومنذ تاأ�شي���س 
ه��ذه اجلماع��ة مل يظه��ر منه��ا عناي��ة بالعقي��دة اإلإ�ش��المية، وإل بعل��وم الكتاب وال�ش��نة، واإمنا غايتها الو�ش��ول اإىل احلكم، 
وم��ن ث��م كان تاري��خ ه��ذه اجلماع��ة ممل��وًءا بال�ش��رور والف��ن، وم��ن َرِحمه��ا خرج��ت جماع��اٌت اإرهابي��ة متطرف��ة عاثت يف 

الب��الد والعب��اد ف�ش��اًدا مم��ا ه��و معلوم وم�ش��اهد من جرائ��م العنف واإلإرهاب ح��ول العامل.

   الكي��ان اإلإرهاب��ي:  اأي جُمموع��ة موؤلف��ة م��ن �ش��خ�شني اأو اأك��ر -داخ��ل اململك��ة اأو خارجه��ا- ته��دف اإىل ارت��كاب 
جرمي��ة م��ن اجلرائ��م املن�شو�س عليه��ا يف النظام.

اإ�ضاءة

الم�سدر:المادة األأولى من نظام مكافحة الجرائمة األإرهابية وتمويله، الف�سل األأول )التعريفات(
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اأحلل مع مجموعتي عالقة جماعة اإلإخوان الم�شلمين اإلإرهابية ح�شب ما ورد في بيان هيئة كبار العلماء في كل من:

نوع العالقة العن�سر
 مثال: 

جماع��ة  رح��م  م��ن  خرج��ت  املتطرف��ة  اإلإرهابي��ة  اجلماع��ات 
اإلإخوان امل�ش��لمني اإلإرهابية وتبنت اأفكارها يف التطرف والتكفري 

واإلإره��اب.

اجلماعات اإلإرهابية املتطرفة اإلأخرى كال�شرورية 
واجلهاد وداع�س والقاعدة.

الدين

التعاي�س

الوحدة الوطنية

اأفهم واأحلل )3(

تفجري اإرهابي -الريا�س-8 نوفمرب 2003م تفجري اإرهابي -ع�شري-6 اأغ�شط�س 2015م
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ما يالحظ على خطابات ولغة التكفرييني هو التوظيف ال�ش��طحي إلأحكام وت�ش��ريعات الدين اإلإ�ش��المي احلنيف. الفكر املت�شلب 
ينتع���س يف ف�ش��اء اجله��ل ال��ذي إل يف��رق ب��ني اخلط��اب الدين��ي املتط��رف ذي الرغب��ة يف الو�ش��ول اإىل ال�ش��لطة واخلط��اب الدين��ي 

املعتدل املدرك لغايات الدين اإلإ�ش��المي وت�ش��ريعاته ال�ش��محة. 

اإ�ضاءة

)1( �شورة اإلأنعام اإلآية رقم )164(.

)2( �شورة اإلأنعام اإلآية رقم )152(.
)3(  �شورة الن�شاء اإلآية رقم )135(.

��ف التعميُم يف الغالب بق�شد الت�ش��ويه وه��و  اأحد اأبرز  التعمي��م: التعمي��م ه��و اإط��الق �شف��ة معين��ة عل��ى جُمموع��ة م��ن اإلأفراد. ُيوظَّ
اأوج��ه ق�ش��ور التفك��ري عن��د حك��م الف��رد عل��ى اإلآخرين. يلج��اأ املتطرفون غالًبا اإىل تعمي��م ما يقوم به اأفراد معّينون من �ش��لوكيات 
خاطئ��ة. ويلج��وؤون اإىل التفك��ري اإلنتقائ��ي وت�ش��ويه املجتم��ع وتكف��ريه بتغلي��ب اجلانب ال�ش��لبي بهدف جتيي���س ال�ش��باب للو�شول اإىل 

رات الدول وال�ش��عوب. اأهدافه��م غ��ري املعلن��ة يف خطاباته��م وهو التحكم مبقدَّ

قال تعاىل:  ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ)1(.

و قال تعاىل:  ژ ٹ ٹ ڤ ژ)2(.

وقال تعاىل:  ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ)3(.

اإ�ضاءة
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1. اأناق���س جُمموعت��ي يف اأهمي��ة مه��ارات التفك��ري الناق��د و�شف��ات املفك��ر الناق��د يف ك�ش��ف زي��ف و�ش��الل اإلإرهابي��ني 
والت�ش��دي ل��كل حماوإلتهم خ��الل مراحل جتني��د اأتباعهم:

مهارات التفكري الناقد التي حت�سن العقل مراحل جتنيد املتطرفني لالأتباع

1. الو�ش��ول اإىل اأك��رب ع��دد من الن���سء واملراهقني 
امل��راد جتنيده��م ع��ن طري��ق اإلإغ��راءات املادي��ة 
)اإلأن�شطة والرحالت( اأو املعنوية )اإ�شباع الرغبة 
النف�ش��ية لدى بع�س ال�ش��باب من خالل اإ�ش��ماعهم  

املدي��ح واإلإطراء(.

2. التاأث��ري عليه��م ع��ن طري��ق التوظي��ف اخلاط��ئ 
م��ا يخ��دم  وف��ق  وتف�ش��ريها  الديني��ة  للن�شو���س 

اأفكاره��م الهدام��ة وال�شال��ة.

3. من��ع اإلأتب��اع م��ن مطالع��ة م�ش��ادر وكت��ب اأخرى  
لتف�شري الن�شو�س الدينية.

اإلأفع��ال  وتعمي��م  وقذفه��ا  املجتمع��ات  �ش��ب   .٤
واإلأق��وال  ال�ش��اذة م��ن بع�شه��م عل��ى كاف��ة اأف��راد 

املجتم��ع.

5. تربي��ر ال�ش��ب والق��ذف للمجتمع��ات واحل��كام 
والعلم��اء ع��ن طري��ق توظي��ف مغل��وط للن�شو���س 

الديني��ة.

	. تكفري املجتمعات واحلكام والعلماء.

7. اأعمال العنف والتفجري.

الم�ضدر: عبدال�ضالم ال�ضحيمي، قناة األإخبارية

اأتدرَّب )3(
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ُل��ه م��ن تغيي��ٍب للتفك��ري الناق��د وب��ني  ��ب مب��ا ميثَّ 2. اأبن��ي فق��رة تاأليفّي��ة اأب��ني م��ن خالله��ا الراب��ط ال�ش��ببّي ب��ني التع�شّ
خمتل��ف اأ�ش��كال العن��ف واإلإرهاب. 

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

.....................................................................................................................
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خادم الحرمين ال�ضريفين الملك �ضلمان بن عبدالعزيز، وا�س 201٧/12/13م

األنحالل األأخالقي نوع من التطرف الفكري

عل��ى  ُقُدًم��ا  وامل�ش��ي  م�ش��تقبلها  وبن��اء  حا�شره��ا  تطوي��ر  اإىل  بالدك��م  "ت�ش��عى 
طري��ق التنمي��ة والتحدي��ث والتطوي��ر امل�ش��تمر مب��ا إل يتعار���س م��ع ثوابتها متم�ش��كني 
بالو�ش��طية �ش��بياًل واإلعت��دال نهًج��ا كم��ا اأمرن��ا اهلل بذل��ك معتزين بقيمن��ا وثوابتنا. 
ور�شالتنا للجميع اأنه إل مكان بيننا ملتطرف يرى اإلعتدال انحالإًل وي�شتغل عقيدتنا 
ال�شمحة لتحقيق اأهدافه، وإل مكان ملنحلٍّ يرى يف حربنا على التطرف و�شيلة لن�شر 
اإلنحالل وا�شتغالل ي�شر الدين لتحقيق اأهدافه، و�شنحا�شب كل من يتجاوز ذلك، 
فنا اهلل بخدمة اإلإ�شالم وامل�شلمني ون�شاأله  فنحن اإن �شاء اهلل حماة الدين وقد �شرَّ

�ش��بحانه ال�ش��داد والتوفيق".

مه�ارات التفكي�ر الناق�د ت�ش�هم ف�ي حماي�ة العق�ل م�ن كل انح�راف ف�ي التفكي�ر وال�ش�لوك، �ش�واء اأكان باتج�اه التطرف 
يه اإلإف�راط والتفري�ط،  و الغل�و، اأم اإلنح�الل اإلأخالق�ي، والخ�روج عل�ى ثواب�ت المجتم�ع وقيم�ه. فاأزم�ة التط�رف ب�ش�قَّ

والت�ش�دد واإلنح�الل ه�ي اأزم�ة فكري�ة، وثقافي�ة، واأخالقية. 
األنح�الل األأخالق�ي: انع�داٌم لمعايي�ر اإللت�زام اإلأخالق�ي �ش�واء اأكان�ت الذاتي�ة اأم الخارجي�ة كالمعايي�ر ال�ش�رعية 

والقواني�ن التنظيمي�ة. 

األأمّية األأخالقية: انعداٌم للوعي باأهمية اإللتزام اإلأخالقي، مما يوثر �شلًبا على جودة الحياة العامة والخا�شة.

اإ�ضاءة
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اأناق�س مجموعتي في اأثر اإلنحالل اإلأخالقي على المجتمعات:

اآثار األإنحالل األأخالقي العن�سر

هوية املجتمع 

الذوق العام

اأمن املجتمع

اأتدرَّب )4(
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الم�ضدر: �ضحيفة الوطن، 14 /12/ 201٧م، علي �ضعد المو�ضى )بت�ضرف(

ف وأل انحالل ر�سالة القائد: أل تطرُّ

��محة لتحقيق اأهدافه،  "ر�ش��التنا للجمي��ع اأن��ه إل م��كاَن بينن��ا ملتط��ّرف يرى اإلعتدال انحالإًل، وي�ش��تغلُّ عقيدتنا ال�شَّ
وإل مكان ملنحلٍّ يرى يف حربنا على التطرف و�شيلًة لن�شر اإلنحالل".

العب��ارة ال�ش��ابقة املُقَتَب�ش��ة م��ن خط��اب خ��ادم احلرم��ني ال�ش��ريفني املل��ك �ش��لمان ب��ن عبدالعزي��ز حفظ��ه اهلل، ق��د 
ا، لكنه��ا تخت�ش��ُر كل املرحل��ة، وت�ش��ع العن��وان الب��ارز للمنه��ج ال�ش��عودي. وهنا اأرج��و من كل  نراه��ا جمل��ة ق�ش��رية ج��دًّ
اإلأطياف واملدار�س والنَُّخب اأن يقروؤوا هذه اجلملة وهم يدركون اأنَّهم يف مرحلة احلزم والعزم. اإنَّ الر�شالة وا�شحة 
ات ال�شاخنة التي ح�شمها ويل اإلأمر  اإىل الطرفني، اإىل املتطرف واإىل النقي�س من دعاة اإلن�حالل، وكما يف كل امللفَّ
ب��كل �ش��جاعة، وبالتحدي��د يف الع��ام اإلأخ��ري، ب��ات م��ن الوا�ش��ح وب��كل ج��الء، اأنَّ العنوان اإلأب��رز لهذا العه��د امليمون هو 
��ة إلأح��د، وإل ح�شان��ة وإل قدا�ش��ة مل��ن يخ��رج ع��ن الثواب��ت الوطنية، وع��ن املنهج ال�ش��عودي التاريخي، منهج  اأن��ه إل رمزيَّ
- كما اأ�ش��ار قائد اإلأمة - قائٌم على العقيدة ال�شافية املرتكزة على اإلعتدال والو�ش��طية، وكل من ي�ش��قُّ هذه الثوابت 
�شُيواَجه مبيزان )العدل واحلزم(، وهما ُمفردتان، وللتاريخ، تِردان مرادفتني من فم قائٍد للمرة اإلأوىل يف التاريخ 

كما اأظن.

ر اأع��داُء ه��ذا البل��د وه��ذا املنهج، ولالأ�ش��ف ف��اإنَّ بينهم بع�س كوابي���س الداخل، اأنَّ احلرب ال�ش��عودية على  لق��د �ش��وَّ
التط��رف ه��ي ح��رب عل��ى الدي��ن، ويف ه��ذا مزاي��دة عل��ى املواق��ف ال�ش��عودية تربزه��ا اإجابتك��م ع��ن ه��ذا ال�ش��وؤال: كيف 
�ش��يكون حال اخلريطة اإلإ�ش��المية، وباإلفرا�س واخليال، دون وجود اململكة وثقلها ال�شيا�ش��ي والروحي واإلقت�شادي 
كخط دفاع وحماية اأويلٍّ رئي�شي عن هذا الدين العظيم يف كل اخلارطة الكونية؟ ويف املقابل مل ين�س زعيُمنا التاريخي 
ر دع��اة اإلن���حالل م��ن ت�شوي��ر احل��رب على التطرف على اأنها و�ش��يلة لتفكيك واإ�شع��اف قواعد هذا املجتمع.  اأن يح��ذِّ
التطرف هو اإعادة لتعريف ذات املفردة بذات ونف�س احلروف؛ التطرف على اليمني هو �شقيق التطرف امل�شاد على 
الي�ش��ار، واإلنح��الل اإلأخالق��ي ه��و ت��واأم اإلإره��اب الدموي، وكالهما إل مكان له يف ر�ش��الة �ش��لمان ب��ن عبدالعزيز التي 

نطقها يف جملة ق�شرية إل حتتمل التاأويل والتف�ش��ري.

اأقراأ )4(
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اأتفق اأو أل اأتفق ...ألأن 

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

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

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

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

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

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

�األإلتزام باألآداب العامة وقانون الذوق العام يحافظ على هوية المجتمع.�

  ما راأيك في العبارتين التاليتين:
اأبداأ اإجابتي باإحدى العبارتين التاليتين:) اأتَّفق مع القول ال�سابق( اأو )أل اأتَّفق مع القول ال�سابق( إلأن...

��سيادة العقل على النوازع األإن�سانية من اأهم م�سادر األلتزام األأخالقي.�

النف��س اإلإن�ش�انية تحم�ل ن�وازع خي�ر و�ش�ر، واإعم�ال العق�ل والتفكي�ر المتاأم�ل ف�ي �ش�لوكنا يجعلن�ا ن�درك اأهمي�ة �شب�ط 
تل�ك الن�وازع. كل اإن�ش�ان فين�ا يحم�ل �شف�ات خي�ر و�ش�ر، ولكن مت�ى ما اأدركنا دور العقل �ش�ادت ن�وازع الخير وال�شالح 

عل�ى ال�ش�ر،  ق�ال تع�اىل:  ژ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃژ)1(. ڃ 

اإ�ضاءة

)1( �شورة ال�شم�س اإلآيات رقم )10-7(.
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اأتدرَّب واأتفاعل مع عائلتي

الم�سدر:األإخوان الم�سلمين بين األبتداع الديني واألإفال�س ال�سيا�سي، علي ال�سيد الو�سيفي، �س 12٤، 2012م )بت�سرف(

ه�م والتحك�م ف�ي رغباته�م وم�ش�اعرهم واللع�ب  لي�ش�ُهل تروي�شُ ال�ش�ن،  التربي�ة ف�ي جماع�ة اإلإخ�وان ب�شغ�ار  تب�داأ 
بعواطفه�م، حي�ث ته�رب الجماع�ة ب�شغ�ار ال�ش�ن اإل�ى ال�ش�واطئ واإل�ش�تراحات و مالع�ب الك�رة والمراك�ز ال�شيفي�ة 
والمقابر، واإذا تمت البيعة لهم من اإلأطفال والتابعين لهم من ال�ش�ذج فال يمكن اأن يناق�ش�وا وإل يجادلوا وإل ي�ش�األوا، 
ب�ل ه�م فق�ط ينف�ذون دون تفكي�ر حي�ث تب�داأ الجماع�ة باإ�ش�دار التوجيهات ال�ش�رية الت�ي إل ي�ش�تطيعون الت�شريح بها.  

في �سوء قراءة الن�س ال�سابق اأحاول م�ساركة عائلتي التفكير في الت�ساوؤألت التالية:

1.  ملاذا تعِمُد اجلماعات املتطرفة - ب�شورة كبرية - اإىل ن�شر اإلأفكار ال�شلبية الهدامة يف اأو�شاط الن�سء وال�شباب؟
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

2.  ما الدور الذي ميكن اأن تقوم به اإلأ�شرة يف مقاومة ظاهرة التطرف الفكري؟
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

3.  الت��درج م��ن اإلعت��دال اإىل التط��رف وم��ن ث��م اإىل اإلإره��اب يت��م خ��الل مراح��ل م��ن التجيي���س. كي��ف ميك��ن لالأ�ش��رة اأن 
تكت�شف انتقال ال�شاب اأو الفتاة من مرحلة اإلعتدال اإىل مرحلة التطرف يف مرحلة مبكرة؟ وما و�شائل معاجلة هذا اإلأمر؟ 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

التفكري الناقد ومهارات احلياة
تقومي 

الوحدة األأوىل

الدر�س األأول: التفكري الّناقد وحلُّ امل�شكالت

١.اأبني فقرة تاأليفّية م�شتر�شلة تعتمد فيها كّل اأنواع الّتفكير )تذّكر طريقة قبعات التفكير ال�شّت( لمعالجة م�شكلة العنف 

اإلأ�شري.
إًل قبعة التفكير البي�شاء إلأتبّين............................................. لمعالجة م�شكلة العنف اإلأ�شري �شاأرتدي اأوَّ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
إلأ�شت�شعر............................................................................. ثم �شاألب�س قّبعة التفكير الحمراء 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
إلأ�شت�شرف ........................................................................... ثّم �شاألب�س قّبعة التفكير ال�شوداء 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
إلأنفتح على.......................................................................... ثّم �شاأ�شع قّبعة التفكير ال�شفراء 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
د ............................................................................ ثّم �شاأرتدي قّبعة التفكير الخ�شراء إلأجدِّ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
م ...................................................................... وفي الّنهاية �شاألب�س قّبعة التفكير الزرقاء إلأنظِّ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ر الناقد كلَّ مَلكاته ومواهبه العقلّية واإلنفعالّية لحّل الم�شكالت، ويعتمد في ذلك اأ�شاليب مختلفة،   ي�شتثمر المفكِّ
اإبداعّية تارة ومنطقّية تارة اأخرى، عقلّية طوًرا وانفعالّية طوًرا اآخر، متفائلة مّرة وحذرة مّرة اأخرى.
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م.  ٢.   التفكير الّناقد تفكير اإ�شتراتيجي هادف ومنظَّ
اأرتب ُخطوات حلِّ الم�شكالت التالية من البداية اإلى الّنهاية.  

مناق�ش�ة األآراء - �شياغ�ة الم�ش�كلة - المالحظ�ة - اختب�ار األأدّل�ة والُحج�ج - اتخ�اذ الق�رار - تبن�ي الت�ش�ّورات - 
بن�اء األأدّلة والُحجج.
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١.  اأ�ش�اعد �ش�الًما ف�ي اإعان�ة وال�ده بتو�شي�ح اإلإج�راءات والخط�وات الت�ي �ش�تهديه اإل�ى اأخ�ذ الق�رار ال�شائ�ب وذل�ك بملء 
الج�داول الّتالية: 

الدر�س الثاين: التفكري الّناقد واتخاذ القرار

     ي�ش�كن �ش�الم م�ع عائلت�ه ف�ي ال�شح�راء، وي�ش�اعد اأب�اه ف�ي رعي 
اإلإب�ل والغن�م؛ اإإل اأّن البيئ�ة ال�شحراوّي�ة �ش�حيحة الم�اء وال�كالأ؛ 
لذل�ك تواج�ه عائل�ة �ش�الم م�ش�كلة توفي�ر الم�اء لل�ش�رب ول�ش�قي 
عل�ى  يزي�د  م�ا  تبع�د عنه�م  م�اء  فيه�ا  واأق�رب مدين�ة  الموا�ش�ي، 
خم�ش�ين كيلومت�ًرا. ولح�ّل الم�ش�كلة وج�د اأب�و �ش�الم نف�ش�ه اأم�ام 
ائب: هل يحفر  خيارات عديدة ولكّنه عجز عن اتخاذ القرار ال�شّ

اًن�ا كبيًرا  هريًج�ا لنق�ل المي�اه؟ اأم يبن�ي َخزَّ بئ�ًرا عميق�ة؟ اأم يقتن�ي �شِ
هريًجا ينقل المياه بملء الخّزان اأ�شبوعيًّا؟ اأم يبحث عن  وي�شتاأجر �شِ

خي�ار اآخر؟ 

طريقة جلب املاء لل�شرب ول�شقي األأنعام امل�شكلة

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

........................................................................................................
اأ�شباب امل�شكلة

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

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

الهدف من حلِّ 
امل�شكلة

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

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

اأخطار عدم حلِّ 
امل�شكلة

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

........................................................................................................
فوائد حلِّ امل�شكلة
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 جمع البيانات والمعلومات حول م�شكلة جلب الماء لل�شرب ول�شقي اإلأنعام:
التطبيق على م�شكلة جلب املاء لل�شرب ول�شقي األأنعام األإجراء املطلوب

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

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

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

البحث عن املعلومات 
ذات ال�شلة

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

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

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

حتديد م�شادر 
املعلومات

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

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

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

تقومي �شالحية 
املعلومات

طرح الخيارات وتحليلها ومقارنة بع�شها ببع�س:
األأهمية الن�شبية للخيارات املقرتحة

اخليارات درجة األإ�شهام يف حل امل�شكلةم النتائج املرتتبة على تطبيق اخليار
�شعيفة متو�شطة كبرية نتائج �شلبية نتائج اإيجابية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حفر بئر
عميقة

1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اقتناء �شهريج 
جللب املاء

2
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تقويم الخيارات الثالثة المتعلِّقة بحلِّ م�شكلة طريقة جلب الماء لل�شرب ول�شقي اإلأنعام: 
معايري احلكم على اخليارات

اخليارات م
درجة األإ�شهام يف حل امل�شكلة درجة تقّبِل األآخرين للخيار

تكاليف التنفيذ الوقت الالزم 
للتنفيذ

فة
شعي

�

طة
و�ش

مت

رية
كب

�س
رف

فة
شعي

�

طة
و�ش

مت

رية
كب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حفر بئر
عميقة

1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اقتناء �شهريج 
جللب املاء

2

األأهمية الن�شبية للخيارات املقرتحة
اخليارات درجة األإ�شهام يف حل امل�شكلةم النتائج املرتتبة على تطبيق اخليار

�شعيفة متو�شطة كبرية نتائج �شلبية نتائج اإيجابية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ان مياه، وا�شتئجار  بناء َخزَّ
�شهريج جللب املاء، وملء 

اخلزان اأ�شبوعيًّا
3



133

 اتخاذ القرار وفق المعايير التالية:
بناء خّزان مياه، وا�شتئجار �شهريج 
جللب املاء، وملء اخلزان اأ�شبوعيًّا

اقتناء �شهريج 
جللب املاء 

حفر بئر
 عميقة

معيار اتخاذ 
القرار

التكِلفة

املخاطرة

املوارد املتاحة

مّدة اإلإجناز

معايري احلكم على اخليارات

اخليارات م
درجة األإ�شهام يف حل امل�شكلة درجة تقّبِل األآخرين للخيار

تكاليف التنفيذ الوقت الالزم 
للتنفيذ

فة
شعي

�

طة
و�ش

مت

رية
كب

�س
رف

فة
شعي

�

طة
و�ش

مت

رية
كب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ان مياه،  بناء َخزَّ
وا�شتئجار �شهريج 
جللب املاء، وملء 
اخلزان اأ�شبوعيًّا

3
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�ن م�ن خ�الل  ل�ة�. ث�م بيِّ د المق�ش�ود �بالمعلوم�ات ذات ال�شّ ٢.  م�ن اأه�مِّ خط�وات اأخ�ذ الق�رار جم�ع المعلوم�ات. ح�دِّ
الن��سّ كي�ف يج�ب اأن يتعام�ل المفّك�ر الّناق�د م�ع المعلوم�ات قب�ل اأخ�ذ الق�رار.

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

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

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

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

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

ل�ة بالمو�ش�وع، فم�ن اإلأخط�اء التقليدّي�ة الت�ي  تذّك�ر دوًم�ا الف�ارق بي�ن المعلوم�ات المتاح�ة والمعلوم�ات ذات ال�شّ
يق�ع فيه�ا كثي�رون الّنظ�ر اإل�ى الق�رار ال�ّش�امل وم�ن ث�ّم الّرج�وع اإل�ى المعلوم�ات الت�ي لدين�ا، وه�ي الت�ي �ش�تعيننا على 
اأخ�ذ الق�رار. إل ينظ�ر بع��س اإلأ�ش�خا�س المفّكري�ن م�ع ذل�ك اإل�ى المعلوم�ات الت�ي لديه�م، وي�ش�األون اأنف�ش�هم: �ه�ل 

المعلوم�ات الت�ي ل�دّي ذات �شل�ة؟� ب�ل يت�ش�اءلون: �كي�ف يمكنن�ي ا�ش�تخدامها؟�.
الم�شدر: اتخاذ القرار وحل الم�شكالت، الطبعة الثانية، جون اآيدر، 2014م

والجماع�ّي.  الف�ردي  بال�ش�لوك  ترتب�ط  الت�ي  العملّي�ة واإلأخالقّي�ة  الق�رار جمل�ة م�ن اإلعتب�ارات  اأخ�ذ  �ب عل�ى  تترتَّ   .٣ 
بْين عالقة اأخذ القرار بمعنى اإللتزام في عالقة بالّذات وباإلآخرين.

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

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

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

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

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

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

يعتمد اتخاذ القرار على التزام منطقّي وعاطفّي مهما كان هذا اإللتزام ي�شيًرا. و مرتبًطا بالذات اأو باإلآخرين. 

الم�شدر: كيف تنمي قدراتك على اتخاذ القرار، الطبعة األأولى، اآألن باركر، 1998م
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٤.  ه�ل يكتف�ي المفّك�ر الّناق�د لك�ي يّتخ�ذ الق�رار ال�شائ�ب باختي�ار اأح�د البديلي�ن ؟ اأم ينفت�ح عل�ى اإلحتم�اإلت اإلأخ�رى 
الممكن�ة الت�ي ل�م ي�شعه�ا بالح�ش�بان؟ م�ا الجهد اإلإ�شافي الذي يمكن للمفكر الناقد بذل�ه لكي يتاأكد من البدائل والحلول 

للم�شكلة؟
م ُحجًجا تبيِّن وجاهة راأي الكاتب و راأيك اإزاء ذلك؟  قدِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�اإّن مّتخ�ذي الق�رارات الذي�ن تنق�شه�م المه�ارة يميل�ون اإل�ى القفز اإلى اأح�د البديلين في حلِّ الم�ش�كلة، وإل يعطون 
الوقت والّطاقة العقلّية الكافيتين لبحث اأربعة احتماإلت اأو ثالثة على اإلأقل. لقد كان ب�ش�مارك يقول لقادة جي�ش�ه: 
�د م�ن اأن�ه اإذا كان الع�دّو يمتل�ك خياري�ن للّتنفي�ذ مفتوحي�ن اأمام�ه فق�ط، فاإّن�ه �ش�وف يخت�ار الخي�ار  �يمكنك�م التاأكُّ

الّثال�ث�... اإّن�ك بحاج�ة اإل�ى تو�ش�يع اآفاق�ك والّنظ�ر اإل�ى كل اإلحتم�اإلت، اإذ يوّلد هذا اأف�كاًرا خاّلقة�.
الم�شدر: اتخاذ القرار وحل الم�شكالت، الطبعة الثانية، جون اآيدر، 2014م
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الدر�س الثالث: التفكري الّناقد بني العمل الفردي واجلماعي

ن اأربع اإيجابيات اإ�شافية للعمل في المجموعات وبروح الفريق الواحد. ١.  اأبيِّ

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

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

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

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

٢.  اأبيِّن في فقرة ق�شيرة )8 اأ�شطر( كيف اأن التفكير الذاتي إل يتناق�س مع العمل في المجموعات؟

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

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

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

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

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

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

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

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

�اإن العم�ل ف�ي مجموع�ات ه�و فر�ش�ة رائع�ة لتعلُّ�م ن�شائ�ح جدي�دة، وطرائ�ق اإع�داد ربم�ا ل�م تك�ن تعرفها م�ن قبل. 
على �ش�بيل المثال: قد تالحظ اأن الطريقة التي يناق��س بها اأحد زمالئك واأ�ش�لوبه في الف�شل مفيد، وتكت�ش�ب هذه 
ا عند المناق�شة مع المجموعة اأن لديك معلومات وت�شورات خاطئة ب�شاأن مو�شوع معين،  ال�شفة منه. قد تدرك اأي�شً
لذلك �شتكون قادًرا على ت�شحيحها. اإن القدرة على طرح اإلأ�شئلة في المجموعة في اأي وقت وفي اأي مو�شوع �شتكون 

مفيدة للغاية لك�.
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�ن اإيجابي�ات اإلخت�الف ف�ي تكوي�ن فري�ق العم�ل والنق�اط الت�ي يج�ب اأن تك�ون قا�ش�ًما م�ش�ترًكا بينه�م ف�ي الج�دول  ٣.  اأبيِّ
التالي:

�م�ن اإلأخط�اء الت�ي يق�ع فيه�ا كثي�رون عن�د تكوي�ن المجموع�ات وف�رق العمل ه�و بحثهم ع�ن اأ�ش�خا�س يتوافقون مع 
هاته�م ووجه�ة نظره�م. ولق�د اأثبت�ت التجارب اأن هذا لي��س باإلأمر المفيد، فالفريق الفعال هو الذي يحتوي على  توجُّ

اأ�ش�خا�س مختلفي�ن، يحم�ل كل ف�رد منه�م �ش�مات و�شف�ات مختلفة ع�ن �شفات اإلآخر و�ش�ماته�.

ما يجب اأن يكون حمل اتفاق اإيجابيات األختالف داخل فريق العمل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................
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الدر�س الرابع: التفكري الّناقد واحلوار

1.  اأكمل العبارات اإلآتية:
ف الحوار باأنه: ................................................................................................ ⦁   ُيعرَّ

.........................................................................................................................
⦁   الفرق بين الحوار والمناق�شة: .....................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
⦁   تتلخ�س قواعد الحوار في الحياة اليومية فيما يلي: ...............................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

⦁   من المهارات الالزمة إلإتقان الحوار:
اأ.  اإلحترام: ..........................................................................................................
التحقق من وجود دليل: ............................................................................................ ب. 
ترتيب اإلأفكار: ..................................................................................................... ج. 
⦁   تتلخ�س اأخالقيات الحوار، واآدابه فيما يلي: .......................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

⦁   من الكلمات والعبارات الجارحة التي يجب تجنُُّبها في الحوار:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

⦁   تكُمُن اأهمية اإلإ�شغاء الجيد اأثناء الحوار في اأنه:
.........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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الدر�س اخلام�س: التفكري الناقد واحِلجاج

1.  اذك�ر اأه�م ممي�زات الِحج�اج القدي�م ، وفي�َم كان ا�ش�تعماله؟ ث�م ا�ش�تعمل م�ا اكت�ش�بته م�ن الخ�شائ�س التالية )�َش�مت 
المتكل�م، اأحوال ال�ش�امعين، كالم المتكلم(

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

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

.........................................................................................................................
�َشمت المتكلم  .........................................................................................................
.........................................................................................................................
اأحوال ال�شامعين:   .....................................................................................................
.........................................................................................................................
كالم المتكّلم:   ........................................................................................................
.........................................................................................................................

2.  اذك�ر موق�ف المنط�ق القدي�م م�ن ه�ذا ال�ش�كل م�ن الِحج�اج القدي�م، وم�ا البدي�ل ال�ذي يقّدم�ه؟ )ق�ارن بي�ن ال�ش�كل 
�ح طبيع�ة الِحج�اج الجدي�د. البرهان�ّي وال�ش�كل الِحجاج�ي القدي�م(. ث�م و�شِّ

موقف المنطق القديم .................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
ُم�ه.................................................................................................. يقدِّ ال�ذي  البدي�ل 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
الجدي�د............................................................................................... الِحج�اج  موق�ف 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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ر ح�واًرا م�ع رفي�ق ل�ك يري�د اأن يقنع�ك باأهمّي�ة الِحج�اج الَخطاب�ي في بناء المعرف�ة والدفاع ع�ن المواقف، بينما  ٣.  ت�ش�وَّ
�َن ل�ه ع�دم ج�دوى ه�ذا النوع من الحجاج لتوؤكد اأهمّي�ة الِحجاج البرهاني القائم على اإلأ�شا��س المنطقي  اأن�ت تري�د اأن تبيِّ

والعقلي.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................
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الدر�س ال�شاد�س: التفكري الّناقد واملناظرة

ا، ويتطلب اإجراءات ومهارات عديدة. بيِّن هذه اإلإجراءات والمهارات،  ا جدًّ 1.  يمثِّل اإلإعداد الم�شبق للمناظرة اأمًرا مهمًّ
واأكمل الجدول التالي:

األإجراءات مراحل املناظرة

ما قبل املناظرة

بداية املناظرة

اأثناء املناظرة

ختام املناظرة
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2.  يتخ�ذ التح�اور اأ�ش�كاإًل مختلف�ة، وم�ن اأبرزه�ا الج�دل والمناظ�رة. وغالًب�ا م�ا يك�ون الج�دل عقيًم�ا، ف�ي حين ت�ش�تهدف 
المناظ�رة بن�اء الحقيق�ة. اب�ِن فق�رة تاأليفّي�ة م�شتر�ش�لة تقارن فيها بي�ن المناظرة والج�دل العقيم.

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

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

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

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

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

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

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

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

قال ابن منظور في �ل�شان العرب�: �والمناظرة اأن تناظر اأخاك في اأمر اإذا نظرتما فيه مًعا كيف تاأتيانه�.

3.  بيِّن انطالًقا من هذا القول وباإل�شتفادة مّما در�شت اأخالقّيات المناظرة.

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................
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التفكري األإبداعي التفكري الناقد

الدر�س ال�شابع: التفكري الّناقد والتفكري األإبداعي

قارن بين مهارات التفكير الناقد والتفكير اإلإبداعي، و�شع مثاإًل لكلِّ مهارة من المهارات التي تذكرها.  .١
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٢.   يخرج التفكير اإلإبداعي عادة عن الماألوف. اأإل ترى في هذا اإلأمر ما يجعل اإلإبداع عملّية غير ممكنة دوًما ب�شبب 
المقاومة لكّل جديد خارج اإلإطار؟

       اكتب فقرة تاأليفية في ذلك، واذكر اأهّم �شمات اإلإبداع، وبيِّن كيف ُي�شهم المبدع في خدمة وطنه وتطويره.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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الدر�س الثامن: التفكري الّناقد والتفكري العلمّي

�اإّن العل�م نم�ط م�ن اأنم�اط المعرف�ة النقدّي�ة، ويج�ب اأن تفهم �شف�ة النقدّية هنا بمعنيين: فهي ت�ش�ير من جهة اإلى 
ق معايير دقيقة للتاأّكد من ال�شالحّية، وت�شير  ة، ويطبِّ اأّن العلم يمار�س مراقبة حذرة على خطواته المنهجية الخا�شّ

م�ن جه�ة اأخ�رى اإل�ى اأّن العل�م يقوم ب�شياغة مناهج تمّكنه من تو�ش�يع حقل معرفته بطريقة ممنهجة�.
الم�شدر: رهانات العقالنية: تحدي العلم والتكنلوجيا بالن�شبة اإلى الثقافات، جون ألدريار، 1977م

ًدا، وا�شتعن بمكت�شباتك ثّم اأجب عن اإلأ�شئلة الّتالية: اقراأ الن�سَّ جيِّ
كيف تفهم عالقة التفكير الناقد بالمنهج العلمي ح�شب الن�س؟  .١

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

..................................................................................................................................
اذكر اأمثلة من تاريخ العلم تظهر فيها التحوإلت المنهجّية التي عرفتها نتيجة ممار�شته للتفكير الناقد.  .٢

العلوم الطبيعية وا�شتعمالها للمنهج.........................................................................................
..................................................................................................................................
العلوم الريا�شّية وا�شتعمالها للمنهج........................................................................................
..................................................................................................................................

اذكر اأمثلة من تاريخ العلوم لبيان التحوإلت التي حدثت في العلوم التالية:  .٣
⦁  علم الفلك.................................................................................................................
..................................................................................................................................
⦁  علم الفيزياء..............................................................................................................
..................................................................................................................................
⦁  علم الريا�شيات...........................................................................................................
..................................................................................................................................

ا�ش�تعن بالن��س وباإجابات�ك ع�ن اإلأ�ش�ئلة ال�ش�ابقة، وح�رر فق�رة ق�شي�رة توج�ز فيها كي�ف يكون التفكي�ر العلمي   .٤
تفكي�ًرا ناقًدا؟

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

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

...................................................................................................................................
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١.  �اإن دعاية الجماعات المتطرفة إل تن�شط اإإل في البيئة الراكدة ثقافيًّا واجتماعيًّا�. 
هل تتفق اأو إل تتفق مع العبارة ال�شابقة؟ مع ذكر ال�شبب. 

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

إلأن: .......................................................................................................................

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

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

٢.  يمتلك المفكُر الناقد �شفات تجعله مح�شًنا �شدَّ كل اأفكار التطرف واأ�شكال العنف. بيِّن بع�س �شفات المفكر الناقد 
وتاأثير تلك ال�شفات على �شلوك الفرد وذلك برف�س كل اأ�شكال التطرف والعنف. 

الدر�س التا�شع: التفكري الناقد والفكر ال�شال

التاأثري على �شلوك الفرد برف�س كل اأ�شكال التطرف والعنف �شفات املفكر الناقد
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٣. م�ا اله�دف غي�ر المعل�ن لجماع�ة اإلإخوان الم�ش�لمين اإلإرهابية؟ وما اأ�ش�اليبهم للتاأثير في ال�ش�باب والفتيات لتحويلهم 
م�ن اإلعت�دال اإل�ى التط�رف والعن�ف؟ وم�ا دورن�ا الوطن�ي - بو�شفنا مفكرين ناقدين - في ك�ش�ف زيفه�م خالل كل مرحلة 

م�ن مراحل تجنيد اإلأتباع: 

الهدف غير المعلن:.................................................................................................

المراحل: 

الدور الوطني يف ك�شف زيف 
ادعاءاتهم وبطالنها

اأ�شاليب جماعة األإخوان امل�شلمني 
األإرهابية مراحل جتنيد األأتباع

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7





ابني الطالب. ابنتي الطالبة..

تعي���ض الي��وم يف ع�ض��ر العل��م والتقني��ة، وع�ض��ر ال��ذكاء اال�ضطناع��ي، ال��ذي يفِر���ض �ض��رورة اإع��داد 
مواطن��ن ذوي عق��ول متفتح��ة ق��ادرة عل��ى مواجه��ة التغي��رات الناجت��ة عن��ه. وملواكب��ة ه��ذه التغي��رات، 

علين��ا اتب��اع املنه��ج ال��ذي يتف��ق وروح ه��ذا الع�ض��ر، وه��و منه��ج التفك��ر املنطق��ي والتفك��ر العلم��ي.
تبح��ث قواع��د التفك��ر املنطق��ي اأ�ضا�ًض��ا �ض��ورة الفك��ر، وقوانين��ه الت��ي ت�ض��اعد الذه��ن عل��ى احل��ذر م��ن 
��ا  الوق��وع يف اخلط��اأ. وال تقت�ض��ر تل��ك املب��ادىء والقوان��ن عل��ى التفك��ر املنطق��ي وح��ده؛ ب��ل ت�ض��مل اأي�ضً
كل العلوم بح�ض��ب جماالتها وخ�ضو�ضياتها، �ض��واء يف العلوم الطبيعية التي ت�ض��تخدم املنهج التجريبي 
��ا  اال�ض��تقرائي، اأو العل��وم الريا�ضي��ة ال�ضوري��ة الت��ي ت�ض��تخدم اال�ض��تدالل واملنه��ج اال�ض��تنباطي، واأي�ضً
ا�ض��تخدامات قواع��د التفك��ر املنطق��ي يف جم��االت ال��ذكاء اال�ضطناعي املختلف��ة ويف العلوم االجتماعية 

واالإن�ضانية.
ه��ذه الوح��دة تتن��اول بع���ض املب��ادئ يف التفك��ر املنطق��ي، واأ�ض��اليبه، وا�ض��تخداماته يف اجلوان��ب العلمي��ة 
املختلفة، ما هو جتريبي منها، وما هو ريا�ضي �ضوري، وكذلك جماالت الذكاء اال�ضطناعي وممار�ضاته 
يف حياتن��ا اليومي��ة. وت�ض��تهدف ه��ذه الوح��دة ب�ض��ورة عام��ة تنمي��ة مه��ارات التفك��ر املنهج��ي النق��دي 
العق��اين، وي�ض��اعدك ه��ذا التفك��ر املنهج��ي النق��دي عل��ى فه��م مب��ادىء اال�ض��تدالل املنطق��ي، واأ�ض�ض��ه، 
ومناهج��ه، والتميي��ز ب��ن االأدل��ة ال�ض��ليمة وغ��ر ال�ض��ليمة ، ووجاه��ة ال�ض��واهد، وعاقته��ا بالنتائ��ج التي 
ي�ض��ل اإليه��ا االإن�ض��ان بنف�ض��ه اأو يقدمه��ا االآخ��رون اإلي��ه، ف�ض��ًا ع��ن حتلي��ل اأ�ضن��اف املغالط��ات املنطقّي��ة 

و�ض��بل جتاوزها.
العاطف��ة واال�ض��تهواء والنزع��ات  تاأث��ر  التخل���ض م��ن  اإن درا�ض��ة اال�ض��تدالل وقواع��ده ت�ض��اعدك يف 
��ا عل��ى تنمي��ة ال��روح العلمي��ة والنقدية لدي��ك . وقد ت�ضمنت هذه  وال�ض��ائعات، وتعم��ل ه��ذه الوح��دة اأي�ضً
الوح��دة اأمثل��ة متنوع��ة، م��ن �ض��اأنها م�ض��اعدتك عل��ى التعل��م الذات��ي والتفكر امل�ض��تقل ال�ض��ليم يف ق�ضايا 

الع�ض��ر الت��ي تت�ض��ل ب�ض��ورة واقعي��ة مبا�ض��رة بحيات��ك اليومي��ة الواقعي��ة.   

الوحدة الثانية:التفكري املنطقي والعلم
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اإن عملي��ة تق��ومي ال�ش��واهد واختباره��ا م��ن اأه��م امله��ام الت��ي تواج��ه 
��ا، اإذ تت�شمن معظم  املفك��ر الناق��د، وتتطل��ب من��ه اأن يتعام��ل معه��ا يوميًّ
اإل�ش��تدإلإلت الت��ي نتعر���س له��ا يف العل��م ويف احلي��اة اليومي��ة اعتقادات 
اأو اأحكاًم��ا ب�ش��اأن ق�شاي��ا معين��ة ، �ش��واء كان��ت ه��ذه الق�شاي��ا يف املا�شي 
اأو احلا�ش��ر اأو امل�ش��تقبل، ويرغ��ب اأ�شح��اب ه��ذه اإل�ش��تدإلإلت اأن ُتقب��ل 
مزاعمه��م. ولك��ي يقب��ل املفك��ر الناق��د ه��ذه اإلعتق��ادات اأو يرف�شه��ا 
علي��ه اأن يط��رح عل��ى نف�ش��ه بع�س اإلأ�ش��ئلة، منها: ما ال��ذي يحملني على 
ت�شدي��ق ه��ذه املزاع��م؟ ه��ل تت�شم��ن تل��ك املزاع��م �ش��واهد حمكم��ة اأو 
م يف حاجة اإىل  قوي��ة؟ م��ا ق��در وجاه��ة تل��ك ال�ش��واهد؟ ه��ل الزعم املُق��دَّ
مزيد من اإلإي�شاح؟ اأم هو جُمرد زْعٍم بال اأدلة، مما يجعلنا نرتاب يف 

م�شداقيت��ه؟

متهيد 〈〈 االأهداف
اأتعّرف على معنى ال�ضواهد واالأدلة.  .1

اأ�ضتنتج اأهمية ال�ضواهد في تعزيز الُحجج   .2
المختلفة.

اأمّيز بين الحد�ض والخبرة ال�ضخ�ضية.  .3

اأقترح بع�ض اأنماط ال�ضواهد الموثوقة.  .4

اأحّدد اأخطار االحتكام اإلى �ضواهد االأبحاث   .5
العلمية دون تدقيق.

اأقراأ )١(

وجاهة ال�شواهد
الدر�س 

األأول

معنى ال�ضواهد واأهميتها؟ 
ال�ض��واهد: معلوم��ات �شريح��ة يعر�شه��ا �شاح��ب احُلج��ة ليدع��م موثوقي��ة زع��م مع��ني اأو 

غها. لنتاأم��ل املزاع��م التالي��ة على �ش��بيل املثال: ي�ش��وِّ
تناول خبز ال�شعري يقّلل من اأخطار اأمرا�س القلب.  ⦁

يًّا. تناول احلليب كامِل الد�شم لي�س �شحِّ  ⦁
عة خطر على ال�شحة.  اإلأطعمة امل�شنَّ  ⦁

بع�س اللقاحات الطبية اأكر جَناًعة يف الق�شاء على املر�س من بع�شها اإلآخر.  ⦁
�شرب ال�شاي اإلأخ�شر يزيد من مناعة اجل�شم.  ⦁

90% من حاإلت اإيذاء اإلأطفال ناجتة عن التفكك اإلأ�شري.  ⦁
هل املزاعم ال�شابقة م�شروعة؟  �

 تت�شم��ن معظ��م اإل�ش��تدإلإلت الت��ي نواجهه��ا يف حياتن��ا اليومي��ة مزاع��م م��ن ه��ذا القبي��ل، ومبا اأنن��ا مفكرون ناق��دون ينبغي 
علينا طرح بع�س اإلأ�ش��ئلة الناقدة لفح�شها. 
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�    من اأهم اإلأ�شئلة التي ينبغي طرحها:
م��ا ق��در وجاه��ة ال�ش��واهد املوؤي��دة له��ذه املزاع��م؟ ه��ل ت�ش��تند هذه ال�ش��واهد اإىل اخلربة ال�ش��خ�شية؟ اأم احلد���س؟ اأم 

دة لهذه املزاعم؟ ت�ش��تند اإىل اأبحاث علمية؟ وما قدر وجاهة ال�ش��واهد املفنِّ
�    لكي نحكم على وجاهة �شاهد معني، يجب اأن نتذكر اأن املزاعم املختلفة تتفاوت من حيث درجة قبولها: 

ا - اإن مل يك��ن م��ن امل�ش��تحيل- اإثب��ات ال�ش��دق اأو الكذب املطل��ق ملعظم املزاع��م، فاإننا بدإًل  حي��ث اإن��ه م��ن الع�ش��ري ج��دًّ
م��ن ال�ش��وؤال ع��ن م�شداقيته��ا، م��ن اإلأف�ش��ل اأن ن�ش��األ: اأهي جديرة بالثق��ة؟ وهل ميكننا اأن نعتمد عل��ى هذه املزاعم؟ 
وكلما زاد الكم والكيف لل�ش��واهد امل�ش��اندة لزعم معني ت�شاعف اإمكان اعتمادنا عليه، وزادت درجة اإمكان اأن نطلق 

عل��ى ه��ذا الزعم �واقعة� اأو حقيقة.
�    وقبل اأن نحكم على موثوقية زعم معني وقوته، يجدر بنا اأن ن�شاأل:

ما اإلإثبات؟ كيف نعرف اأنه �شحيح؟ 
اأين ال�شواهد؟ ملاذا نعتقد ذلك؟ 

هل اأنا متيقن من �شدق ذلك؟ هل اأ�شتطيع اإثبات الزعم؟

اأفهم واأحلل )١(
١.  انطالًقا من الن�س، اأناق�س مجموعتي حول اأهمية ال�شواهد اإلآتية والمحاذير المرتبطة بها بو�شفها م�شدًرا من 

م�شادر البرهنة على قوة زعٍم معين:

⦁   الحد�س
.........................................................................................

⦁   الخبرة ال�شخ�شية
..........................................................................................
..........................................................................................

ب�ش���ورة  اإلأ�ش���ئلة  ط���رح  عن���د 
منتظم���ة، �ش���نالحظ اأن كثي���ًرا 
تنق�شه����ا  اإلعتق���ادات  م���ن 
ال�ش���واهد الكافي���ة الت���ي توؤيده���ا 

ده���ا. تفنِّ اأو 

اإ�شاءة
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الدرا�ضات البحثية املاحظة ال�ضخ�ضية اال�ضت�ضهاد بقوِل اأحد م�ضاهر 
و�ضائل التوا�ضل االجتماعي اخلربة ال�ضخ�ضية 

 ⦁ اإل�شت�شهاد بقوِل اأحد الم�شاهير في و�شائل التوا�شل اإلجتماعي
...........................................................................................................................

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

⦁ امللحوظات ال�شخ�شية

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

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

⦁ الدرا�شات البحثية

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

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

٢.  ما اأوجه اإلختالف بين كل نوع من ال�شواهد ال�شابقة؟
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٣.  قارن بين القولّين:
�معظم اإ�شابات كورونا تنتهي بال�شفاء�و�تناول الخبز الم�شنوع من ال�شعير يقلِّل خطر اإلإ�شابة بالنوبات القلبية�

هل اأنت متّيقن من �شدق اأحد القولنّي اأكر من اإلآخر؟ وملاذا؟ 

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

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

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

اأقراأ )٢(
احلْد�ض �ضاهًدا

ح��ني ن�ش��تخدم احلْد���س لتاأيي��د زع��ٍم مع��ني، فاإنن��ا نعتم��د عل��ى م�ش��اعرنا الذاتي��ة، اأو اأحا�شي�ش��نا الداخلي��ة. فعندما   ⦁
يوؤي��د ال�ش��خ�س زعًم��ا معيًن��ا بالق��ول: اإن اأحا�شي�ش��ه تخ��ربه بذل��ك اأو بالق��ول: �اأعل��م فق��ط اأنني �شادق ولي���س لديَّ 

دلي��ٌل اآخ��ر�، فاإنه بذلك ي�ش��تخدم �ش��هادة احلد���س.

تكم��ن امل�ش��كلة اجلوهري��ة يف احلد���س يف كون��ه يتعل��ق بخ��ربة ذاتي��ة خا�ش��ة، إل �ش��بيل لالآخري��ن اأن يحكم��وا عل��ى   ⦁
موثوقيته��ا. هك��ذا، عندم��ا تتعار���س اإلعتق��ادات احلد�ش��ية، وه��و اأم��ر كث��ري احل��دوث، إل يك��ون لدين��ا اأ�شا���س مت��ني 
زة.  للحكم على �شدقها. وكثرًيا ما نتجاهل يف احلد�س ال�شواهد املنا�شبة، بل نكون اأكر مياًل إلإ�شدار اأحكام متحيِّ

م��ن هن��ا، يج��ب اإلح��راز م��ن املزاعم الت��ي تعتمد على احلد���س وحده.

ولكنن��ا ق��د نث��ق يف احلد���س ح��ني يعتم��د على �ش��واهد اإ�شافية، من قبيل اخلربات ال�ش��خ�شية، والق��راءات املالئمة   ⦁
من م�ش��ادر موثوقة. 

���س اأن طائرت��ه لي�ش��ت عل��ى م��ا ي��رام عن��د اإلإق��الع، فاإنن��ا نوؤي��د بق��وة طلب��ه اإج��راء  عندم��ا يحد���س الطي��ار املتمرِّ  ⦁
غ خماوفه. ال�ش��بب يف ذلك توافُر  فحو�شات اإ�شافية قبل اإلإقالع، حتى لو مل توجد مظاهر خارجية ملحوظة ت�ش��وِّ

��ا ُيعت��دُّ به. اخل��ربات املراكم��ة ل��دى الطي��ار الت��ي جتع��ل م��ن حد�ش��ه �ش��اهًدا مهمًّ

غة، ولكن مبا اأننا مفكرون ناقدون، نريد اأن نعرف اإذا كانت  اإن حد�ش��نا واأحا�شي�ش��نا الداخلية تكون اأحياًنا م�ش��وَّ  ⦁
املزاعم امل�ش��تندة اإىل احلد���س ت�ش��تند اإىل اأية �ش��واهد وخربات اأخرى موؤيدة اأم هي َحد���س فح�ش��ب.
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اأفهم واأحلِّل )٢(
١.  انطالًقا من الن�س اأقارن مع مجموعتي بين الموقفين التاليين:

الموقف االأول: ذكر لك �شديقك اأن حد�شه يقول له: اإن الطق�س �شيكون بعد ع�شرة اأيام بارًدا، و�شتهطل اأمطار 
غزيرة على المنطقة ال�شرقية وال�شمالية والجنوبية.

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

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

الموقف الثاني:  ذَكر مدرب المنتخب الوطني خليل الزياني الذي اأحرز �شابًقا عدًدا من البطوإلت اأن حد�شه 
يخبره باأن المنتخب الوطني ال�شعودي �شيفوز بفارق هدفْين في المباراة القادمة. 

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

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

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

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

٢. انطالًقا من فهمك للن�س، هل يجب اأن ن�شتبعد من اأحكامنا كلَّ اأنواع الحد�س وإل ن�شتخدمها �شواهَد على الُحجج 
ح ذلك؟ ونعتمد على اإل�شتدإلل المنطقي فقط؟اأم اأنه توجد �شروط لو راعيناها إلأمكَن اأن نثق في الحد�س ؟ و�شّ

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

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

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

............................................................................................................................
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اأقراأ )٣(
اخلربة ال�ضخ�ضية واأخطارها

�عندم��ا كن��ت ر�ضيًع��ا اأودع��ُت يف دار ح�ضان��ة بالق��رب م��ن املن��زل، ومل اأتعر���ض الأي اأذى  	
��ع بعي��ًدا ع��ن اأمهاته��م  ب�ض��بب دار احل�ضان��ة. م��ن هن��ا، ال اأعتق��د اأن ت��رك االأطف��ال الر�ضّ

ل�ض��اعات طويل��ة ي�ض��بِّب اأي��ة م�ض��كات�.

� اأن�ض��ح اجلمي��ع بع��دم ا�ض��تعمال معج��ون اأ�ض��نان ����ض�، ف��كل م��رة اأ�ض��تعمله يح��دث يل  	
َن��زف يف اللث��ة �.

⦁  تلجاأ احلجتان ال�شابقتان اإىل اإل�شتعانة ب�شواهد ت�شتند اإىل اخلربة ال�شخ�شية.
⦁  يج��ب علي��ك بو�شف��ك ُمفك��ًرا ناق��ًدا اأن حت��َذر م��ن قب��ول ال�ش��واهد الت��ي َت�ش��تخدم عب��ارات �ش��خ�شية مثل�اأع��رف 

ا...�، اأو �م��ن خ��ال خربت��ي ال�ض��خ�ضية، اكت�ض��فت اأن...� .  �ض��خ�ضً
⦁  اخل��ربة ال�ش��خ�شية املف��ردة، اأو حت��ى تراكم��ات اخل��ربة ال�ش��خ�شية، إل تكف��ي لتزويدن��ا بعين��ة مُمثل��ة للخ��ربات 
ع. واملق�ش��ود بها الو�شول اإىل اأح��كام عامة من خالل  امل�ش��ركة، إلأنه��ا ت��وؤدي كث��رًيا اإل���ى الوق��وع يف خط��اأ التعميم املت�ش��رِّ
ا حم��دودي الع��دد ي�ش��لكون ع��ادات  حال��ة واح��دة اأو ح��اإلت حم��دودة الع��دد، فعل��ى �ش��بيل املث��ال: ق��د ت�ش��ادف اأ�ش��خا�شً
غذائي��ة �ش��يئة، ويدّخن��ون ب�ش��راهة، ويظّل��ون عل��ى قي��د احلي��اة حتى �ش��ن الت�ش��عني؛ غ��ري اأن مثل هذه اخل��ربات إل تربهن 

عل��ى اأن مث��ل ه��ذه النتائ��ج حمتمل��ة اأو تتك��رر.

ما جدوى ال�ضواهد التي ت�ضتند اإلى خبرات �ضخ�ضية؟

   عادة، إل فائدة ترجى من ورائها، ففي معظم اإلأحوال إل ينبغي اأن 
نعطي قيمة كبيرة لل�شهادة ال�شخ�شية ما لم تتوافر لنا تفا�شيل عن 

الخبرات، واإلهتمامات، والقيم، والتحيُّزات التي تكمن وراءها. 

اإ�شاءة
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اأفهم واأحلل )٣(
⦁  يج�ب اأن يق�وم الدكت�ور ���س� باإج�راء عمليت�ك الجراحي�ة. ل�َم إل، وق�د نج�ح نجاًح�ا باهًرا ف�ي معالجة اإلألم 

ال�ذي كنت اأعاني منه.
⦁  لق�د اأ�شب�ت بمر��س خِط�ر، واأخبرن�ي الطبي�ب ب�اأن حالت�ي ت�ش�تدعي جراح�ة كب�رى عاجل�ة، ولك�ن بع�د زي�ارة 
واحدة لتلك المعاِلَجة ال�شعبية، �شعرت بالراحة وباختفاء تلك اإلأعرا�س. اأن�شحكم لو �شعرتم بالتعب اأن تزوروا 

ال�شيدة. تلك 
ج ل�ه  ⦁  خ�الل اأربع�ة اأ�ش�ابيع فق�ط، فق�دت ع�ش�رة كيلوجرام�ات با�ش�تخدام برنام�ج الحمي�ة الغذائي�ة ال�ذي ُت�روِّ

�ش�ركة ���س�. اأن�شحك�م جميًع�ا اأن ت�ش�تخدموا ذل�ك البرنام�ج.

١.  اأناق�س ا�شتناًدا اإلى الن�س :
جدوى ال�شواهد ال�شابقة؟

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

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

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

....................................................................................................................
هل تعتقد اأنها �شواهد وجيهة؟ لماذا؟

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

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

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

....................................................................................................................
ع اإلى الخبرة ال�شخ�شية فقط؟ هل ت�شتطيع اأن ت�شيف من عندك اأمثلة اأخرى تو�شح فيها اأخطار اإل�شتناد المت�شرِّ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

يج�ب اأن نك�ون عل�ى وع�ي بم�ش�كلة اإلنتقائي�ة عن�د فح��س اأي �ش�هادة �ش�خ�شية. خب�رات 
الب�ش�ر تتف�اوت تفاوًت�ا كبي�ًرا؛ ل�ذا علينا َدوًما اأن نطرح ال�ش�وؤال: �م�ا خبرات اأولئك الذين 
ن�ش�تمع اإل�ى �ش�هادتهم؟�يجب اأن ن�درك اأن م�ن يدل�ون ب�ش�هاداتهم ينتق�ون كثي�ًرا م�ا يثي�ر 

اهتمامه�م، وم�ا يتواف�ق م�ع اعتقاداته�م، متجاهلي�ن م�ا يخالفها. 

اإ�شاءة
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اأقراأ )٤(
�ضواهد امل�ضوح واال�ضتبانات االإح�ضائية 

⦁  ي�ش��ارك اإلآإلف م��ن النا���س يف ا�ش��تطالعات ال��راأي. ه��ذا يجعلن��ا نفك��ر يف امل��رات الكث��رية الت��ي ن�ش��مع فيه��ا عب��ارة 
�وفًقا ال�ضتطاٍع حديث للراأي...�، اإذ ُي�شتخدم امل�شُح اإلإح�شائي لقيا�س ميول اإلأفراد واعتقاداتهم؛ ولكن جدارته 

��ع ملوؤث��رات كث��رية، م��ن هن��ا ينبغ��ي اأن نكون يف غاية احلذر عند طرحه علينا �ش��اهًدا على اأمر معني.  بالثق��ة تخ�شَ
⦁  لكي يكت�ش��ب امل�ش��ح اإلإح�شائي م�شداقية، ينبغي اإلإجابة باأمانة على اإلأ�ش��ئلة املطروحة، ويجب اأن ُتظهر التقارير 

املقدمة اإلجتاهات ووجهات النظر الفعلية. 
⦁ إلأ�ش��باب متع��ددة يحج��ب النا���س احلقيق��ة كث��رًيا، وق��د يتط��وع بع���س النا���س بتق��دمي اإجاب��ات يظن��ون اأنه��م مطالب��ون 

بتقدميه��ا، ب��دإًل م��ن تقدمي اإجاب��ات ُتظهر اعتقاداته��م احلقيقية.
⦁  يكتن��ف الغمو���س عملي��ة �شياغ��ة اإلأ�ش��ئلة كث��رًيا؛ ث��م ت�شب��ح عر�ش��ة لتاأوي��الت متباين��ة. كم��ا اأن ا�ش��تجابة اإلأف��راد 
تتباين تبايًنا كبرًيا. كلما زاد غمو�س األفاظ امل�شح انخف�شْت ثقتك يف م�شداقية نتيجته. يجب دوًما اأن تطرح ال�شوؤال: 

يغْت اأ�ش��ئلة امل�ش��ح ب�شورة دقيقة؟� �هل �شِ
⦁  ق��د يت�شّم��ن امل�ش��ح اإلإح�شائ��ي ع��دًدا م��ن التحّي��زات الت��ي جتعل��ه اأك��ر عر�ش��ة إلإث��ارة ال�ش��كوك؛ فتغي��رٌي طفي��ف يف 

طريق��ة ط��رِح ال�ش��وؤال ميك��ن اأن يك��ون ل��ه اأث��ر كب��ري يف اإلإجاب��ة.
 ⦁  يجب اأن نت�ش��اءل عن عدد اأفراد العينة )عدد اإلأفراد امل�ش��اركني يف اإل�ش��تطالع اأو الدرا�ش��ة البحثية( التي اأُجرَي 
اإل�شتطالع اأو البحث عليها، فهل كان عددها منا�شًبا؟ وهل هي ممثلة لكل الفئات التي يتحدث عنها اإل�شتطالع؟ من 
هنا يجب اأن نفح�س با�ش��تمرار كل هذه اإلأ�ش��ئلة قبل اأن نقبل امل�ش��وح واإل�ش��تبيانات اإلإح�شائية بو�شفها اأحد �ش��واهد 

املو�شوع املطروح اأمامنا.

عند اإجراء ا�ضتطاع راأي اأو م�ضح اإح�ضائي اأو اأي بحث علمي:
⦁  �شرورة ا�شتبعاد اإلأ�شئلة التي تت�شمن اأكثر من فكرة واحدة  في نف�س ال�شوؤال.

⦁  �ش�رورة ا�ش�تبعاد اإلأ�ش�ئلة الت�ي تت�شم�ن نفًي�ا مزدوًج�ا. مثال للنف�ي المزدوج: �لم 
يوجد �ش�بب اأإلَّ يكون هو الفاعل�. 

اإ�شاءة
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اأتدرَّب
1. في �شوء قراءة الن�س ال�شابق واإلإ�شاءات، اأناق�س مجموعتي لمحاولة الو�شول اإلى  اإجابة عن اإلأ�شئلة التالية:

⦁ � هل تظن اأنه ينبغى اأن ُي�شمح لطبيب يعاني اإلكتئاب اأن يعالج المر�شى اإلأبرياء؟�
ما راأيك في طرح ال�شوؤال بهذه الطريقة اإذا �شادفتها في ا�شتطالع راأي معين؟ هل ال�شوؤال مو�شوعي اأم متحّيز؟

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

.........................................................................................................................
⦁ � وفًق�ا لم�ش�ح اإح�شائ�ي اأج�ري عل�ى ط�الب ف�ش�ل �شغي�ر في مدر�ش�ة ابتدائية ف�ي قرية بعيدة ع�ن المدينة اأفاد %80 
من الطالب باأنهم إل يف�شلون وجود اإلأ�ش�ئلة المو�شوعية في اإلختبارات، من هنا ن�ش�تنتج اأن 80% من الطلبة في جميع 

لون وجود اإلأ�ش�ئلة المو�شوعية�. المدار��س إل يف�شِّ
ما راأيك في نتيجة اإلإح�شاء ال�شابق؟ وهل تطمئن بو�شفك مفكًرا ناقًدا اإلى هذه النتيجة؟ ولماذا؟

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

.........................................................................................................................
⦁ � ما مدى ر�شاك عن جاذبية منتجاتنا وروعتها؟�

كيف تحكم على جودة ال�شوؤال ال�شابق اإذا وجدته في ا�شتطالع راأي معين؟ 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

⦁ � هل كان من ال�شهل عليك العثور على منتج �شركتنا؟ وهل ا�شتريَته؟�
 ما حكمك على طرح ال�شوؤال بهذه الطريقة في �شوء قراءة الن�س؟

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

.........................................................................................................................
⦁ � األم تكن الخدمة المقدمة غير �شيئة؟�

م ال�شوؤال ال�شابق لو �شادفَته في ا�شتطالع راأي معين؟ كيف تقوِّ
.............................................................................................
.............................................................................................
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بو�شف�ك مفك�ًرا ناق�ًدا علي�ك اأن تط�رح اأ�ش�ئلة اأو تبح�ث ع�ن معلوم�ات تح�اول اأن تح�ش�م بها وج�ود تناق�س في ال�ش�واهد، 
ولك�ن قب�ل اأن تجي�ب، علي�ك اأن تالح�ظ اأن هن�اك ث�الث حاإلت على اإلأقل نكون فيها اأكثر مياًل للموافقة على زعم معين، 

وهي:
⦁  عندم�ا يتمث�ل ذل�ك الزع�م ف�ي �ش�ورة معرف�ة عام�ة غي�ر متن�ازع عليه�ا، كالزع�م ب�اأن �رف�ع اإلأثق�ال يزي�د م�ن ق�وة 

الع�ش�الت�، اأو �ممار�ش�ة الريا�ش�ة بانتظ�ام ت�ش�اعد ف�ي المحافظ�ة عل�ى ال�شح�ة�.
⦁  عندما ينتج الزعم عن حجة مبنّية بنًاء جيًدا.

⦁  عندما ن�شتطيع تاأييد الزعم ب�شواهد وجيهة اأخرى اأو اأبحاث علمية موثوقة.

2. واإلآن كيف تحكم على هذين القولين المتناق�شين؟

اأ.  )يق�ول اأحم�د: م�ن خبرت�ي ال�ش�خ�شية اأف�ش�ل طريق�ة للتخل��س م�ن اآإلم المع�دة ه�ي �ش�رب كوب من الم�اء الدافئ مع 
الليم�ون قبل تناول اإلإفطار ب�ش�اعة(.

ب. )تق�ول اأم�ل : م�ن خبرت�ي ال�ش�خ�شية اأف�ش�ل طريق�ة للتخل��س م�ن اآإلم المع�دة هي �ش�رب ك�وب من الم�اء البارد دون 
اأي�ة اإ�شافات قبل النوم ب�ش�اعة(. 

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

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

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

.........................................................................................................................
�م ب�ش�بب مبالغت�ه ف�ي قيم�ة ت�شميم�ه، فو�ش�ل اإل�ى قناع�ة  ن�ت ل�دى �ش�خ�س معي�ن خب�رة غي�ر  ُمر�شي�ة م�ع م�شمِّ 3. تكوَّ
مي�ن يبالغ�ون ف�ي تقدي�ر اأعماله�م. ما راأيك ف�ي هذه النتيجة التي انته�ى اإليها؟ هل هي معقولة  )تعمي�م( ب�اأن كل الم�شمِّ

اأم إل؟ ولم�اذا؟
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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مفاتيح لتقويم ال�ضواهد

اأ�ضتخدم االأ�ضئلة التالية لت�ضاعدني في تقويم االأنماط المختلفة لل�ضواهد:
هل للحد�س اأي �شواهد اأخرى تدعمه؟  ⦁

هل لدى مقدم المو�شوع المطروح خبرة اأو تدريب بالمو�شوع؟  ⦁
ما التحيُّزات اأو الم�شالح التي قد توؤثر في �شهادة �شخ�س معين؟  ⦁

هل لدى ال�شخ�س اأية خبرة ت�شاعده في الحكم؟  ⦁
م ال�شخ�س اإلفترا�شات التي توؤثر في �شهادته؟ كيف يقوِّ  ⦁

اأي ال�شهادات ال�شخ�شية اإلأخرى قد ت�شاعد في تقويم �شهادة هذا ال�شخ�س؟  ⦁
ما المعلومات المفقودة في �شهادة هذا ال�شخ�س؟  ⦁

م�ا م�دى الت�زام اإلإح�ش�اءات الم�ش�تخدمة بالمو�شوعي�ة؟ وه�ل ُطّبق�ت قواع�د البح�ث العلم�ي عن�د اختي�ار عين�ة   ⦁
البح�ث؟

اإر�ضادات عند اختيار عينة في ا�ضتطاع اأو بحث معين:
غ التعميم اأو النتيجة. وفي  ⦁  يجب عند اختيار عينة لعمل بحث اأو ا�شتطالع معين اأن تكون العينة كبيرة بدرجة ت�شوِّ
معظم الحاإلت، كلما زاد عدد اإلأبحاث اأو عدد المالحظين زادت م�شداقية النتائج. فاإذا اأردنا �شياغة تعميم حول 
ع�دد م�رات تلق�ي الطلب�ة الم�ش�اعدة م�ن اأقرانه�م عن�د اإع�داد تقاريره�م الدرا�ش�ية، فمن اإلأف�ش�ل اأن نختار للدرا�ش�ة 

100 طالب وطالبة بدإًل من ع�ش�رة طالب.
⦁  يجب اأن تكون العينة �شاملة، ومتنوعة، بما يتوافق مع نوع المو�شوعات المطروقة.

⦁  من اإلأف�شل اأن تكون العينة ع�شوائية، اأي اأن نختار اأفراد العينة ع�شوائيًّا دون ترتيب معين.

اإ�شاءة

الم�شدر: طرح األأ�شئلة المنا�شبة: مر�شد للتفكير الناقد، الطبعة األأولى، نيل براون و�شتيورات كيلي، ترجمة نجيب الح�شادي و محمد ال�شيد، ٢009م
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اأتدرَّب واأتفاعل مع عائلتي

بين التحليل والت�ضليل 
�ا مليًئ�ا بالم�شائ�د المعلوماتي�ة والمكائ�د الت�ش�ويقية، ومتخًم�ا بالمطالب�ات اإلقت�شادي�ة واإلتجاه�ات  ... إلأنن�ا نعي��س ع�ش�ًرا رقميًّ
اإلجتماعي�ة، الت�ي ترتك�ز -ف�ي غالبه�ا- عل�ى البيان�ات، فم�ن الطبيع�ي اأن نتعر��س اإل�ى �ش�يل ج�ارف م�ن اإلإح�ش�اءات الُمبا�ش�رة، 
وا�ش�تطالعات ال�راأي، واإلدع�اءات اإلإح�شائي�ة ف�ي القن�وات اإلإعالمي�ة وو�ش�ائل التوا�ش�ل اإلجتماع�ي. م�ن الموؤ�ش�ف اأنن�ا اأ�شبحن�ا 

ُم�ش�تهلكين �ش�لبيين للدعاي�ة اإلإح�شائي�ة، واإلأ�ش�واأ م�ن ه�ذا اأنن�ا اأ�شبحن�ا اأنف�ش�نا الو�ش�يلَة الت�ي ُتعي�د تدوي�ر مث�ل ه�ذه الدعايات.
يق�ول اأح�د الخب�راء اإلإح�شائيي�ن بع�د اأن �ش�اق ذرًع�ا بالت�ش�وُّهات اإلإح�شائي�ة الت�ي يتعر��س له�ا العام�ة، موجًه�ا الن�شيح�ة له�م: 
»لمجرد اأنها بيانات، فهذا إل يعني اأنها �شادقة، ولمجرد اأنها كمية فهذا إل يعني اأنها مو�شوعية«... كل البيانات اإلإح�شائية تقريًبا 
�ا م�ن ال�ش�كوك، لك�ن القاع�دة اإلأ�شا�ش�ية هنا اأن�ه اإذا كانت اإلإح�ش�اءات بالفعل  ُتثي�ر اأ�ش�ئلة وف�ش�وإًل، وُت�ش�رع اأب�واب الت�ش�اوؤل وبع�شً

ت�ش�تحق التوق�ف عنده�ا وم�ش�اركتها م�ع اإلآخرين، فاإنها اإذن ت�ش�تحق الفهم ف�ي المقام اإلأول.

١. هل تتفق اأم تختلف مع وجهة نظر الكاتب في اأننا اأ�شبحنا م�شتهلكين �شلبيين للدعاية اإلإح�شائية ؟اذكر ال�شبب.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ق بين اإلإح�شاءات الموثوقة واإلإح�شاءات الم�شلِّلة؟ ٢. كيف نفرِّ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

٣. لماذا تلجاأ بع�س ال�شركات إل�شتخدام اإلإح�شاءات الم�شلِّلة؟ 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

منّية في�اإلإح�شاءات الم�شلِّلة التي  ٤.ما دورنا بو�شفنا مجتمًعا من المفكرين الناقدين في ك�شف المغالطات ال�شِ
تن�شرها بع�س ال�شركات التجارية � 

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

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

الم�شدر: �شحيفة عكاظ، األإح�شاءات: بين التحليل والت�شليل، ١٣ مايو ٢0١9م، ملفي الر�شيدي )بت�شرف(
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اأحياًن��ا تب��دو لن��ا بع���س احلج��ج �شحيح��ة، ونك��ون عل��ى ا�ش��تعداد 
لقبوله��ا، ب��ل كث��رًيا م��ا نقبله��ا. ولك��ْن بع��د فح�س دقيق ومتعُّن، نكت�ش��ف 
اأن احلج��ة غ��ري �شحيح��ة؛ إلأنه��ا تت�شم��ن خط��اأ يف بني��ة احلج��ة، اأو يف 
دق��ة اإلألف��اظ امل�ش��تخدمة، وه��و م��ا نطل��ق علي��ه ا�ش��م مغالط��ات. وُتع��دُّ 
املغالط��ات م��ن اأه��م موا�شي��ع اإل�ش��تدإلل املنطق��ي. فالغر���س اإلأ�شا�ش��ي 
م��ن درا�ش��ة املغالط��ات املنطقي��ة يتمث��ل يف الدراي��ة ب�ُش��بِل جتنُّ��ب الوقوع 
يف اخلطاأ يف اإل�ش��تدإلإلت املنطقية املختلفة. فما املغالطات املنطقية؟ 

وما اأنواعها؟ وما �شُبل جتنبها وك�شفها؟

متهيد 〈〈

األأهداف

اأتعّرف على المغالطات المنطقية.  .1

اأكت�صف نماذج من المغالطات ال�صورية.  .2

اأحّلل نماذج من المغالطات ال�صورية.  .3

�أقر�أ

�لوعي باملغالطات �ملنطقية �ل�صورية
�لدر�س 
�لثاين

معنى املغالطة املنطقية:
⦁  ي�ش��تخدم م�شطلح �املغالطة� مبعاٍن خمتلفة، لكنه ي�ش��ري بوجه عام اإىل اإل�ش��تدإلل الذي يت�شمن خلاًل نتيجة إلنتهاك 
بع���س قواع��د اإل�ش��تدإلل املنطق��ي. املغالط��ة اإذن خط��اأ، اأو رمب��ا �حيل��ة� ا�ش��تدإللية ق��د ي�ش��تخدمها امل��رء يف حماولت��ه اإقن��اع 

اإلآخرين بقبول نتيجته.
⦁ تنق�شم املغالطات املنطقية ق�شمني رئي�شيني:

الن��وع اإلأول م��ن املغالط��ات ت�ش��مى املغالط��ات ال�شوري��ة؛ إلأنه��ا تتعل��ق ب�ش��ورة احلج��ة اأو �ش��كلها، وه��ي من��ط م��ن احلج��ج . 1
الفا�ش��دة الت��ي نق��ع فيه��ا ب�ش��بب �شورته��ا املنطقي��ة التي ت�ش��به �ش��ورة ُحجة منطقية �شحيح��ة، وهي لي�ش��ت كذلك؛ لوجود 
خلل يف بنية احلجة. املغالطات ال�شورية تهتم ب�شكل احلجة وبنيتها بغ�س النظر عن حمتواها. ومن هنا ميكن الك�شف 

ع��ن املغالط��ات ال�شورية بتحويله��ا اإىل �شيغة رمزية. 
النوع الثاين هو املغالطات غري ال�شورية، و�شوف ياأتي احلديث عنها يف الدر�س القادم.. 2

     تو�ش�ف المغالط�ات اأحياًن�ا بال�شف�ش�طات. وال�ش�بب ف�ي ه�ذه الت�ش�مية يرجع اإلى اأفالط�ون الذي قام بتجميع 
اأمثلة إلأ�ش�اليب التفكير الخاطئ، وعر�شها على ل�ش�ان اثنين من اأن�شار المدر�ش�ة ال�شف�ش�طائية.

�إ�صاءة
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�أفهم و�أحلِّل
 اأنواع المغالطات ال�صورية 

 النوع األأول: مغالطة اإنكار المقدم

املغالطة املنطقية القاعدة ال�صحيحة
مغالطة اإنكار المقدم:

تتمثل المغالطة في اإنكار المقدم بدإًل من اإثباته 

ب ← ج 
∽ ب  

∴ ∽ ج

∽  تدل على �النفي� 

مثال )1(:
اإذا كانت اإ�شراء �شعودية، اإذن فهي خليجية

اإ�شراء لي�شت �شعودية
اإذن اإ�شراء لي�شت خليجية

مثال )2(:
اإذا كان خالد ي�شكن في مدينة الريا�س، اإذن فهو مقيم 

في ال�شعودية
خالد إل ي�شكن في مدينة الريا�س
 اإذن خالد إل يقيم في ال�شعودية

قاعدة اإثبات )اأو و�شع( المقدم: 
اإثبات المقدم يوؤدي منطقًيا اإلى اإثبات التالي

ب ← ج 
ب 
∴ ج

← تدل على �اإذا�
∴  تدل على �اإذن�

مثال )1(:
اإذا كانت نوف �شعودية، اإذن فهي خليجية

نوف �شعودية
اإذن نوف خليجية

مثال )2(:
اإذا كان بدر ي�شكن في مدينة نجران، اإذن فهو مقيم في 

ال�شعودية
بدر ي�شكن في مدينة نجران 
اإذن بدر مقيم في ال�شعودية
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⦁ اإذا كان معك كلمة ال�شر ت�شتطيع اأن ت�شتخدم الحا�شوب. واأنت معك كلمة ال�شر اإذن: ت�شتطيع اأن ت�شتخدم الحا�شوب.
⦁ اإذا كان مع�ك كلم�ة ال�ش�ر ت�ش�تطيع اأن ت�ش�تخدم الحا�ش�وب. واأن�ت لي��س مع�ك كلم�ة ال�ش�ر اإذن: ت�ش�تطيع اأن ت�ش�تخدم 

الحا�شوب.

ًنا: هل المثاإلن �شحيحان؟ اأم اأن اأحدهما اأو كليهما يت�شمن مغالطة؟ 1.  اأقارن بين المثالين ال�شابقين مبيِّ

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

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

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

٢.  اإذا كان اأحد المثالين يت�شمن مغالطة، فما ا�شم المغالطة؟
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

٣.  معتمًدا على ح�شيلتي اللغوية وفهمي، اأعيد �شياغة المق�شود بالمغالطات المنطقية؟ 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

ُح اإلختالف بين قاعدة اإثبات المقدم ومغالطة اإنكار المقدم، مع �شرب بع�س اإلأمثلة. ٤. اأو�شِ
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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 اأنواع المغالطات ال�صورية 
النوع الثاني: مغالطة اإثبات التالي

املغالطة املنطقية القاعدة ال�صحيحة

مغالطة اإثبات )اأو و�شع( التالي:

ا اإلى اإنكار المقدم  اإثبات التالي إل يقود منطقيًّ
ب ← ج 
ج  
∴ ∽ ب

مثال )1(:
اإذا كانت �شحر بحرينية، اإذن فهي خليجية 

�شحر خليجية
اإذن �شحر لي�شت بحرينية

مثال )2(:
اإذا لم يوجد وقود في ال�شيارة، فلن تتحرك

ال�شيارة إل تتحرك
اإذن ال�شيارة لي�س بها وقود

مثال )3(:
اإذا كان �شالح قد در�س اللغة ال�شينية، اإذن �شالح 

متحدث جيد باللغة ال�شينية. 
�شالح متحدث جيد باللغة ال�شينية،
اإذن �شالح لم يدر�س اللغة ال�شينية.

قاعدة اإنكار )اأو رفع( التالي : 

ا اإلى اإنكار المقدم اإنكار التالي يوؤدي منطقيًّ
ب ← ج 
∽ ج 
∴ ∽ ب

مثال )1(:
اإذا كان خالد �ُشعوديًّا، اإذن فهو عربي

ا خالد لي�س عربيًّ
اإذن خالد لي�س �ُشعوديًّا.

مثال )2(:
اإذا كانت هند م�شيفة جوية، اإذن فهي تجيد ال�شباحة

هند إل تجيد ال�شباحة
اإذن هند لي�شت م�شيفة جوية

مثال )3(:
اإذا كان عبدالعزيز مهند�َس اإلكترونيات، اإذن فهو خبير 

في اإ�شالح الحا�شوب.
عبدالعزيز لي�س خبيًرا في اإ�شالح الحا�شوب، 

اإذن عبدالعزيز لي�س مهند�َس اإلكترونيات.
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٥.  معتمًدا على ح�شيلتي اللغوية وفهمي، اأعيد �شياغة المق�شود بقاعدة اإنكار التالي، ومغالطة اإثبات التالي مع 
�شرب بع�س اإلأمثلة.

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

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

.....................................................................................................................
ز بني اإلأمثلة ال�شحيحة واملغالطات املنطقية فيما ياأتي: ٦. بعد حتويل اإلأمثلة اإىل �شيغة رمزية، اأميِّ

⦁  اإذا كان هاتفك يدخل على مواقع التوا�شل، اإذن ف�شبكة اإلإنرنت تعمل.
�شبكة اإلإنرنت إل تعمل

اإذن هاتفك إل يدخل على مواقع التوا�شل.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

⦁  اإذا اأمطرت ال�شماء ابتلت اإلأر�س.
ابتلت اإلأر�س

اإذن اأمطرت ال�شماء.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

⦁  اإذا اأُ�شبُت باملر�س �شرتفع درجة حرارتي.
مل ترتفع درجة حرارتي
ب باملر�س. اإذن مل اأُ�شَ

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

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

.....................................................................................................................
⦁  اإذا نام اجلنود هَجَم اإلأعداء.

هجم اإلأعداء
اإذن نام اجلنود.

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

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

.....................................................................................................................
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 اأنواع المغالطات ال�صورية 
النوع الثالث: مغالطة القيا�س الف�صلي الفا�صد

املغالطة املنطقية القاعدة ال�صحيحة

مغالطة القيا�س الف�صلي الفا�صد:

ا با�شم مغالطة اإقرار البديل.  وتعرف اأي�شً

الحالة اإلأولى: ب ∨ ج 
ب  
∴ ∽ ج

الحالة الثانية: ب ∨ ج 
ج  
∴ ∽ ب

∨ تدل على �اأو�

مثال )1(:
اأحمد يحب كرة القدم، اأو يحب ال�شباحة.

اأحمد يحب كرة القدم
اإذن اأحمد إل يحب ال�شباحة.

مثال )2(:
�شعيد طالب اأو موظف

�شعيد موظف
اإذن �شعيد لي�س طالًبا.

تو�صيح: 
اأإل  الق�دم  ك�رة  يح�ب  اأحم�د  كان  اإذا  بال�ش�رورة  لي��س 
�ا م�ن الممكن  يح�ب ال�ش�باحة، فق�د يحبهم�ا مًع�ا. واأي�شً
ف�ي المث�ال الثان�ي اأن يك�ون �ش�عيد موظًف�ا وطالًب�ا ف�ي 

الوق�ت نف�ش�ه.

قاعدة القيا�س الف�صلي  
حين تكون لدينا ق�شية ف�شل، ويتوافر لدينا نفي اأحد 

طرفيها، فاإننا نح�شل على الطرف الثاني
الحالة اإلأولى:  ب ∨ ج 

∽ ب 
∴ ج

الحالة الثانية:  ب ∨ ج 
∽ ج 
∴ ب

∨ تدل على �اأو�
مثال )1(:

اأحمد مهند�س اأو طبيب.
 اأحمد لي�س مهند�ًشا

اإذن اأحمد طبيب

مثال )2(:
�شاأتناول الطعام اأو اأ�شاهد المباراة

لن اأ�شاهد المبارة
اإذن �شاأتناول الطعام
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ز بين قاعدة القيا�س الف�شلي، ومغالطة القيا�س الف�شلي الفا�شد، مع �شرب بع�س اإلأمثلة. ٧.  اأميِّ
.........................................................       ........................................................
.........................................................       ........................................................
.........................................................       ........................................................
.........................................................       ........................................................

ز بني احلجة ال�شحيحة واملغالطة يف اإلأمثلة اإلآتية: ٨. اأميِّ
⦁  الوقود َنِفَد من ال�شيارة، اأو البطارية إل تعمل.

الوقود نِفَد
اإذن البطارية إل تعمل.

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

⦁  اأحمد لديه اأرنب اأو قطة �شغرية.
اأحمد لي�س لديه قطة �شغرية.

اإذن اأحمد لي�س لديه اأرنب.
       ........................................................
       ........................................................

٩. اأكمل املثال اإلآتي وفق القاعدة ال�شحيحة:
⦁ خلف بن هذال العتيبي �شاعر اأو تاجر.

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

⦁ مهرجان الجنادرية �شعودي اأو اإماراتي.
مهرجان الجنادرية لي�س اإماراتيًّا.

........................................................
⦁  ماجد عبداهلل إلعب كرة قدم اأو إلعب كرة �شلة.

.....................................................
اإذن ماجد عبداهلل إلعب كرة قدم. 

الف�شل�ي  القيا��س  مغالط�ة  اأن  إلح�ظ 
الفا�ش�د تق�رُّ اأح�د البديلْين، ب�دإًل من اأن 

تنف�ي اأحدهم�ا .

�إ�صاءة
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 اأنواع المغالطات ال�صورية 
النوع الرابع: مغالطة الو�صط غير الم�صتغرق )الحد األأو�صط غير الم�صتغرق(

املغالطة املنطقية القاعدة ال�صحيحة

اأما مغالطة الحد اإلأو�شط غير الم�شتغرق، فال يكون 
الحد األأو�صط فيها م�شتغَرًقا في اأيٍّ من المقدمتْين كما 

في المثالين التاليْين:
مثال )1(:

كل الب�شر من الثدييات.
بع�س الثدييات اأرانب

اإذن بع�س اإلأرانب ب�شر.
مثال )2(:

كل الخيول لها اأربعة اأقدام.
كل الكالب لها اأربعة اأقدام

اإذن كل الكالب خيول.

في القيا�س يجب اأن يكون الحد األأو�صط م�شتغَرًقا في 
اأحد مقدمتْي القيا�س على اإلأقل.

مثال:
كل العلماء متوا�شعون
بع�س اإلأطباء علماء

اإذن بع�س اإلأطباء متوا�شعون.

�أتذكر �أن
القيا��س بمعن�اه المنطق�ي ه�و: ا�ش�تدإلل تل�زم في�ه النتيج�ة ع�ن مقدمتْي�ن، ول�ه �ش�روط، اأهمه�ا: اأن تك�ون اإح�دى 
المقدمتْي�ن موجب�ة و اإحداهم�ا كلي�ة. يتك�ون القيا��س م�ن ثالث�ة حدود، وه�ي: الحد اإلأكب�ر، والحد اإلأ�شغ�ر، والحد 

اإلأو�ش�ط )يتك�رر ف�ي المقدمتي�ن وإل يظه�ر ف�ي النتيج�ة(.  
مثال:

كل �شعودي يح�شل على الرعاية ال�شحية مجاًنا.
محمد �شعودي 

محمد يح�شل على الرعاية ال�شحية مجاًنا.
في هذا القيا�س لدينا ثالث ق�شايا:

⦁   مقدمة كبرى: كل �شعودي يح�شل على الرعاية ال�شحية مجاًنا.
⦁    مقدمة �شغرى: محمد �شعودي.

نتيجة: محمد يح�شل على الرعاية ال�شحية مجاًنا.   ⦁
معنى اإل�شتغراق: �شمول الحكم كل اأع�شاء المو�شوع اأو المحمول في القيا�س. 

المو�شوع في المقدمة الكبرى في المثال ال�شابق: �شعودي.
المحمول في المقدمة الكبرى في المثال ال�شابق: يح�شل على الرعاية ال�شحية المجانية.

نالح�ظ اأن الح�د اإلأو�ش�ط ف�ي المث�ال ال�ش�ابق )�ش�عودي( ج�اء م�ش�تغَرًقا ف�ي المقدم�ة الكب�رى، ومن هنا فالقيا��س 
ال�ش�ابق �شحيح.
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1. اأتاأمل اإلأمثلة التالية، ثم اأحدد اأيها ميثل حجة �شحيحة، واأيها ميثل مغالطة.
٢.  يف اإلأمثلة التي تت�شمن مغالطة، اأحدد نوع املغالطة.

٣.  هل ميكنك حتويل اإلأمثلة التي تت�شمن مغالطات اإىل حجج �شحيحة؟
اإلأمثلة:

⦁  اإذا كان معك كلمة ال�شر ت�شتطيع اأن ت�شتخدم احلا�شوب. واأنت معك كلمة ال�شر، اإذن: ت�شتطيع اأن ت�شتخدم احلا�شوب.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

⦁  اإذا كان مع�ك كلم�ة ال�ش�ر ت�ش�تطيع اأن ت�ش�تخدم احلا�ش�وب. واأن�ت لي��س مع�ك كلم�ة ال�ش�ر، اإذن: ت�ش�تطيع اأن ت�ش�تخدم 
احلا�شوب.

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

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

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

..........................................................................................................................
⦁  اأ�شماء تذاكر درو�شها اأو ت�شتمع للمذياع، ولكن اأ�شماء إل ت�شتمع للمذياع، اإذن اأ�شماء إل تذاكر درو�شها.

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

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

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

..........................................................................................................................
⦁  اإذا كنت معلًما فاأنت لديك وظيفة.

اأنت ل�شت معلًما.
اإذن لي�س لديك وظيفة.  

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

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

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

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

�أتدّرب
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٤.  اأناق�س اإلأمثلة التالية مع مجموعتي ثم اأحدد نوع كل مثال من القائمة التالية:

⦁  اإذا اأمطرت ال�شماء في المنطقة ال�شرقية ف�شاأقوم بتاأجيل رحلتي.
اأمطرت ال�شماء في المنطقة ال�شرقية

اإذن �شاأقوم بتاأجيل رحلتي.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

⦁  اإذا اأمطرت ال�شماء في المنطقة ال�شرقية ف�شاأقوم بتاأجيل رحلتي.
لُت رحلتي اأجَّ

اإذن اأمطرت ال�شماء في المنطقة ال�شرقية.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

⦁  اإذا كن�ت معلًم�ا فاأن�ت موظ�ف
اأنت موظف

اإذن اأنت معلم.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

قيا�س ف�شلي �شحيح. قاعدة اإنكار التالي. قاعدة اإثبات المقدم.

مغالطة القيا�س الف�شلي الفا�شد.  مغالطة اإثبات التالي. مغالطة اإنكار المقدم. 

مغالطة الحد اإلأو�شط غير الم�شتغَرق.



172

⦁  اإذا كان معك المفتاح ت�شتطيع دخول المنزل، واأنت لي�س معك المفتاح، اإذن لن ت�شتطيع دخول المنزل. 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

⦁  كل الطالب ناجحون.
�شالح ناجح

اإذن �شالح طالب.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

⦁  بع��س الموهوبي�ن له�م �ش�عر ق�شي�ر ومالم�ح ح�ادة، و�شديق�ي ل�ه �ش�عر ق�شي�ر ومالم�ح ح�ادة، اإذن إل ب�دَّ اأن �شديق�ي 
موهوب.

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

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

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

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

⦁  عبدالرحمن طبيب اأو �شاعر.
عبدالرحمن طبيب

اإذن عبدالرحمن لي�س �شاعًرا.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

٥. اأكمل اإلأمثلة اإلآتية في �شوء درا�شتي للقواعد ال�شحيحة:
⦁  اإذا لم تهبط الطائرة في الموعد، ف�شتتاأخر رحلتي.

لم تهبط الطائرة في الموعد
.....................................................
⦁  اإذا لم تهبط الطائرة في الموعد، ف�شتتاأخر رحلتي.

لم تتاأخر رحلتي
...................................................
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د اأه�و ُحجة �شحيحة اأم مغالطة؟ واإذا  ٦. اأح�اول اأن اأعي�د �شياغ�ة المث�ال التال�ي م�ع مجموعتي بطريقة منّظمة، ثم اأحدِّ
كان مغالطة فما نوعها؟

�لق�د قل�ت اإن�ك �ش�تت�شل ب�ي اإذا و�شل�ت اإل�ى منزل�ك قب�ل التا�ش�عة م�ش�اًء، واأن�ت ات�شل�ت ب�ي، اإذن إل ب�ّد اأن�ك و�شلت اإلى 
منزل�ك قب�ل ال�ش�اعة التا�ش�عة م�ش�اًء�.

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................
٧. توج�د اأن�وع كثي�رة م�ن مغالط�ات القيا��س. وتحدثن�ا ف�ي ه�ذا الدر��س ع�ن مغالط�ة الو�ش�ط غي�ر الم�ش�تغَرق )الح�د 
اإلأو�ش�ط غير الم�ش�تغَرق(. اأ�ش�تعين ب�ش�بكة اإلإنترنت للبحث عن اثنين اآخرين من اأنواع مغالطات القيا��س، لم ُتذكر في 

الدر��س؟ م�ع ذكر اأمثل�ة عليها. 
...................................................................................................................... .1
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................................................................... .2
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

املفكر الناقد يطرح عدد من األأ�صئلة للتاأكد من موثوقية م�صادر املعلومات: 
ما نوع م�صدر املعلومات )فرد، موؤ�ص�صة حكومية اأو اأهلية، منظمة دولية(؟  ⦁

⦁  ما اخللفية العلمية والثقافية مل�صدر املعلومات )متخ�ص�س، غري متخ�ص�س(؟ 
ما هدف م�صدر املعلومات؟ )تعليمي، جتاري، ثقايف، �صيا�صي(   ⦁

هل معلومات امل�صدر مت�صقة اأو متناق�صة؟  ⦁
⦁  وماذا عن األآراء األأخرى ذات العالقة بامل�صاألة التي يطرحها امل�صدر؟ هل تتفق معه اأو تناق�صه؟

�أتذكر �أن
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يكم��ن اخلل��ل املوج��ود يف املغالط��ات غ��ري ال�شوري��ة يف حمت��وى 
مقدماته��ا، اأو يف العالق��ة ب��ني مقدماته��ا ونتيجته��ا؛ إلأنه��ا اإم��ا اأن تك��ون 
تل��ك املقدم��ات باطل��ة، واإم��ا اأن تك��ون �ش��واهدنا عل��ى �شدقه��ا �شعيف��ة 
��ا رمب��ا  واهي��ة، اأو إلأن مقدماته��ا لي�ش��ت متعلق��ة اأ�ش��اًل بنتيجته��ا، واأي�شً
يكمن اخللل ب�شبب ت�شتيت اإلنتباه، اأو إلأنها تتو�شل حياًل لغوية يف اإقرار 
نتيجته��ا كم��ا يح��دث يف مغالط��ات اإلإبه��ام والغمو���س، الت��ي يعتمد فيها 
ال�شخ�س على عبارات حمالة اأوجه، فيوظف وجًها منها تارة، ويوظف 
وجًها اآخر خمتلًفا تارة اأخرى. هكذا تتعدد طرائق ارتكاب املغالطات، 
وتتع��دد معه��ا طرائ��ق ت�شنيفه��ا. وكم��ا ذكرن��ا يف الدر���س ال�ش��ابق ت��رد 
املغالط��ات ال�شوري��ة يف �ش��ياقات ا�ش��تنباطية، اأم��ا املغالط��ات غ��ري 
ال�شورية فِرد غالًبا يف �ش��ياقات ا�ش��تقرائية. املغالطات غري ال�شورية 
اإذن حج��ج يرج��ع اخلل��ل فيه��ا اإىل طبيع��ة حمتواه��ا، اأو اإىل اأ�ش��باب 
ا من اأهم هذه  معرفية اأو لغوية؛ و�شوف ن�شتعر�س يف هذا الدر�س بع�شً

املغالطات.

متهيد 〈〈

األأهداف
اأبّين معنى المغالطات غير ال�صورية.   .1

اأ�صتنتج اأ�صباب مغالطات األ�صتقراء.   .2
ف�ي  المتك�ررة  المغالط�ات  بع��س  اأحّل�ل   .3

اليومي�ة. الحي�اة 
اأت�دّرب عل�ى الك�ص�ف ع�ن المغالط�ات ف�ي   .4

المختلف�ة. واألأمثل�ة  الن�صو��س 

�أقر�أ )١(

�لوعي باملغالطات غري �ل�صورية
�لدر�س 
�لثالث

مغالطة ال�صخ�صنة )التجريح ال�صخ�صي(
يق�ش��د به��ا الطع��ن يف �ش��خ�شية �شاح��ب احلج��ة ب��دإًل م��ن تفني��د كالمه، اأو حتلي��ل راأيه، 
د �شدق ق�شية معينة اأو كذبها، وما يحدد �شحة ُحجة ما،  اأو مناق�شة حجته. اإن ما يحدِّ
اأمٌر إل عالقة له بقائل العبارة اأو احلجة من حيث �ش��خ�شيته ودوافعه املختلفة. ال�ش��بب 
يف اأن �الهج��وم عل��ى ال�ش��خ�س� ُيع��دُّ مغالط��ة، يكم��ن يف اأن ال�ش��خ�شية، اأو الظ��روف 

اأو اأفعال ال�ش��خ�س، إل عالقة لها ب�شحة حجة ذلك ال�ش��خ�س اأو بخطئها. 
له��ذه املغالط��ة �ش��ور متع��ددة واأ�ش��ماء خمتلف��ة، لكنه��ا يف النهاي��ة تتعل��ق باإهم��ال حج��ة 

املتح��دث، والتعري���س ب��ه اأو بظروف��ه ال�ش��خ�شية اأو معتقدات��ه. 
واإلأمثلة على هذا النوع من املغالطات كثرًيا ما جندها يف حديث اأجهزة اإلإعالم.
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اأمثلة:
⦁  يق��ول اأح��د اإلأ�ش��خا�س: �نظري��ة الع��امل  � ���س�  جُم��رد كالم ف��ارغ، إل اأتوق��ع اأن جن��د علًم��ا نافًع��ا ل��دى �ش��خ�س اأنهى 

حياته يف م�شحة عقلية�.
⦁  � اأنتم تعرفون جميًعا اأن هذا ال�شخ�س� �س� كذاب وغ�شا�س وغري موثوق يف ذمته املالية، بل من كبار امل�شتفيدين 

من امل�شروع املقدم ، فكيف توافقون على هذا امل�شروع املطروح؟ �  

إلح��ظ: يف املث��ال اإلأول، اأن حال��ة الع��امل ����س� ال�شحّي��ة يف مرحل��ة م��ن حيات��ه اأمر �ش��خ�شي ولي���س لها عالق��ة باحلقيقة 
العلمي��ة الت��ي تو�ش��ل اإليه��ا يف النظري��ة الت��ي قدمه��ا وبره��ن عليه��ا علمّي��ا يف وق��ت �ش��ابق، وكذل��ك احل��ال يف املث��ال الث��اين 
بالن�ش��بة لل�ش��خ�س ����س� ق��د يك��ون غ��ري موث��وق بالفع��ل ول��ه م�شلح��ة مبا�ش��رة يف امل�ش��روع املق��دم، غري اأن ه��ذا اإلأمر إل 
عالقة له  بجدوى امل�ش��روع اأو عدم جدواه، ومن ثم فال عالقة للم�ش��روع بال�شفات والظروف ال�ش��خ�شية ملقدم امل�ش��روع.

ا؟ ⦁  ال�شخ�س 1: ما راأيك يف اأدلة هذا اإلأ�شتاذ وُحججه؟ اأتراها قوية جدًّ
ا اإىل طريقة نطقه للكلمات، مثل هذا  ال�ش��خ�س 2: انظ��ر فق��ط اإىل هيئت��ه: اإن هيئت��ه إل توح��ي باأنه حمرم، انظ��ر اأي�شً

ال�شخ�س إل ميكن اأن َي�شُدق اأبًدا!
هن��ا ن��رى اأن ال�ش��خ�س 2 ب��دإًل م��ن ال��رد عل��ى اإلأدل��ة واحُلج��ج تهرب اإىل ال�ش��خ�شنة يف حق قائلها، �ش��واء باأ�ش��ياء حقيقية 

اأو غري حقيقية فذكر مثاًل �ش��كله وهيئته التي تدل يف راأيه على اأنه إل ي�شدق اأبًدا؟

يوج��د بع���س احل��اإلت الت��ي إل ُيع��د فيه��ا الق��دح ال�ش��خ�شي مغالطة، وذلك حني تك��ون ال�شفات التي نتحدث عنها - �ش��واء 
اأكان��ت ج�ش��دية اأو نف�ش��ية - له��ا عالق��ة بالق�شي��ة املطروح��ة اأمامن��ا، كم��ا يح��دث اأحياًن��ا يف املحكم��ة ح��ني يق��دم ال�ش��هود 
�ش��هاداتهم، ث��م نطع��ن يف �ش��هادتهم، ا�ش��تناًدا اإىل عي��وب يف ق��درة حوا�ش��هم، اأو ق�ش��ور يف قدراته��م العقلي��ة اأواإلإدراكية.

مغالطة ت�صميم البئر
ه��ذه املغالط��ة �ش��ورة م��ن �ش��ور مغالط��ة التجري��ح ال�ش��خ�شي واإن كان��ت تختلف عنه��ا يف اأن الهجوم والتجري��ح يف مغالطة 

ت�ش��ميم البئر قد يكون ل�ش��خ�س اأو لبلد اأو حلجة اأو لزمان معني، بينما التجريح ال�ش��خ�شي لالأ�ش��خا�س فقط. 
تقع هذه املغالطة حني ُتقدم معلومات �شلبية �شلًفا إل عالقة لها باحلجة كي ننزع عنها م�شداقيتها. 
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�أفهم و�أحلل )١(

تتلخ���س ه��ذه احلج��ة يف ته��رب اأح��د اأط��راف احل��وار م��ن اإلأم��ر ال��ذي إل 
يري��د اإلع��راف ب��ه يف النقا���س اأو املناظ��رة باللجوء اإىل ت�ش��ويه م�شدره اأو 
قائل��ه )�ش��واء بذك��ر اأ�ش��ياء �شحيح��ة اأو كاذب��ة( واتخ��اذ ذل��ك ذريع��ة لع��دم 
اإلأخذ بقول ذلك القائل اأو امل�شدر اأو حجته، وياأتي هذا الهجوم يف �شورة 

�شرب��ة وقائي��ة �ش��د اخل�ش��م، قب��ل اأن يتح��دث اأو يعر���س حجت��ه.
اأمثلة:

⦁ � إل ت�شدق ما �شيقوله لك هذا ال�شخ�س؛ اأنا اأعرفه، اإنه كذاب حمتال �.
⦁  �اجلهلة واإلأغبياء وحدهم �شوف يعر�شون على امل�شروع الذي �شاأعر�شه عليكم�.

⦁  �هي��ا ان�شرف��وا وإل ت�ش��تمعوا اإلي��ه؛ إلأن��ه �ش��يحاول اأن يقنعن��ا برف��ع ميزاني��ة اإل�ش��تثمار يف املع��ادن النفي�ش��ة، مل إل ونحن 
نع��رف اأن عائلت��ه تعمل يف جُمال جتارة الذهب�؟

إلحظ اأن ال�شخ�س املعني قد إل يتحدث اأبًدا يف مو�شوع رفع امليزانية.

ما يميز مغالطة ت�شميم البئر عن مغالطة 
اأن  هو  ال�شخ�شي  التجريح  اأو  ال�شخ�شنة 
عملية الت�شميم ا�شتباقية، اأي قبل اأن تتاح 

للخ�شم فر�شة التعبير عن راأيه.

�إ�صاءة

١.  من خالل قراءة الن�شني ال�شابقني اأمّيز بني احلجة ال�شحيحة واملغالطة يف اإلأمثلة اإلآتية:
٢.  اأبنّي نوع املغالطة مع تو�شيح ال�شبب.

⦁  ال�شخ�س 1 : �شوف ن�شتخدم التقنية احلديثة يف عملية تدوير النُّفايات لكي نحافظ على البيئة.
ال�شخ�س 2: اأنت اآخر من يتحدث عن التقنية إلأين مل اأَر معك اأي جهاز حممول قط. اأنت جُمرد �شخ�س حمتال 

تريد اأن تلعب على احل�شور مب�شاريع وهمية. 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
⦁  � هذا رجل متخلف معروف، واأي راأي يبدر منه �شيكون حمل ارتياب، وي�شب يف م�شلحة املناف�شني يف نهاية 

املطاف �. 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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ا مثلك إل يفهم معنى اأن تكون من �شكان هذه املنطقة، فلي�س لديك احلق يف احلديث ب�شاأن ت�شرفات  ⦁  �اإن �شخ�شً
املراهقني هنا�.

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

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

.....................................................................................................................
ا مبثل هذه املالمح ي�شتحق اأن مننحه الثقة؟� ⦁  � انظر اإىل مالحمه العجيبة، هل تعتقد اأن �شخ�شً

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

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

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

ا، ف�شاًل عن اأن معي �ش�هادة باأنه يعاين مر�س  ⦁  � اإن ال�ش�اهد املاثل اأمامكم يرتدي نظارة طبية ونظره �شعيف جدًّ
الزهامير، فكيف ت�شدقون �شهادته باأنه راأى موكلي يجتاز اإلإ�شارة احلمراء ويت�شبب يف احلادث؟ � 

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

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

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

⦁  � اإلآن بعد اأن ا�شتمعت اإىل وجهة نظري يف املو�شوع، �شياأتي زميلي ويبداأ يف �شرد اأكاذيبه عليك �.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

⦁  � اق�راح اإلأ�ش�تاذ � ��س� وحجج�ه ببي�ع اأ�ش�هم ال�ش�ركة جعلتن�ي اأ�ش�عر بامل�رارة، م�ن هن�ا إل ب�د اأن اأخربك�م باأن�ه 
�ش�خ�س مرت��ٍس وكذاب �.

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

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

.....................................................................................................................
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�أقر�أ )٢(
مغالطة األإحراج الزائف )الورطة الكاذبة(

تن�ش��اأ ه��ذه املغالط��ة نتيج��ة حماول��ة اإجبارن��ا عل��ى اإلختي��ار ب��ني بديل��ني فق��ط 
ا  بينم��ا تك��ون اإلختي��ارات املتاح��ة يف الواق��ع اأك��ر م��ن ذلك )لهذا ت�ش��مى اأي�شً
مغالط��ة اإم��ا - اأو(: اأي افرا���س وج��ود بديل��ني إل ثال��ث لهم��ا بينم��ا يوج��د يف 

الواق��ع اأكر م��ن بديلني.
اأو م��ع  اأن تكون��وا مع��ي  �اإم��ا  اأمثل��ة ذل��ك ق��ول زميل��ك يف الف�ش��ل:  م��ن 

الط��رف الظ��امل�.
ا القول:   واأي�شً

⦁  �اإما اأن تلتحق بجامعة � �س� اأو لن جتد وظيفة مرموقة�. 
⦁   �اإما اأن تتزوج � �س� واإما اأنك لن تنجَح يف زواجك�.

⦁ �الو�شيلة الوحيدة للح�شول على كاأ�س البطولة هو اإقالة املدرب�.
إلح��ظ :اإذا كان املت��اح اأمامن��ا بديل��ني فق��ط ف��ال نُع��دُّ ذل��ك مغالط��ة. مث��ال: اإم��ا اأن ينج��ح فه��د يف كل املق��ررات واإم��ا اأنه لن 

يتخ��رج. فه��ذا املث��ال إل ُيعد ورطة كاذبة.
مغالطة ال�صوؤال امل�صحون )امللغوم(

ال�ش��وؤال امل�ش��حون مغالطة يلجاأ اإليها بع�شهم من خالل و�شع فرو�س م�ش��بقة 
غري م�شوغة وغري داخلة يف التزامات اخل�شم، وت�شمينها داخل �شوؤال واحد، 
بحيث اإن اأي جواب مبا�شر يعطيه املجيب يوقعه يف اإلعراف بهذه الفرو�س.

⦁  ال�ش��وؤال �ه��ل توقف��ت ع��ن العن��ف م��ع زمالئ��ك؟� اإمن��ا يفر���س اأن��ك 
متار�س العنف، واأنك كنت ت�شرب اأو تعنف زمالءك، فاإذا كنت م�شاملًا، اأو مل 
ي�ش��بق ل��ك �ش��رب زمالئ��ك اأو تعنيفه��م، فاإن ال�ش��وؤال يعد باط��اًل عندك؛ إلأنك 
ل��و اأجبت:�نع��م، توقف��ت ع��ن �شرب زمالئي�، ي�ش��تلزم اأنك كن��ت ت�شربهم، 
ول��و اأجب��ت :�إل، مل اأتوق��ف ع��ن �ش��رب زمالئ��ي�، ي�ش��تلزم اأن��ك م��ا زل��ت 

ت�شربهم. يف احلالتني، اإلإجابة ت�ش��تلزم اأنك كنت ت�شرب زمالءك، وهذا هو اإلفرا�س ال�شمني يف ال�ش��وؤال. ميكنك اأن 
تتغل��ب عل��ى ه��ذه املغالط��ة ب��اأن تطلب تق�ش��يم ال�ش��وؤال اإىل �ش��وؤالني، وهما :

 هل �شبق لك اأن �شربت زمالءك اأو مار�شت العنف معهم؟- 
  اإذا كانت اإلإجابة نعم، فهل ما زلت ت�شربهم؟- 

إل ت�ش�تطيع اإلإجاب�ة مبا�ش�رة عل�ى ال�ش�وؤال 
الم�ش�حون دون اإقرار جملة باطلة اأو جملة 
تنكرها. لهذا ال�ش�بب، فاإن الرد المنا�ش�ب 
على مثل هذا ال�ش�وؤال لي��س اأن تجيب عليه 
اأو  علي�ه  اإلإجاب�ة  ترف��س  اأن  ب�ل  مبا�ش�رة 
ترف��س ال�ش�وؤال. والبدي�ل اإلآخ�ر اأن تطل�ب 

تق�ش�يم ال�ش�وؤال اإلى �ش�وؤالين مختلفين.  

�إ�صاءة

مغالط���ة الورط���ة الكاذب���ة )اإلإح���راج 
الزائف(:هي افترا�س وجود بديلين إل 
ثالث لهما حال وج���ود اأكثر من بديلين.

�إ�صاءة
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اأمثلة:
⦁  متى توقفت عن الكذب؟

⦁  هل اأنت مع حرية الطفل ذي ال 15 عاًما وحقه يف النوم متاأخًرا؟
⦁  هل تريد اأن متار�س الريا�شة وت�شيع وقتك؟

⦁  هل توقفت عن م�شايقة جريانك؟ 
⦁  يف اأي وقت جتتمع مع املتنمرين واإلأ�شقياء؟

⦁  كيف تف�شر اعرا�س اأغلبية الطالب على �شعوبة اإلختبار؟

مغالطة الكلمات امللغومة )امل�صحونة(
تختل��ف ه��ذه املغالط��ة ع��ن مغالط��ة ال�ش��وؤال امللغ��وم اأو امل�ش��حون يف اأنه��ا إل تتعل��ق باإلأ�ش��ئلة ولك��ن باإلألف��اظ امل�ش��حونة الت��ي 
حتم��ل اأك��ر م��ن معن��ى ، ويعم��د مرتكبه��ا ع��ادة اإىل اختي��ار األف��اظ حتم��ل �ش��حنة عاطفي��ة بدإًل م��ن الكلمات املبا�ش��رة التي 

تكتف��ي بالو�ش��ف املحايد لالأ�ش��ياء .

اأمثلة:
��ا اأو �ش��لبيًّا. �فالدرج��ة الثالث��ة�   ق��د تعم��د بع���س املوؤ�ش�ش��ات اإىل اختي��ار اأ�ش��ماء وت�شنيف��ات واألف��اظ م�ش��حونة اإيجابيًّ
ت�شب��ح �الدرج��ة ال�ش��ياحية�، و�غ��رف امليئو���س م��ن �ش��فائهم� ت�شب��ح �موؤ�ش�ش��ة اإلأمرا���س املزمن��ة�، و�م�شت�ش��فى 
اإلأمرا���س العقلي��ة� ت�شب��ح �م�شت�ش��فى اإلأمرا���س النف�ش��ية�، و�ال�ش��جون� ت�شب��ح �اإ�شالحي��ات اإع��ادة التاأهي��ل�، 

و�غرف��ة الطوارئ�ت�شب��ح �غرف��ة العناي��ة الفائق��ة�. 

اإليك بع�س الكلمات وبدائلها امل�شحونة مبعان اإ�شافية:
⦁ املعاناة مقابل عدم الراحة

⦁ يزعم اأنه مري�س مقابل يقول اإنه مري�س
⦁ فظيع اأو مريع مقابل �شيئ

⦁ قاطع مقابل حمدد
⦁ خُمرب مقابل موؤٍذ

⦁ ال�شيطنة مقابل النقد
⦁ م�شتاء مقابل غري �شعيد

⦁ ُمجٍد مقابل جيد
⦁ اإزالة مقابل ا�شتبعاد 

⦁ النخبة مقابل اخلرباء
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�أفهم و�أحلل )٢(
١.  من خالل قراءتي الن�شني ال�شابقني اأجيب عن اإلأ�شئلة اإلآتية:

⦁  كيف متيز بني مغالطة الورطة الكاذبة ومغالطة ال�شوؤال امل�شحون؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

⦁  ما اأوجه اإلختالف بني مغالطة ال�شوؤال امل�شحون ومغالطة اإلألفاظ امل�شحونة؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
⦁  حاول اأن تكت�شف اأ�شماء جديدة ملغالطة الورطة الكاذبة وال�شوؤال امل�شحون من �شبكة اإلإنرنت، واذكرها هنا.

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

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

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

املفكر الناقد يطرح عدد من األأ�صئلة للتاأكد من موثوقية م�صادر املعلومات: 
ما نوع م�صدر املعلومات )فرد، موؤ�ص�صة حكومية اأو اأهلية، منظمة دولية(؟  ⦁

⦁  ما اخللفية العلمية والثقافية مل�صدر املعلومات )متخ�ص�س، غري متخ�ص�س(؟ 
ما هدف م�صدر املعلومات؟ )تعليمي، جتاري، ثقايف، �صيا�صي(   ⦁

هل معلومات امل�صدر مت�صقة اأو متناق�صة؟  ⦁
⦁  وماذا عن األآراء األأخرى ذات العالقة بامل�صاألة التي يطرحها امل�صدر؟ هل تتفق معه اأو تناق�صه؟

�أتذكر �أن

ًنا اإن كان ثمة اأمثلة إل تحتوي على مغالطة؟ ٢. و�شح نوع المغالطة في اإلأمثلة اإلآتية مبيِّ

⦁  كيف تف�شر حقيقة التخاطر والتوا�شل عن بعد التي يمتلكها بع�س النا�س؟
.....................................................................................................................

⦁  اإما اأن اأ�شل اإلى المطار في الموعد اأو إل األحق بطائرتي.
.....................................................................................................................

⦁  هل توؤيد النظام الجديد لل�شركة  الذي يجلب الخير على الجميع؟
.....................................................................................................................
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⦁  تبرعوا لمركزي البحثي اإذا كنتم تهتمون بالم�شتقبل.
.....................................................................................................................

⦁  اإذا كنتم تريدون الق�شاء على البطالة، فعليكم بتوفير وظيفة حكومية لكل خريج.
.....................................................................................................................

⦁  اأما زلت تخاف ركوب الطائرات؟
.....................................................................................................................

⦁  اإلأرقام تو�شح اأن مبيعاتك زادت ب�شبب اإلإعالنات الم�شللة، هل هذا �شحيح؟ 
.....................................................................................................................

⦁  هل �شبق �شبطك واأنت تغ�س في اإلمتحان؟
.....................................................................................................................

⦁  قل لي متى �شتتوقف عن ارتكاب هذه الحماقات؟
.....................................................................................................................

�أقر�أ )٣(
مغالطة رجل الق�س

ُتع��د اإح��دى اأ�ش��هر املُغالط��ات املنطقي��ة ب��ني اأي متحاوري��ن، �ش��واء يف حياتن��ا اليومي��ة اأو يف 
النقا�ش��ات واملناظ��رات، وتتلخ���س يف جل��وء اأح��د اإلأط��راف عندم��ا إل ي�ش��تطيع ال��رد عل��ى ُحج��ة 
الطرف اإلآخر القوية اإىل اإعادة عر�س ُحجة الطرف اإلآخر و�شياغتها، ولكن بعد )ا�شتبدالها( 
اأو )تغيريه��ا( اأو )حتريفه��ا( اأو )ت�ش��ويهها( لتتح��ول اإىل �ش��ورة اأخ��رى اأ�شع��ف م��ن �شورته��ا 

اإلأ�شلي��ة ، وبذل��ك ت�شب��ح �شعيف��ة ي�ش��هل تفنيده��ا، إلأن��ه م��ن ال�شع��ب تفني��د احُلج��ة اإلأ�شلية.
ا�ش��م رُج��ل الق���س ماأخ��وذ م��ن اإلأ�ش��كال الوهمي��ة )الفزاع��ة( الت��ي ي�شعه��ا املزارع��ون يف احلق��ول لتخي��ف الطي��ور، اإذ 

ي�شنعونه��ا م��ن اخل�ش��ب واحل�شائ���س ، وُيلِب�ش��ونها بع���س املالب���س الب�ش��رية خل��داع الطي��ور واحليوان��ات.
تتمثل املُغالطة هنا يف �ش��خ�س إل ي�ش��تطيع اأن يهزم خ�شمه في�شنع رجاًل من الق���س ويهِزمه بدإًل من ال�ش��خ�س اإلأ�شلي، 

ثم يعلن انت�شاره على ال�شخ�س اإلأ�شلي.
⦁  كث��رًيا م��ا تنت�ش��ر ه��ذه املغالط��ة يف جُم��ال املناظ��رات ال�شيا�ش��ية واإلأخالقي��ة والديني��ة، وه��ي تنتم��ي اإىل فئ��ة ت�ش��مى 
مغالطات ت�شتيت اإلنتباه؛ إلأن م�شتخدمها إل يحاول دح�س موقف خ�شمه مبا�شرة، بل يقوم بدإًل من ذلك بالهجوم على 

موق��ف إل يتبن��اه ه��ذا اخل�ش��م. اإن��ه يداف��ع ع��ن نتيجة تقو���س روؤية رجل ق���س �شنعه بيديه. 
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مثال 1:
ال�شخ�س اإلأول:

�ُبدئ بو�شع اللِبنات اإلأوىل للم�شروع اخلريي يف املنطقة�.
ال�شخ�س الثاين:

��ا ث��م حت��ول  �وم��اذا ع��ن امل�ش��روع ال�ش��ابق يف املنطق��ة؟ اأمل يك��ن هدف��ه خرييًّ
��ا واإمكاناته��ا  اإىل ا�ش��تثماري، وكان ل��ه تاأث��ري �ش��يئ وكب��ري عل��ى املنطق��ة بيئيًّ

الطبيعي��ة �.
إلح��ظ هن��ا اأن ال�ش��خ�س الث��اين ا�ش��تخدم مغالط��ة رج��ل الق���س، إلأن ال�ش��خ�س اإلأول مل يتح��دث ع��ن امل�ش��روع ال�ش��ابق الذي 

ا. مل يك��ن طرًف��ا في��ه، ورمبا يكون راأيه اأنهم م�ش��تغلون وحمتالون اأي�شً

مثال 2:

�اإن الت�شويت لهذا ال�شخ�س رئي�ًشا ملجل�س اإدارة ال�شركة هو ت�شويت للف�شاد، والف�شاد �شوف يق�شي على ال�شركة�.

وت�شويه  تحريف  هي  الق�س:  رجل  مغالطة 
ي��ش�ه�ل  ن��ح�و  ع�ل�ى  اإلآخ�ر  ال�ط�رف  ُح��ج��ة 
تفنيدها، ولكن من يرتكبها يفند وجهة نظر 

إل وجود لها.

�إ�صاءة

�أفهم و�أحلل )٣(
١.  من خالل مراجعتك لن�س مغالطة رجل الق�س، اأجب عن اإلأ�شئلة اإلآتية:

⦁  ما الطرائق التي تحدث بها مغالطة رجل الق�س؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

⦁  ما العالقة بين الفزاعة اأو رجل الق�س وبين المغالطة نف�شها؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

⦁  لماذا ُيعد المثال اإلآتي واحًدا من مغالطات رجل الق�س؟
�كيف تحظى نظرية اأين�شتاين بكلِّ هذا القبول وهي تذهب اإلى اأن كلَّ �شيء مباح، واأن اإلأخالق اإنما هي �شاأن ن�شبي 

يختلف من بيئة ثقافية اإلى اأخرى�
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

⦁  حاول اأن ت�شرب من عندك مثاإًل لمغالطة رجل الق�س. 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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�أقر�أ )٤(
مغالطة األحتكام اإىل ال�صهرة اأو تاأثري األأ�صخا�س

ويق�شد بها حماولة ت�ش��ويغ نتيجة احلجة باإلعتماد على قوة اأ�ش��خا�س معينني، وتاأثريهم يف جُماإلت متباينة اقت�شادية 
ًغا اإذا كان التاأثري امل�ش��تخدم منا�ش��ًبا  ا وم�ش��وَّ اأو ريا�شّي��ة اأو فنّي��ة، اأوغ��ري ذل��ك. ق��د يك��ون مث��ل ه��ذا الن��وع م��ن احلج��ج قويًّ
للحج��ة، كاأن يك��ون ال�ش��خ�س خب��رًيا ُيعت��د ب��ه، اأو عامل��ًا  يف املو�ش��وع املط��روح، اأم��ا اإذا كان تاأثري ال�ش��خ�س بحكم خربته إل 

عالق��ة ل��ه مبجال احلجة املقدم��ة فهنا حتدث املغالطة.
يق��ع امل��رء يف مغالط��ة اإلحت��كام اإىل تاأث��ري اإلأف��راد عندم��ا يعتق��د ب�ش��دق ق�شي��ة اأو فك��رة إل �ش��ند له��ا اإإل �ش��هرة قائلها. قد 

تك��ون الفك��رة �شائب��ة بطبيع��ة احل��ال، لكن تكمن املغالطة يف اعتبار �ش��هرة القائل بدياًل عن ال�ش��واهد والرباهني.  
 يبداأ الوقوع يف اإلحتكام املغالط اإىل القوة، اأو تاأثري اإلأ�شخا�س يف اإلأحوال التالية:

⦁  اإذا كان��ت الدع��وى إل تتعل��ق مبج��ال خ��ربة ال�ش��خ�س ال��ذي نحتك��م 
اإلي��ه ب�شفت��ه موؤث��ًرا اأو م�ش��دًرا لالحت��كام.

⦁  اإذا كان اخلبري متحيًزا، اأو تكتنفه �شبهة التحيز.
اأو غ��ري مع��روف يف  اإذا كان م��ن يق��دم نف�ش��ه كخب��ري جُمه��وإًل،    ⦁

اإلأو�ش��اط العلمي��ة.
اأمثلة:

اأقارن بني املثالني اإلآتيني:
⦁�ق��ال م��درب الفري��ق: اإن خ��ري و�ش��يلة للف��وز مبباري��ات ال��دور النهائ��ي هي الهج��وم باأقل ع��دد والدفاع باأكرب ع��دد. واأنا 
�شدقت حديثه؛ لذا فالهجوم باأقل عدد والدفاع باأكرب عدد هو الو�شيلة املنا�شبة للفوز مبباريات الدور النهائي�. )لي�شت 

مغالطة. ملاذا؟ اإلإجابة: إلأن املدرب يتحدث يف الكرة وهي جُمال اخت�شا�شه(.
⦁  � ذك��ر م��درب الفري��ق اأن اأف�ش��ل و�ش��يلة للتخل���س م��ن اآإلم املع��دة ه��ي ع��دم اإلإفط��ار، واإلكتف��اء ب�ش��رب ك��وب من املاء 

املثل��ج فق��ط. اإذن ع��دم اإلإفط��ار، و�ش��رب كوب من املاء املثل��ج فقط يقي من اآإلم املعدة �. 
)مغالط��ة. مل��اذا؟ اإلإجاب��ة: إلأن م��درب الفري��ق غ��ري متخ�ش���س يف اإلأم��ور ال�شحي��ة، وحت��ى اإذا �ش��ادف اأن كان راأي��ه 

غ ت�شديقن��ا لكالم��ه اإإل عل��ى �ش��بيل ال��راأي ال��ذي ق��د ي�ش��دق اأو يك��ذب(. �شحيًح��ا يف بع���س احل��اإلت، فه��ذا إل ي�ش��وِّ

م��ن الوا�ش��ح اأن اإلعتم��اد عل��ى تاأث��ري الف��رد يف املث��ال اإلأول يع��رب ع��ن حج��ة قوي��ة ولي���س مغالط��ة، يف ح��ني اأن املث��ال الثاين 
مغالط��ة م��ن مغالط��ات اإلحت��كام اإىل ال�ش��هرة اأو تاأث��ري اإلأ�ش��خا�س.

ي�ش��تغل اأ�شح��اب اإلإعالن��ات ق��وة تاأث��ري بع���س اإلأ�ش��خا�س يف قراراتن��ا، وم��ن ثم ي�ش��تخدمونهم إلإقناعنا ب�ش��راء منتجات إل 
عالق��ة مل��ن يظه��ر يف اإلإع��الن به��ا، فتج��د إلع��ب كرة يعلن عن مياه غازي��ة متحدًثا عن خوا�شها املنع�ش��ة املغذية، اأو اإمراأة 
م�ش��هورة حتم��ل ب��ني يديه��ا منتًج��ا للعناي��ة بال�ش��عر حتاول اإقناعنا باأنه اأف�شل منتج يف اإلأ�ش��واق. وه��ذا اإلأمر يعد مغالطة.

مغالط�ة اإلحت�كام اإل�ى الق�وة اأو تاأثير اإلأ�ش�خا�س 
ف�ي  يتح�دث  ا  �ش�خ�شً بيقي�ن  ن�ش�دق  حي�ن  تق�ع 
وخبرت�ه  تخ�ش�ش�ه  مج�ال  ع�ن  بعي�د  مج�ال 

�شا�ش�ية.  اإلأ

�إ�صاءة
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إلح��ظ:  اإلأ�ش��خا�س امل�ش��هورون اأنف�ش��هم ق��د يرتكب��ون بع���س اإلأخط��اء )ولي���س املغالط��ات( يف جُم��ال خربته��م، فم��ا ال��ذي 
يحملن��ا عل��ى ت�شدي��ق خب��ري مع��ني؟ لك��ي نث��ق يف خ��ربة اأ�ش��خا�س معين��ني وحديثهم)معل��م - طبي��ب - مهند���س - ع��امل - 

م��درب - فن��ان، اإل��خ( يج��ب اأن نطرح اإلأ�ش��ئلة اإلآتية:
⦁  هل اكت�شب ال�شخ�س �شمعة طيبة متواترة يف تقدمي مزاعم موثوقة؟ 

⦁  هل ا�شتطعنا اإلعتماد على هذا ال�شخ�س يف املا�شي؟
⦁  ما قدر اخلربة اأو التدريب الذي ميتلكه ال�شخ�س حول املو�شوع الذي تتحدث عنه؟ 

⦁  هل در�س ال�شخ�س الذي نعده خبرًيا املو�شوع املطروح مدًة طويلة كافية؟ 
⦁  هل ميتلك خربة متعمقة تتعلق باملو�شوع؟ 

⦁  هل كان ال�شخ�س امل�شهور مطلًعا على الوقائع ذات ال�شلة باملو�شوع؟ 
ا اأو م�شدًرا ثانويًّا، هو الذي �ش��اهد احلدث،  ⦁  هل كان �ش��اهد عيان على اإلأحداث التي يزعمها؟ اأم اأن مرا�ش��اًل �شحفيًّ

اأو اأنه اعتمد فقط على تقارير اإلآخرين؟ 
⦁  اإذا مل يكن م�شدر اخلربة �ش��اهد عيان، فاإىل اأي امل�شادر ا�ش��تند؟ واأية مزاعم يكرر؟ ومِلَ يجب علينا اإلعتماد على 

تلك املزاعم؟

مغالطة األحتكام اإىل الِقدم
اإلحت��كام اإىل الِق��دم يجع��ل م��ن ُعم��ر الفك��رة معي��اًرا ل�شوابه��ا، وم��ن جُم��رد ِقَدمه��ا دلي��اًل عل��ى �شحته��ا، و�شورته��ا: ���س 

ق��دمي؛ اإذن ���س �شحي��ح.
جند هذه املغالطة يف ُجمٍل وعبارات مثل:

⦁  ما �شمعنا بهذا يف اأقوال اآبائنا اإلأولني. 
⦁   اأجدادنا واآباوؤنا منذ القدم عا�شوا وماتوا ومل يحتاجوا اإىل مثل هذه العلوم الدخيلة علينا.
⦁  جدتي ت�شتخدم هذه اإلأع�شاب منذ �شنني لعالج اإلأمل، اإذن هي اأف�شل من اأي دواء حديث.

⦁  كل عائلتي تخ�ش�شوا يف الطب، اإذن من ال�شروري اأن اأتخ�ش�س يف الطب.

إلح��ظ: توج��د مغالط��ة تق��ف عل��ى نقي���س مغالطة اإلحت��كام اإىل القدم وهي مغالطة اإلحتكام اإىل اجِل��دة اأو احلداثة، اأي: 
اإن اإلعتقاد باأن اإلأحدث دائًما اأف�شل، غري اأننا نعرف اأن اإلأحدث يف كل جُمال قد يكون اأف�شل اأو اأ�شواأ من اإلأقدم، واإذا 

قررنا ب�شورة قاطعة اأن اإلأحدث هو اإلأف�شل دون فح�س واختبار فاإننا نرتكب هذه املغالطة.
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اأمثلة:
⦁  هذا املنتج حديث؛ اإذن فهو اأف�شل.

⦁   هذا اإلإ�شدار اأحدث؛ اإذن فهو اأف�شل بال�شرورة من ال�شابق.
مغالطة األحتكام اإىل التهديد

املق�شود بهذه املغالطة اللجوء اإىل التهديد والوعيد من اأجل اإثبات زعم إل يت�شل منطقيًّا بالفعل. 
القوة، اأو التلويح با�شتخدامها، لي�س حجة. َمكَمن اخللل يف اإلحتكام اإىل التهديد هو التخلي عن اإلإقناع العقالين.

اأمثلة:

⦁  �ينبغي اأن توافق على امل�شروع اجلديد لل�شركة، اإذا كنت تريد اأن حتتفظ بوظيفتك�.
⦁ � اأري��د اأن اأتغي��ب ع��ن احل�ش��ور م��دة ثالث��ة اأي��ام، �ش��وف نتح��دث يف ه��ذا املو�ش��وع بعدم��ا اأنته��ي م��ن زي��ارة وال��دي مدي��ر 

املدر�ش��ة �.
⦁  � ي�ش��األ الطف��ل والدت��ه: مل��اذا يج��ب عل��ي اأن اأح�ش��ل على درجات مرتفعة يف اإلختب��ار؟ فتجيب: إلأنك اإن مل حت�شل على 

درجات مرتفعة لن ت�شافر معنا، ولن ن�شري لك الدراجة التي طلبتها �. 
)يعد هذا اإلأمر تهديًدا بالعقاب ولي�س دلياًل على �شرورة حت�شيل الدرجات املرتفعة(.

ملحوظ��ة: اأحياًن��ا إل يع��د التهدي��د، اأو التذك��ري باخلط��ر، مغالط��ة منطقي��ة، ح��ني تك��ون ل��ه �شل��ة مبا�ش��رة بنتيج��ة احلج��ة، اأو 
ح��ني يك��ون اخلط��ُر ه��و نف�ش��ه مو�ش��وع احلج��ة، ب��ل ُيعد حج��ة منطقية �ش��ليمة، كاأن نق��ول :�اإذا مل نحد من كمي��ة اإلنبعاثات 

الكربونية ال�شارة فاإن البيئة �ش��تتدهور، و�ش��يوؤثر ذلك �ش��لًبا يف �شحة اإلإن�ش��ان�. 

اأمثلة على التهديد وأل ُيعد مغالطة:
⦁  اإذا مل تدر�س جيًدا وحت�شل على جُمموع مرتفع فلن ت�شتطيع دخول الكلية التي تفكر فيها.
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مغالطة األحتكام اإىل ال�صفقة )التو�صل بال�صفقة(

تكمن يف حماولة ت�شويغ احلجة باإلعتماد على اإثارة ال�شفقة والعاطفة، ولي�س على احلجج اأو ال�شواهد املحكمة.

اأمثلة:
اأقارن بني املثالني اإلآتيني:

⦁  � بح�شب تعليق الم�شرف اإلأكاديمي على البحث المقدم من الطالب ��س�: الذي ا�شتغرق ع�شرة اأيام يف اإعداد 
البحث املطلوب، فاإن الطالب ��س�ي�شتحق تقديًرا ممتاًزا؛ إلإنه اعتمد يف اإجنازه على م�شادر ومراجع عربية واأجنبية 

حديثة، وكتبته بطريقة منهجية علمية �شحيحة معتمًدا على معايري تدقيق وتقومي البحوث العلمية�.

⦁ � لقد اأم�شيت �شاعتني فقط يف اإعداد البحث املطلوب ومل اأ�شتخدم اأي مراجع، وكتبته بخط �شيئ إل ُيقراأ، ولكن اأنا 
ظرويف �شعبة؛ إلأين ر�شبت العام املا�شي، ولدي عدد من امل�شكالت ال�شحية، اإذن اأنا اأ�شتحق تقديًرا ممتاًزا�.

يف املثال اإلأول إل يعد مغالطة، بل حجة قوية، اأما املثال الثاين فهو منوذج ملغالطة اإلحتكام اإىل ال�شفقة. اإلأمثلة التالية 
تو�شح مغالطة اإلحتكام اإىل ال�شفقة: 

⦁ � اإن املتهم بال�شرقة املاثل اأمامكم بريء من التهمة املوجهة اإليه، فهو عاطل عن العمل منذ �شنتني، ولديه ت�شعة اأوإلد 
بع�شهم يعاين م�شاكل �شحية كبرية وإل ي�شتطيع اإلإنفاق عليهم �. 

⦁  � إلبد اأن نوافق على اختيار املر�شح ��س� لع�شوية املجل�س؛ إلأنه ُم�شاب باأمرا�س مزمنة ويف و�شع �شحي خِطر، 
وقد يكون يف مراحله املتاأخرة �.

⦁ � اأيها ال�شابط من ف�شلك، اأعلم اأنني كنت اأ�شري ب�شرعة 150 كيلومًرا يف ال�شاعة يف منطقة م�شموح فيها ال�شري 
ا. باإلأم�س  ب�شرعة 70 كيلو مًرا يف ال�شاعة ، لكنني إل اأ�شتحق خمالفة لتجاوز ال�شرعة، لقد مررت باأ�شبوع �شعب جدًّ

ح�شلت على اإنذار من مديري يف العمل، ويوم اإلثنني املا�شي اأ�شيبت ابنتي ال�شغرية بت�شمم غذائي �.
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�أفهم و�أحلل )٤(
١.  في �شوء مراجعتك لدر�س المغالطات، اأجب مع مجموعتك عن اإلأ�شئلة اإلآتية:

⦁  ا�شتخدم ح�شيلتك اللغوية في و�شع تعريف لمغالطات اإلحتكام اأو التو�شل )اإلحتكام اإلى ال�شهرة - اإلحتكام 
اإلى ال�شفقة - اإلحتكام اإلى التهديد - اإلحتكام اإلى الِقدم(؟

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................
⦁  ميز بين المغالطات في اإلأمثلة اإلآتية، ثم ان�شبها اإلى اإحدى المغالطات اإلآتية:

⦁  اأما زلت تتنمر على اأبناء جيرانك؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

ا بمثل هذه الهيئة ي�شتحق اأن  ⦁  انظر اإلى طريقته في نطق الحروف ومالب�شه غير اإلأنيقة، هل تظن اأن �شخ�شً
نثق بفكرته اإلقت�شادية في هذا المو�شوع المهم ؟

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

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

الورطة الكاذبة  ت�شميم البئر  ال�شخ�شنة

رجل الق�س  اإلألفاظ الم�شحونة  ال�شوؤال الم�شحون 

اإلحتكام اإلى ال�شفقة  اإلحتكام اإلى التهديد  اإلحتكام اإلى الِقدم

اإلحتكام اإلى ال�شهرة وتاأثير اإلأ�شخا�س
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⦁  اأح�د الوالدي�ن يق�ول لم�درب ك�رة الق�دم ف�ي المدر�ش�ة الثانوي�ة: اأعت�رف اأن ابن�ي إل يمكن�ه الرك��س اأو تمري�ر الك�رة 
ب�ش�ورة جي�دة، وإل ركله�ا بق�وة إلإح�راز اإلأه�داف، وه�و يك�ره حرا�ش�ة المرم�ى، لكن�ه ي�ش�تحق اإلن�شم�ام اإل�ى فري�ق ك�رة 

الق�دم؛ إلأن�ه اإذا ل�م ي�ش�ارك ف�ي الفري�ق، ف�ش�وف تنخف��س روح�ه المعنوي�ة، وق�د ير�ش�ب ف�ي اإلختبارات.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

⦁  لماذا اأرغمت اأخاك على تغيير تخ�ش�شه الدرا�شي؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

⦁  لماذا رجال اإلأعمال اأقل اهتماًما بال�شالح العام من غيرهم من فئات ال�شعب؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

⦁  م�ش�اء الخي�ر اأيه�ا الم�ش�اهدون اإلأع�زاء، معك�م بط�ل العال�م ف�ي المالكم�ة، اأق�ول لك�م اإن اأف�ش�ل معج�ون اأ�ش�نان في 
اإلأ�ش�واق ه�و معج�ون ���س�، لق�د جربت�ه بنف�ش�ي، �ش�ارعوا ل�ش�رائه.

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

.....................................................................................................................
⦁  من اأنت حتى تعرف اأكثر من فالن؟

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

.....................................................................................................................
⦁  اأين خباأت كتاب زميلك؟

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

.....................................................................................................................
⦁  اأتوؤمن اأو اأتعترف باإلإنجاز العلمي الذي تو�شل له هذا ال�شاذج؟

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

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

.....................................................................................................................
⦁  كيف تف�شر حقيقة القدرات الخارقة عن بعد التي يمتلكها بع�س النا�س؟

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

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

.....................................................................................................................
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⦁  قال المدير بعد اأن اتُّهم بالر�شوة والف�شاد: لقد ا�شتخدمت هذا المبلغ لحاجتي لعالج ابني المري�س منذ مدة. 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

⦁  يقول طالب إلأ�شتاذه: اأعلم اأنني لم اأح�شر ن�شف ح�ش�شك الدرا�شية ور�شبت في جميع اختباراتي، لكن الف�شل 
الدرا�شي كان �شعًبا بحق. اأوإًل توفى جارنا الذي هو في مقام والدي، وح�شل ل�شديقي حادث �شير، ومع كل ما مررت 

به في هذا الف�شل الدرا�شي، اأعتقد اأنني يجب اأن اأح�شل على اأعلى تقدير.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

⦁  هل توؤيد النظام الجديد لل�شركة  الذي يجلب الخير للجميع؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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تتباي��ن العل��وم بتن��وُّع مو�شوعاته��ا وخ�شائ�شه��ا واأهدافه��ا، واإذا كان 
عل��م املنط��ق يبح��ث يف �ش��ورة الفكر وقوانينه اأو مبادئه التي ت�ش��اعد الذهن 
عل��ى احل��ذر م��ن الوق��وع يف اخلط��اأ يف م��ا يت�ش��وره، ف��اإّن تل��ك املب��ادئ إل 
ا، ولكْن بدرجات متفاوتة،  تقت�شر على املنطق وحده، بل ت�شمل العلوم اأي�شً
بح�ش��ب جُماإلته��ا وخ�شو�شياته��ا؛ فالريا�شي��ات -عل��ى وج��ه اخل�شو���س- 
اأك��ر �شوري��ة م��ن عل��وم اأخ��رى؛ ب�ش��بب كونها علًم��ا جُمرًدا ي�ش��تعمل الرموز، 
ويهت��م باأن��واع العالق��ات واإل�ش��تدإلل واإل�ش��تنباط، اإىل ح��د اأنن��ا نع��ر عل��ى 
اأ�ش��كال م��ن العالق��ة ب��ني التفك��ري املنطق��ي واملنه��ج الريا�ش��ي. وق��د اأ�ش���س 
اإقليد���س اأّول ن�ش��ق هند�ش��ي ب�شورة دقيقة انطالًقا من مبادئ ي�ش��رية، على 
غ��رار املنط��ق اإلأر�ش��طي، ويج��ب اأن يب��داأ منه��ا ع��امل الريا�شي��ات يف عملي��ة 
الربهن��ة. وابت��داء م��ن الن�ش��ف الث��اين م��ن الق��رن ال�ش��ابع ع�ش��ر قام��ت يف 
اأو�شاط علماء الريا�شيات حركة نقدية ملبادئ الربهان الريا�شي، وفح�س 
معاي��ري ال�ش��دق، وه��و م��ا ُيع��رف بالهند�ش��ات غ��ري اإلإقليدي��ة، وامتزج��ت 

الريا�شي��ات باملنط��ق امتزاًج��ا.  

متهيد 〈〈

األأهداف
اأبّين البعد المنطقي في در�س   .1

الريا�ضيات.
اأحّدد مراحل المنهج الفر�ضي   .2

األ�ضتنباطي.
3. اأتعّرف على منظومة األأولّيات.

�أقر�أ )١(

�لتفكري �ملنطقي و�ملنهج �لريا�ضي
�لدر�س 
�لر�بع

��ا نوع��ني م��ن الدرا�ش��ة متمايزْي��ن متاًم��ا، فق��د ارتبط��ت  كان��ت الريا�شي��ات واملنط��ق تاريخيًّ
الريا�شي��ات بالعل��م، واملنط��ق باللغ��ة اليونانّي��ة. ولك��ن كليهما تطور يف اإلأزمن��ة احلديثة، فاأ�شبح 
��ا ب�ش��ورة اأك��رب، والريا�شي��ات اأك��ر منطقّي��ة، مم��ا ترّت��ب علي��ه ا�ش��تحالة و�ش��ع  املنط��ق ريا�شيًّ
بي  خ��ط فا�ش��ل بينهم��ا، اإذ الواق��ع اأّن اإلثن��ني �ش��يء واح��د. واخلالف بينهما كاخل��الف بني ال�شّ
والرج��ل، فاملنط��ق �ش��باب الريا�شي��ات، والريا�شي��ات مُتثل ط��ور الرجولة للمنط��ق. وجهة النظر 
هذه ينكرها املناطقة الذين اأنفقوا عمرهم يف درا�شة الن�شو�س القدمية حتى اأ�شحوا عاجزين 
ع��ن تَتب��ع �ش��يء م��ن اإل�ش��تدإلل الرم��زي، وينكره��ا الريا�شيون الذي��ن تعّلموا �شنع��ة فنية دون اأن 

يجهدوا اأنف�شهم يف البحث عن معناها اأو اأ�ش�شها. ومن ح�شن احلظ اأّن كال ال�شنفني يف �شبيلهما اإلآن اإىل اأن ي�شبحا اأندر. لقد 
اأ�شبح من الوا�شح اأّن كثرًيا من البحث الريا�شي احلديث يقع على حميط املنطق، واأن كثرًيا من املنطق احلديث رمزي و�شوري، 
مّما جعل العالقة الوثيقة بني املنطق والريا�شيات جلّية لكّل طالب ُمتعّلم. والدليل على تطابقهما اأمر يحتاج بالطبع اإىل تف�شيل: 
��ا اأنه��ا تنتم��ي اإىل املنط��ق، وانتهين��ا باإل�ش��تنتاج اإىل نتائ��ج م��ن الوا�شح اأّنه��ا تنتمي اإىل  فنح��ن اإذا بداأن��ا م��ن مقّدم��ات ق��د ن�ش��ّلم كليًّ

الريا�شي��ات، راأين��ا اأن��ه لي���س ثم��ة خ��ط فا�شل ميكن ر�ش��مه بحيث يو�ش��ع املنطق على �ش��ماله والريا�شيات على ميينه.
�لم�ضدر: مقدمة �إلى فل�ضفة �لريا�ضيات، برتر�ند ر��ضل، �لطبعة �ألأولى، ترجمة محمد �أحمد، 2020م
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�لم�ضدر: مقدمة �إلى فل�ضفة �لريا�ضيات، برتر�ند ر��ضل، �لطبعة �ألأولى، ترجمة محمد �أحمد، 2020م

�أفهم و�أحلل )١(
١.  اأر�شد اأهّم الكلمات اإلأ�شا�شية الواردة في الن�س واأحّدد معانيها.

التعريف املفهوم
1

2

3

4

5

بنوعي��ه:  الك��م  عل��م  ه��ي  الريا�شي��ات 
الك��م المنف�ش��ل، ويبح��ث ف��ي اإلأع��داد، 
والكم المت�شل وهو اإلأ�ش��كال الهند�شية. 
ا بدرا�ش��ة البنية  وتهت��م الريا�شي��ات اأي�شً

والعالق��ات.

�إ�ضاءة

اأو  المنط�ق عل�م يبح�ث ف�ي القواني�ن 
عليه�ا  ينط�وي  الت�ي  العام�ة  المب�ادئ 
ف�ي  الوق�وع  لتجن�ب  اإلإن�ش�اني  الفك�ر 

. الخط�اأ

2. �كانت الريا�شيات والمنطق تاريخيًّا نوعين من الدرا�شة متمايزْين تماًما�. اأو�شح نقاط التمايز بين الريا�شيات 
والمنطق.

الريا�ضيات القدمية                       املنطق القدمي 

املجال/ املو�شوع

املبادئ

اخل�شائ�س

الوظيفة
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ا  ٣. انطالًقا من الن�س، اأبرز العالقة الوثيقة بين المنطق والريا�شيات في الع�شور الحديثة: �اأ�شبح المنطق ريا�شيًّ
ب�شورة اأكبر، والريا�شيات اأكثر منطقّية�.

من ناحية اأولى:........................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

 من ناحية ثانية: ......................................................................................................
 ........................................................................................................................
........................................................................................................................

المنط�ق  بي�ن  للتماث�ل  الريا�شي�ات  وعلم�اء  المناطق�ة  م�ن  كلٍّ  ا�ش�تنكار  دواع�ي  ا�ش�تخرج  الن��س،  اإل�ى  باإل�ش�تناد   .٤
الي�وم:  والريا�شي�ات 

من وجهة نظر المناطقة: .............................................................................................

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

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

من وجهة نظر علماء الريا�شيات: .....................................................................................
 ........................................................................................................................
........................................................................................................................

�إ�ضاءة

المنط�ق الرم�زي يعّب�ر ع�ن درج�ة علي�ا م�ن التجريد 
اللغوي�ة  ال�ش�ورة  تحوي�ل  ف�ي  يظه�ر  ال�ذي  الفك�ري 
وكذل�ك  ريا�شي�ة،  �ش�ورة  اإل�ى  المنطقي�ة  للق�شي�ة 
ا�ش�تنباط الريا�شي�ات الخال�شة م�ن اأ�شول منطقية.
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قته منظومة اإلأوليات َمرجعه اإلى اأّنها منطقية �ش�كلية، اأي م�ش�تقلة عن الواقع الحد�ش�ي. لن�شرب  اإّن التقّدم الذي حقَّ
مثاإًل على ذلك: من نقطتين في المكان ن�ش�تطيع دوًما اأن نر�ش�م خًطا م�ش�تقيًما واحًدا إل اأكثر، فكيف تف�ش�ر الريا�شيات 
القديمة هذه الم�شادرة اأو البدهية؟ وكيف تف�شرها الريا�شيات الحديثة؟ التف�ضير القديم: كلنا يعرف الخط الم�شتقيم، 
والنقط�ة، ولي��س م�ن �ش�اأن الريا�ش�ي اأن يق�رر اإذا كان�ت ه�ذه المعرف�ة ق�د نبع�ت م�ن ق�درة العق�ل الب�ش�ري اأو م�ن التجربة 
اأو م�ن تعاونهم�ا، اأو م�ن اأي جه�ة اأخ�رى  ]...[ التف�ض�ير الحدي�ث: اأم�ا الريا�ش�ي الحدي�ث ف�ال َيعني�ه و�ش�وح الم�ش�ادرة، 
واإنم�ا �شفته�ا ال�ش�كلية، اأي انف�شاله�ا ع�ن ح�دث واقع�ي؛ إلأنه�ا ف�ي نظ�ره اإن�ش�اء ح�ر يق�وم به الفك�ر اإلإن�ش�اني. ]...[ ولهذا 
فالريا�شي�ات الحديث�ة خالي�ة م�ن اأي م�شم�ون م�ن الحد��س اأو من التجربة، فهي �ش�كلية خال�شة. ه�ذه الم�شادرات اإبداع 

ح�ر للعق�ل الب�ش�ري، وكّل الق�شاي�ا اإلأخرى في الهند�ش�ة ا�ش�تنتاجات منطقية من ه�ذه الم�شادرات.

٥. باإل�شتناد اإلى الن�س اأ�شتخرج ما يمّيز �المنطق الحديث�/المنطق الريا�شي.
من ناحية طبيعته:  ...................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
من ناحية �شكله:......................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
من ناحية نوعية اإل�شتدإلل:..........................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

تق�وم الهند�ش�ة اإلإقليدي�ة عل�ى ثالث�ة مب�ادئ: التعريف�ات، وه�ي ق�شاي�ا ت�ش�رح معن�ى الح�دود اإلأولي�ة، وإل يق�ال له�ا �شادق�ة اأو 
كاذبة. والبَدهيات التي تت�ش�م بكونها ق�شايا وا�شحة بذاتها، وإل تحتاج اإلى برهان. واأخيًرا الم�شادرات، وهي ق�شايا يطلب 

من�ا الت�ش�ليم به�ا دون بره�ان، م�ع الوعد باأن الريا�شي �شي�ش�يد عليها بنياًنا ريا�شيًّا متما�ش�ًكا.

�إ�ضاءة

�لم�ضدر: �أفكار و�آر�ء- �لهند�ضة و�لتجربة، �ألبرت �أن�ضتاين، �لطبعة �ألأولى، ترجمة رم�ضي�س �ضحاته، ١986م

�أقر�أ )2(
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�ا. وكان يق�ول: بم�ا اأن ه�ذه المب�ادئ �شادق�ة عل�ى اإلإط�الق،  �ا و�شروريًّ كان البره�ان الريا�ش�ي ف�ي التاأوي�ل التقلي�دي قطعيًّ
يه قيا�س ال�شروري. اأما اإلآن، فالبرهان  ا. وكان �اأر�شطو� ُي�شمِّ فالق�شية المحددة التي اأ�شتنتجها منها هي اإذن �شادقة اأي�شً
الريا�ش�ي إل يق�ول �ش�وى ه�ذا: اإذا افتر�شن�ا، اعتباطيًّا )اأي ع�ش�وائيًّا وبدون �ش�بب(، مجموعًة من المب�ادئ، فهذه هي النتائج 
الت�ي تنج�م عنه�ا، م�ن الناحي�ة ال�شوري�ة. فل�م تع�د ال�شرورة تكم�ن اإإل في العالقة المنطقي�ة التي تجمع الق�شايا، وان�ش�حبت 

من الق�شايا نف�ش�ها.

�إ�ضاءة

�لم�ضدر: منظومة �ألأوليات، �لطبعة �ألأولى، روبار بالن�ضاي، ترجمة محمود بن جماعة، 200٤م

�اإّن اإلأوليات.. مجّرد اتفاقات، واإن اختيارنا إلتفاق معين من بين الموا�شعات الممكنة يهتدي بوقائع تجريبية، ولكنه يظل 
ا إل تح�ّده �شرورة اإإل �ش�رورة تجّنب الوقوع في التناق�س�. اختي�اًرا ح�رًّ

�لم�ضدر: �لعلم و�لفري�ضة، هنري بو�نكاري، ترجمة حمادي بن جاء باهلل، 2002م 

مثال من الهند�ضة األإقليدية اإلى الهند�ضات غير األإقليدية.

عدد املتوازيات التي ميكن ر�ضمها من نقطة خارج م�ضتقيم اأنواع الهند�ضات
متواٍز واحد اإقليد�س

اإىل ما إل نهاية له من املتوازيات لوبات�شف�شكي
إل �شيء من املتوازيات رميان
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�أفهم و�أحلل )2(
  انطالًقا من )اأقراأ 2(:

١.  اأك�شف عن اأ�ش�س تف�شير الريا�شيات القديمة لم�شادرة التوازي.
....................................................................................................................

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

2. اأك�شف عن اأ�ش�س تف�شري الريا�شيات احلديثة مل�شادرة التوازي.
.....................................................................................................................

ح مع جُمموعتي الفروق بني التف�شري القدمي والتف�شري احلديث مل�ش�األة التوازي. ٣. انطالًقا من الن�س اأو�شِّ

الهند�ضات غري األإقليدية                   الهند�ضة األإقليدية

اإلأ�ش�س

امل�شادر

املنهج

٤. باإل�شتناد اإىل ما تقّدم، اأُبرُز مع جُمموعتي تِبعات التغريات التي حدثت مع ظهور الهند�شات غري اإلإقليدية.

الهند�ضات غري األإقليدية                                         الهند�ضة األإقليدية

مفهوم احلقيقة الريا�شية

معيار احلقيقة الريا�شية
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اإّن اإلأم�ل ف�ي اكت�ش�اف قواع�د ثابت�ة للتفكي�ر العقلي تتحّكم في اأ�ش�كاله )�شوره( بقطع النظر عن محتواه، �ش�ينح�شر 
في ما ُي�ش�ّمى اليوم بناء منظومة اأو ن�ش�ق من اإلأّولّيات. ففي م�ش�توى الح�ش�اب، ُيعّد العقل اآليات اإجرائية. اأّما في م�ش�توى 
تحلي�ل اللغ�ة، فه�و يوّج�ه ا�ش�تعمالها ويح�ّدد اأهمّيته�ا. واأم�ا ف�ي م�ش�توى منظوم�ة اإلأولّي�ات، فاإّن�ه ي�ش�عى اإل�ى اإلإع�الن ع�ن 
عدد قليل من ال�ش�روط الكافية وال�شرورية - اإن اأمكن-، ن�ش�تطيع انطالًقا منها وبوا�ش�طة قاعدة برهانية دقيقة واآلية، 
ا�ش�تنتاج كّل ال�ش�ور ال�شالح�ة لت�شل�ش�الت منطقّي�ة �شارم�ة. ]...[ وبوج�ه ع�ام، ُيطل�ق ا�ش�م اإلأولي�ات عل�ى ه�ذه الق�شاي�ا 
المتخ�ذة نقط�ة انط�الق، والمقبول�ة دون بره�ان. فهي بمنزلة النقاط الثابتة لكل ا�ش�تدإلل، وتكفي للبرهنة على كل �شور 
اإل�ش�تدإلإلت المنِتَج�ة. وإل يمك�ن اأن ن�ش�تخل�س منه�ا اأّي عل�م حقيق�ي بمو�شوع�ات التجرب�ة، ب�ل ت�شم�ن فح�ش�ب تما�ش�ك 

العملي�ات منطقّيًا.

مثال لتو�ضيح منظومة األأولّيات: 
لعب�ة ال�ش�طرنج مكون�ة م�ن رقع�ة ُر�ش�مْت فيه�ا مرّبع�ات، وم�ن قطع تو�ش�ع على تلك المربع�ات، ب�شورة معلوم�ة، وتجري عليها 
جملة من عمليات التحويل ح�شب قواعد م�شبوطة، هي قواعد اللعبة اأو قوانين التركيب. ووا�شح اأن كل عملية تحويل نجريها 
على قطع اللعبة تنتج عنها �شبكة من العالقات تربط بين تلك القطع. ومن هذه العالقات ت�شتمد قطع ال�شطرنج اأثناء اللعب 
اأهميته�ا. الالع�ب اإذن إل تهم�ه القط�ع ف�ي ذاته�ا ب�ل �ش�بكة العالق�ات القائم�ة بينه�ا، وذل�ك اإل�ى درج�ة اأن�ه إل ي�رى القط�ع ب�ل 
العالق�ات فق�ط؛ عالق�ات منظم�ة مت�ش�ابكة يحكمه�ا قان�ون تركي�ب معي�ن. وتلك المنظومة م�ن العالقات هي ما ت�ش�كل البنية 

النهائية. 

�إ�ضاءة
�لم�ضدر: �لعقل، �لطبعة �ألأولى، جيل غا�ضتون جر�نجي، 200٤م

�لم�ضدر: تطور �لفكر �لريا�ضي و�لعقالنية �لمعا�ضرة، �لطبعة �لثانية، محمد عابد �لجابري، ١982م )بت�ضرف(

  انطالًقا من )اأقراأ 3(:
١. اأ�شتخل�س مفهوم منظومة اإلأولّيات: 

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

.......................................................................................................................
2.  اأبرُز اإلأ�شا�س املنطقي ملنظومة اإلأولّيات:

.......................................................................................................................
ُ قيمة منظومة اإلأولّيات يف م�شتوى احل�شاب. ٣.  اأبنيِّ

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

�أقر�أ )٣(

�أفهم و�أحلل )٣(
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ُح فيها اأوجه العالقة بين المنطق والمنهج الريا�شي.  ُر فقرة ق�شيرة اأو�شِّ اأحرِّ  .1
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................

2. اأ�شتنتج بع�س فوائد منظومة اإلأولّيات. 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

3. م�شتعيًنا ب�شبكة اإلإنترنت، اأبحث عن الفرق بين الم�شادرات والبَدهيات ودور الم�شادرة في بناء النظرية.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

� منه�ج منظوم�ة اإلأولّي�ات، ه�و ف�نِّ عر��س الّنظري�ات ب�ش�ورة تجع�ل من ال�ش�هل ت�ش�ّور �شياغتها بطريق�ة رمزّية � 
وه�و م�ن المعالم اإلأ�شيلة للريا�شي�ات المعا�شرة.

�إ�ضاءة

�لم�ضدر: بنية �لريا�ضيات: تيار�ت �لفكر �لريا�ضي �لكبرى، نيكوأل�س بورباكي، ترجمة محمد عابد �لجابري، ١9٧6م

�أتدرَّب

املفكر الناقد يطرح عدد من األأ�ضئلة للتاأكد من موثوقية م�ضادر املعلومات: 
ما نوع م�ضدر املعلومات )فرد، موؤ�ض�ضة حكومية اأو اأهلية، منظمة دولية(؟  ⦁

⦁  ما اخللفية العلمية والثقافية مل�ضدر املعلومات )متخ�ض�س، غري متخ�ض�س(؟ 
ما هدف م�ضدر املعلومات؟ )تعليمي، جتاري، ثقايف، �ضيا�ضي(   ⦁

هل معلومات امل�ضدر مت�ضقة اأو متناق�ضة؟  ⦁
⦁  وماذا عن األآراء األأخرى ذات العالقة بامل�ضاألة التي يطرحها امل�ضدر؟ هل تتفق معه اأو تناق�ضه؟

�أتذكر �أن
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والعل��م  املنطق��ي  بالتفك��ري  اإلهتم��ام  لوجاه��ة  ي�ش��هد  م��ا  لع��ّل 
التجريب��ي عل��ى وج��ه اخل�شو���س هو ما عرفه التاريخ م��ن ثورات علمية 
اأف�ش��ت اإىل مراجع��ة املناه��ج العلمي��ة، ونق��د اإلأط��ر النظري��ة واملق��وإلت 
املنطقية الثاوية وراء حماوإلت تف�شري الظواهر الطبيعية كذلك؛ ولهذا 
تزام��ن مي��الد العل��م احلدي��ث م��ع و�ش��ع منط��ق خمتلف ع��ن الت�شورات 
��ا قاب��اًل با�ش��تمرار  ��ا وجتريبيًّ ال�ش��ائدة غايت��ه اإدراك الواق��ع اإدراًكا عقليًّ

املراجع��ة والتعدي��ل والتو�ش��يع.

متهيد 〈〈
األأهداف

اأتعّرف على المنهج التجريبي.  .1
اأحّدد مراحل المنهج التجريبي.  .2
اأتبّين منطق األ�ستقراء العلمي.  .٣

اأ�ستخل�س منطق األكت�ساف العلمي.  .٤

�أقر�أ )١(

�لتفكري �ملنطقي و�ملنهج �لتجريبي
�لدر�س 
�خلام�س

َن�ش��ق املنط��ق اإلأر�ش��طي )اإل�ش��تنباطي املعتم��د عل��ى القيا���س( ُيفي��د 
يف تثبي��ت اإلأخط��اء )القائم��ة عل��ى اإلأف��كار ال�ش��ائدة( واإر�ش��اخها اأك��ر 
مّم��ا ُيفي��د يف البح��ث ع��ن احلقيق��ة العلمي��ة، وم��ن ث��م ف��اإن �ش��رره اأك��رب 
��رالطبيعة يف دّقته��ا، فه��و َيفر���س املوافق��ة  م��ن نفع��ه.]...[ اإذ اإن��ه إل يف�شِّ
على الق�شية دون اأن مي�ش��ك باإلأ�ش��ياء على حقيقتها العلمية. فالقيا���س 
اإلأر�ش��طي يتك��ّون م��ن ق�شاي��ا، والق�شاي��ا م��ن كلم��ات، والكلم��ات ه��ي 
مقاب��الت رمزي��ة إلأف��كار، وعليه ف��اإذا كانت اإلأفكار نف�ش��ها )وهذا جذر 
امل�ش��األة( غ��ري دقيق��ة اأو خاطئة، فلن يك��ون هناك ثبات ودّقة فيما ُيبنى 
عليها؛ لذا فال اأمل لنا اإإّل يف اإل�شتقراء التجريبي.اإل�شتقراء التجريبي 
اإج��راء عقل��ي اأك��ر وثوًق��ا و�شّح��ة عندم��ا نتحدث ع��ن العل��وم الطبيعية، 
فهو يحقق لنا فهًما اأف�شل و اكت�شاًفا للحقيقة العلمية املتعلقة بالظواهر 

الطبيعي��ة م��ن خ��الل التجربة العلمي��ة والربهان اإل�ش��تقرائي. 

�لم�سدر: �ألأورغانون �لجديد، �إر�ساد�ت �سادقة في تف�سير �لطبيعة، �لطبعة 
�ألأولى، فر�ن�سي�س بيكون، ترجمة عادل م�سطفى، 20١3م )بت�سرف(

يف القيا���س اإلأر�ش��طي اإل�ش��تنباطي إل حتم��ل 
النتيجة اأي معلومة جديدة، فالنتيجة مت�شمنة 
كل  اإلأوىل:  املقدم��ة  )مث��ال:  املقدم��ات  يف 
اإلأجرام ال�ش��ماوية ت��دور حول اإلأر�س، املقدمة 
الثاني��ة: ال�شم���س ج��رم �ش��ماوي، اإذن: ال�شم���س 
ت��دور ح��ول اإلأر���س(؛ ل��ذا ا�ش��تخدام القيا���س 
الظواه��ر  فه��م  يف  اإل�ش��تنباطي  اإلأر�ش��طي 
الطبيعي��ة ل��ن ياأت��ي بجدي��د �ش��وى مزي��د م��ن 
اإلن�ش��جام مع اإلأفكار ال�ش��ائعة والفهم ال�ش��ائد 
والذي قد يكون خاطًئا كما هو احلال يف املثال 

ال�ش��ابق.

�إ�ساءة
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�أفهم و�أحلِّل )١(
١.  اأقارن مع مجموعتي المنطق اإلأر�شطي اإل�شتنباطي المعتمد على القيا�س و المنطق التجريبي اإل�شتقرائي: 

�ن م�ع مجموعت�ي دواع�ي نق�د الكات�ب للمنط�ق اإلأر�ش�طي اإل�ش�تنباطي ف�ي تف�ش�يره الظواه�ر  2. انطالًق�ا م�ن الن��س، اأبيِّ
الطبيعية. 

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

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

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

د اأ�شا�س المنهج العلمي التجريبي ح�شب الكاتب. 3. اأحدِّ
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

٤. انطالًقا من الن�س، اأبيِّن �شروط تف�شير الظواهر الطبيعية.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

المنطق اإل�شتقرائي التجريبي
................................................................................................................
................................................................................................................

المنطق اإلأر�شطي اإل�شتنباطي القديم
................................................................................................................
................................................................................................................
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�أقر�أ )2(
اإّن ال�ش��كل اخلا���س باإل�ش��تدإلل التجريب��ي ال��ذي ينبغ��ي اأن نهت��م ب��ه هن��ا ه��و 
اإل�ش��تقراء، وُيعرف اإل�ش��تقراء باأنه �ش��لوك فكري ي�شري من اخلا�س اإىل العام، يف 
ح��ني اأّن اإل�ش��تنتاج ه��و ال�ش��لوك العك�ش��ي ال��ذي يذه��ب م��ن الع��ام اإىل اخلا���س... 
ا التدليل يف املمار�ش��ة  عب جدًّ وب�شفت��ي جُمرًب��ا �ش��اأكتفي بالق��ول اإن��ه يبدو من ال�شّ
عل��ى ه��ذا التميي��ز، وي�شع��ب كذل��ك الف�ش��ل بو�ش��وح ب��ني اإل�ش��تقراء واإل�ش��تنتاج. 
واإذا كان تفك��ري املج��رب يت�ش��رف ع��ادة منطلًق��ا م��ن ملحوظ��ات خا�ش��ة لي�شع��د 
�ش��يًئا ف�ش��يًئا نح��و مب��ادئ اأو قوان��ني اأو ق�شاي��ا عام��ة، فه��و يت�ش��رف كذل��ك حتًم��ا 
منطلًق��ا م��ن نف���س تل��ك الق�شاي��ا العام��ة اأو القوان��ني ليتوج��ه نح��و اأح��داث خا�ش��ة 

��ا م��ن تل��ك املب��ادئ. غ��ري اأّن��ه اإذا مل يتواف��ر يق��ني ت��ام يف املب��داأ كان اإل�ش��تنتاج دوًم��ا موؤقًت��ا، وا�ش��تدعى  ي�ش��تنتجها منطقيًّ
��ا. وإل ترتب��ط كل احلقائ��ق الظاه��رة لال�ش��تدإلل اإإل بنوعي��ة املو�ش��وع املط��روق وم��دى تعق��ده.  �شبًط��ا جتريبيًّ

�لم�س��در: مدخ��ل لدر��س��ة �لط��ب �لتجريبي، �لطبع��ة �ألأولى، بارن��ار كلود، ترجمة 
يو�سف مر�د وحمد �هلل �سلطان،  2005م

مثال على المنهج التجريبي
إلح�ظ غاليلي�و غاليل�ي اأن اإلأج�ش�ام تتف�اوت �ش�رعة �ش�قوطها باختالف وزنها؛ مم�ا حمله على اإلعتقاد )فر�شي�ة( باأّن اختالف 
ال�ش�رعة قد يرجع اإلى الوزن اأو اإلى الو�ش�ط، ولكن عندما دقق في اإلأمر وجّرب �ش�مح له ذلك با�ش�تقراء قانون: �اأن اإلأج�ش�ام 

ت�ش�قط ف�ي الف�راغ بنف��س ال�ش�رعة مهما اختلف وزنه�ا اإذا ما حذفنا ق�وى الممانعة�.

�يج�ب اأخ�ذ �ش�يئين بعي�ن اإلعتب�ار ف�ي المنه�ج التجريب�ي: اأوإًل: الح�ش�ول عل�ى وقائ�ع م�شبوط�ة بوا�ش�طة تق�سٍّ �ش�ارم. ثانًيا: 
اكت�ش�اف عم�ل تل�ك الوقائ�ع  بوا�ش�طة اإل�ش�تدإلل التجريب�ي إل�ش�تخال�س معرف�ة منه�ا بقان�ون الظواه�ر. لقد قلنا اإن اإل�ش�تدإلل 
التجريبي ينطبق بال�شرورة على واقعتين في الوقت نف�شه؛ اإحداهما ت�شلح له نقطَة انطالق وهي المالحظة، واإلأخرى ت�شلح 

ل�ه خال�ش�ًة، اأو مراقبة وهي التجربة�.
�لم�س��در: مدخ��ل لدر��س��ة �لط��ب �لتجريب��ي، �لطبع��ة �ألأول��ى، بارن��ار كل��ود، ترجم��ة يو�س��ف 

م��ر�د وحم��د �هلل �س��لطان، 2005م

�إ�ساءة
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�أفهم و�أحلل )2(

١.  انطالًقا من الن�س، اأحّدد مع مجموعتي مفهوم اإل�شتقراء.
.........................................................................................................................

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

2. انطالًقا من الن�س، اأحّدد مع مجموعتي مفهوم اإل�شتنتاج المنطقي. 
.........................................................................................................................

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

ا اإل�شتنتاج.  3. اأبرُز- انطالًقا من الن�س )اأقراأ 2( - اأّن اإل�شتقراء بو�شفه اأ�شا�َس اإل�شتدإلل َيفتر�س اأي�شً

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

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

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

٤. ا�شتناًدا اإلى الن�س )اأقراأ 2( اأبّين ما يترتب على اإلعتقاد في اإل�شتقراء العلمي. 

من ناحية العالقة بالمنطق:............................................................................................

من ناحية العالقة بالعلم اليقيني: .....................................................................................
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   اإ�سرتاتيجّيات األ�ستقراء التجريبّي املنهجّية ومراحله:

   اإل�ش��تقراء التجريب��ّي منه��ج ا�ش��تدإليّل ميت��زج في��ه الن�ش��اط العقل��ّي ب��اإلإدراك احل�ّش��ّي يف م�ش��ار ينطل��ق م��ن الواق��ع 
العين��ّي اجلزئ��ّي اخلا���ّس لينتق��ل ع��رب جمل��ة م��ن العملّي��ات املنطقّي��ة اإل�ش��تنتاجّية التعميمّي��ة اإىل ا�ش��تخال�س القوان��ني 
والنتائ��ج الكلّي��ة العاّم��ة. وم��ن ه��ذا املنطل��ق فه��و ي�ش��لك م�ش��اًرا ُمعاك�ًش��ا لال�ش��تنباط الّريا�ش��ّي. وميك��ن رّد مراح��ل ه��ذا 

املنه��ج العلم��ّي اإىل اأرب��ع: ه��ي عل��ى الت��وايل:

املالحظة  ⦁

الفر�شّية  ⦁

التجريب  ⦁

�شياغة القانون  ⦁

اأ. املالحظ��ة: اإذا كان اإل�ش��تنباط الّريا�ش��ّي ينطل��ق م��ن العق��ل ف��اإّن التجربة تبداأ 
مبعاينة الواقع العيني اخلارجّي ور�شد العالقات التي تربط اإلأحداث. واملالِحُظ 
إل يكتف��ي باملالحظ��ة العفوّي��ة الاّلمبالي��ة، ب��ل يوّج��ه و�ش��ائل املالحظ��ة بتخطي��ط 
ُم�شبق وإل يكتفي باحلوا�س الطبيعّية كالب�شر وال�شمع واللم�س بل ي�شتعمل اأدوات 

مالحظ��ة ي�شطنُعه��ا للغر���س كاآإلت القيا���س والتكب��ري والت�شغ��ري.

ب. الفر�سّي��ة: بع��د معاين��ة الّظاه��رة ياأت��ي دور الفر�شّيات التف�ش��ريّية ملا يحدث، 
اأي البحث عن التف�شريات املمكنة للحدث الذي إل تقّدم جُمّرد املالحظات تعلياًل 
ل��ه. وهن��ا يتدّخ��ل الّذه��ن ليبني النماذج التف�ش��ريّية املمكن��ة. وهنا يجب اأن تو�شع 

كّل الفر�شّيات املمكنة دون انتقائّية اأو انحياز. 

�ملالحظة

�لفر�سّية

�لتجريب

�سياغة 
�لقانون

�أقر�أ )3(
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ج.  التجري��ب: ه��ي مرحل��ة اختب��ار اأو امتح��ان �ش��دق الفر�شّي��ات من عدمه. ويكون ذلك بع��زل املتغرّي الذي يفر�س اأّنه 
املف�ّشر عّليًّا حلدوث الّظاهرة ثّم مالحظة التغرّي الناجت من ذلك العزل يف النتائج. وهذا النوع من التجربة هو التجربة 

امل�شطنعة التي يتدّخل فيها املجّرب. 

بات تتح��ّول اإىل  د. �سياغ��ة القان��ون: اإذا ثب��ت بالتجري��ب �ش��دق فر�شّي��ة م��ا، ف��اإّن العالق��ة املثبت��ة ب��ني اإلأ�ش��باب واملُ�ش��بِّ
قان��ون يق��ع تعميم��ه عل��ى كّل الّظواه��ر امل�ش��ابهة، و�ش��حبه عل��ى كّل اإلأزمن��ة، و�شياغته يف �ش��كل معادل��ة ريا�شّية. 

مراحل األ�ستقراء التجريبّي

   اأّول مرحل�ة م�ن مراح�ل البح�ث اإل�ش�تقرائّي التجريب�ّي ه�ي مرحل�ة مالحظة الوقائ�ع والّظواهر والح�وادث اأو اإجراء الّتجارب 
على ما من �شاأنه الو�شول اإلى الّظواهر والوقائع والحوادث مو�شوع البحث. ولكن إل قيمة لتكدي�س تلك المالحظات والتجارب 
اأو مج�ّرد و�ش�ع قائم�ة به�ا. اإنن�ا حي�ن نق�وم بتل�ك المالحظ�ات والتج�ارب فاإّنما نق�وم بها بق�شد الو�ش�ول اإلى قانون عاّم يف�ّش�ر 
ا اإلى تف�ش�يرها. والقانون  مجموعة معّينة من الّظواهر اأو الوقائع. ت�ش�جيل واقعة ما لي��س كّل ما ن�ش�عى اإليه، ولكّننا ن�ش�عى اأي�شً
الع�اّم ه�و ذل�ك التف�ش�ير. ومرحل�ة الو�ش�ول اإلى القان�ون العلمّي هي المرحل�ة الّثالثة من مراحل البحث اإل�ش�تقرائّي التجريبّي. 

ت�ش�بق تلك المرحلة مرحلة التف�ش�ير: تف�ش�ير المالحظات والتجارب وهي ما ي�ش�ّمى مرحلة فر�س الفرو�س.

�إ�ساءة

�لم�سدر: �أل�ستقر�ء و�لمنهج �لعلمي،�س ٤7،  محمود زيد�ن، ١999م
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 يعترب كلود برنار موؤ�ّش�س الطّب التجريبّي احلديث. وهو اأّول من و�شع اأ�ش�س املنهج التجريبّي وطّبقه يف جُمال الطّب. 

   جتربة بول �ألأر�نب لكلود برنار

 �ذات ي��وم، اأح�ش��ر يل اأحده��م اأران��ب اقتناه��ا م��ن ال�ش��وق. وح��ني و�شعتها عل��ى من�شدة املخت��رب تبّولت، فالحظت 
بال�شدفة اأّن بولها �شاٍف وحم�شّي، فا�شرعتني مالحظتي؛ إلأّن بول اإلأرانب يكون عادًة  مكّدر اللون وغري حم�شّي، 
ا. وقد  باعتب��ار اأّنه��ا حيوان��ات عا�ش��بة، يف ح��ني اأّن ب��ول احليوان��ات الالحم��ة يكون - كم��ا هو معلوم - �شافًي��ا وحام�شً
قادتن��ي مالحظت��ي للحمو�ش��ة يف ب��ول اإلأران��ب اإىل ت�ش��ّور اأّن ه��ذه احليوان��ات ق��د اأُخ�شع��ت لنظ��ام غذائ��ّي ينا�ش��ب 
احليوانات الاّلحمة. فافر�شت اأّن من اإلأرجح اأّنها مل تذق الطعام منذ فرة طويلة، واأّنها حتّولت، بفعل اإلإم�شاك 
الطوي��ل ع��ن اإلأكل، اإىل حيوان��ات إلحم��ة تقت��ات م��ن دمه��ا لك��ي تعي���س. ومل اأج��د اأم��ًرا اأي�ش��ر م��ن التحّق��ق، بوا�ش��طة 
التجربة من �شحة هذه الفكرة املفر�شة اأو هذه الفر�شّية. فقّدمت طعاًما من الع�شب لالأرانب، وبعد ب�شع �شاعات 
إلحظت اأّن بولها اأخذ يتكّدر واأ�شبح غري حم�شّي، ثم اأخ�شعت نف�س اإلأرانب لالإم�شاك عن الطعام، وبعد مرور اأربع 
وع�شرين �شاعة اأو �شت وثالثني �شاعة على اأق�شى تقدير، ا�شتحال بول اإلأرانب مّرة اأخرى  اإىل ال�شفاء واحلمو�شة 
ال�ش��ديدة، ثم حتّول من جديد اإىل بول م�شطرب اللون وغري حم�شّي، حني قّدمت لها ع�ش��ًبا. وكّررت هذه التجربة 
الب�ش��يطة م��رات عدي��دة، فكن��ت اأح�ش��ل دوًم��ا عل��ى نف���س النتيج��ة. وك��ّررت ه��ذه التجرب��ة عل��ى اخليول، وه��ي كذلك 
حيوان��ات عا�ش��بة، بوله��ا مك��ّدر الل��ون وغ��ري حم�ش��ّي، فاكت�ش��فت، اأّن اإم�ش��اكها عن الطع��ام ُينِتج حمو�ش��ًة مفاجئة يف 
بوله��ا، وزي��ادة مهّم��ة ن�ش��بيًّا يف م��ادة �اليوريا� Urea )م��ادة بّلورّية توجد يف بول احليوانات الالحمة(، اإىل درجة 
اأّنها كانت ت�شبح على �ش��كل بلَّورات -اأحياًنا- ب�ش��كل تلقائّي يف البول بعد برودته، وهكذا خل�شت على اإثر جتاربي 
اإىل ه��ذه الق�شّي��ة العام��ة الت��ي مل تك��ن معروف��ة حينها، وموؤّداها اأّن كّل احليوانات تتغّذى باللحم، عند اإم�ش��اكها عن 

الطعام، بحيث يغدو بول احليوانات العا�ش��بة م�ش��ابًها لبول احليوانات الالحمة�.

�أتدرَّب )١(
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اإجرائّيات تطبيق كلود برنار للمنهج التجريبي
على األأرانب

املنهج التجريبي
تعريف املرحلة ا�سم املرحلة وترتيبها

1. اأب��ني م��ن خ��الل الن���س كي��ف طب��ق كل��ود برن��ار املنه��ج اإل�ش��تقرائي التجريبي عن طري��ق جتربة � ب��ول اإلأرانب� 
م�ش��تكماًل اجلدول التايل: 
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�أقر�أ )٤(
��ا يف ا�شتك�ش��افه الدائ��م، واأحياًن��ا اإلآيل ملحيط��ه. ]...[  ي�ش��تخدم كل واح��د من��ا النم��اذج ]العلمي��ة[ ا�ش��تخداًما �شمنيًّ
وكّل واح��د مّن��ا يحت��اج اإىل منط��ق ومناه��ج علمي��ة يف عالقات��ه بالع��امل. وكّل واح��د ُيطّبقه��ا تطبيًق��ا واعًي��ا بدرج��ات 
متفاوتة ]...[ وتكمن امل�ش��كلة يف اأّنه إل يوجد منطق واحد يكفي اأن نتعّلمه، ويف اأّن اإلأ�ش��ياء لي�ش��ت يف غاية ال�ش��هولة 
والي�ش��ر، كم��ا ق��د نعتق��د للوهل��ة اإلأوىل. ولي�ش��ت النم��اذج ]العلمية[-حتى اأكرها ِقَدًما- ي�ش��رية اإل�ش��تعمال وإل خالية 
من اإلأخطار. وهكذا مل يوجد يف التاريخ منطق واحد، وإل وجود يف هذه اللحظة ذاتها ملنطق واحد؛ إلأّن املنطق رهني 
جمل��ة م��ن املع��ارف الت��ي منتلكه��ا يف حلظ��ة م��ا، وو�ش��ائل البح��ث التي تت��اح لنا، واإلأه��داف التي ن�ش��عى اإىل حتقيقها. 
فاملنط��ق لي���س �ش��يًئا ثابًت��ا، ولي���س وقًف��ا اإىل اإلأب��د عل��ى اإلإن�ش��ان مطلًق��ا، اأو اإىل اأح��د النا���س املحظوظ��ني، ب��ل ه��و اأداة 
فكرية انبثقت انبثاًقا مرحليًّا ل�شّد حاجات متغرية، ومن ثم �شهدت اإلأداة تطوًرا يف �شكلها واأ�ش�شها، وتغريت تغرًيا 

عميًق��ا يف بع���س اللحظات احلرجة.
�لم�سدر: �لتجربة و�لنموذج: مقال في �لمنهج، �لطبعة �ألأولى، �س 20-2١ ، جون لوغاي، 2009م

ا�ش�ُتعملت كلم�ة النم�وذج ف�ي مج�ال علم�ي مخ�شو��س ه�و المنط�ق اأو الريا�شي�ات، وق�د تجّل�ى ف�ي 
الترمي�ز ومنظوم�ة اإلأولي�ات واإبداع اأ�ش�كال هند�ش�ية ور�ش�وم بيانية. والنموذج العلم�ي اأداٌة منطقية 

ذهني�ة في تف�ش�ير العال�م وظواهره.  

�إ�ساءة

ا في �ش�كل �شور  المنطق العلمي لي��س مجرد عملية اإن�ش�ائية خال�شة، بل هو ا�شتك�ش�اف العالم اأي�شً
افترا�شية. والتجربة اليوم هي اإجراء فكري له اأبعاد تطبيقية تتمّثل في حّل م�ش�كالت اإلإن�ش�ان.   

��س العل�م دون اإلعتق�اد ف�ي اإمكاني�ة اإدراك الواق�ع واإلإم�ش�اك بتالبيب�ه بوا�ش�طة  �إل يمك�ن اأن يوؤ�شَّ
اإن�ش�اءاتنا النظري�ة، ودون اإلعتق�اد ف�ي اإلن�ش�جام الداخل�ي لعالمن�ا. و�ش�يظل ه�ذا اإلعتق�اد دوًم�ا 

الباع�ث اإلأ�شا�ش�ي ل�كّل ابت�كار علمي�.
�لم�سدر: تطور �ألأفكار في �لفيزياء، �لطبعة �لثانية، �لبرت �ن�ستاين و ليوبولد و�نفليد، ١999م
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2.  بناء على ما تقدم من ر�شد إلأهّم اإلأفكار الواردة في الن�س )اأقراأ 3(اأعيد -باأ�شلوبي- �شياغة اإلأفكار اإلأ�شا�شية 
التي يوؤ�ش�شها الكاتب.

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

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

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

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

�أفهم و�أحلِّل )3(
١.  اأ�شتكمل مع مجموعتي الجدول م�شتخرًجا اأهّم اإلأفكار الواردة وفق الن�س:

منطق العلم

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

.....................................................................
عالقة اإلإن�شان بالعامل

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

.....................................................................
مناهج علمية يف فهم العامل

نظريًّا: ..............................................................

عمليًّا: ..............................................................
م�شتويات عالقة اإلإن�شان بالعامل من وجهة علمية

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

.....................................................................
املنطق لي�س �شيًئا ثابًتا )املنطق متعدد ومتجدد(
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3.  بعد قراءة الن�س بتمّعن اأحدد مع مجموعتي حاجة اإلإن�شان اإلى اإن�شاء منطق ومناهج في عالقته بالعالم.

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

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

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

٤.  ما عالقة النموذج العلمي بالعالم بح�شب �شياق الن�س ؟

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

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

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

5.  اأ�شتخرج من الن�س ما يثبت اأن المنطق العلمي متجدد.

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

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

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

٦.  اأحاول تقديم اأمثلة لدعم فكرة تجدد المنطق بتجدد العلم.

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

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

.........................................................................................................................
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�أتدرَّب )2(
     �يقوم العلم على الجمع بين البراهين والتجارب، بين القواعد والقوانين، بين الفر�شية والوقائع�.

انطالًقا من هذا القول، اأحّدد مع مجموعتي دوَر كلٍّ من العقل والتجربة في التفكير العلمي.

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

لق��د اأدرك خ��رباء ال��ذكاء اإل�شطناع��ي اأهمي��ة املنط��ق واأدوات��ه املنظمة 
لعملية التفكري يف حماكاة قدرة العقل الب�شري و�شلوكه الذكي يف تنفيذ 
املهام با�شتخدام اإلآلة. فقام بتطوير تطبيقات الذكاء اإل�شطناعي من 
خالل توظيف اأدوات التفكري املنطقي كاإل�ش��تنتاج واإل�ش��تدإلل يف بناء 
اخلوارزميات الربجُمية. فاخلوارزميات الربجُمية عبارة عن جُمموعة 
��ا والت��ي يت��م تنفيذه��ا بغي��ة الو�ش��ول اإىل  م��ن اإلإج��راءات املرتب��ة منطقيًّ
ه��دف اأو نتيج��ة معين��ة. غ��ري اأن  الث��ورة املت�ش��ارعة يف تطبيق��ات الذكاء 
اإل�شطناع��ي جت��اوزت حم��اكاة اإلإن�ش��ان، وامت��دت اإىل مفه��وم اآخ��ر اأإل 
وهو تعّلم اإلآلة. فكما اأن تعلم الب�شر ياأتي ب�شورة اأ�شا�شية من التجربة 
��ا؟.   واملمار�ش��ة والتدري��ب، فلم��اذا إل ميت��د ه��ذا املفه��وم اإىل اإلآل��ة اأي�شً

ولك��ن، هل لتعلم اإلآلة حدود؟ 

متهيد 〈〈

األأهداف
اأتعّرف على ميزات الذكاء األ�صطناعي   .1

واأ�ص�صه المنطقية.
اأدرك بع�س التطبيقات العينية للذكاء   .2

األ�صطناعي في در�س الحو�صبة.
اأ�صتخل�س قيمة البعد المنطقي للذكاء   .٣

األ�صطناعي.

�أقر�أ )١(

�لتفكري �ملنطقي و�لذكاء �ال�صطناعي
�لدر�س 
�ل�صاد�س

الدماغ اآلة طرية
ب��رزت فك��رة ال��ذكاء اإل�شطناع��ي يف عل��م احلا�ش��وب م��ع تط��ور عل��م 
اإلأع�شاب الذي قدم لنا تف�شري اأعمق فيما يتعلق بعمل الدماغ الب�شري. 
تط��ور الِعلم��ان جنًب��ا اإىل جن��ب وا�ش��تعار كل منهم��ا اأف��كاره م��ن اإلآخ��ر. 
فق��د ك�ش��فت تقني��ات الت�شوي��ر املتط��ورة اإلأن�ش��طة الكيمو-كهربائي��ة 
الت��ي جت��ري يف الدم��اغ وت�شح��ب عملي��ات التفكري يف الدم��اغ. ومن هنا 
ح��اول علم��اء احلا�ش��وب اخ��راع اآإلت حتاك��ي الطريق��ة واإلآلي��ة نف�ش��ها 
الت��ي حت�ش��ل يف الدم��اغ الب�ش��ري.  ف��اإذا كان العق��ل جُم��رد �ش��يء مادي 
ق��ادر عل��ى التفك��ري م��ن خ��الل دفع��ات كهربائي��ة، فرمب��ا ن�ش��ل يف نهاية 
اإلأمر اإىل اآإلت ميكنها فعل ال�شيء نف�شه. فمع الثورة العلمية والت�شارع 
الكبري يف العامل الرقمي والتقني تطورت مفاهيم جديدة مثل �املنطق 
ال�شبابي� يف جُمال �الذكاء اإل�شطناعي� والتي ت�شاعد على ابتكار 
تطبيقات حا�ش��وبية تقوم بتقليد عمليات تفكرينا والقيام ببع�س املهام 
املعقدة مثل التعرف على الوجوه ولعب ال�ش��طرجن، والت�ش��خي�س الطبي 
وفه��م اللغ��ة الطبيعي��ة - يف عل��م الل�ش��انيات اأو اللغوي��ات يق�ش��د باللغ��ة 

الطبيعي��ة اللغ��ة الب�ش��رية - ومعاجلتها.  
�لم�صدر: مو�صوعة �لفل�صفة، ماركو�س ويك�س، �س 82 ، 20١7 م

المنط�ق الريا�ش�ي )الرم�زي( ال�ذي ط�وره 
علم�اء المنط�ق كان اإلأ�شا��س ف�ي ابتكار اأول 

خوارزمي�ة نفذته�ا اإلآلة.

�إ�صاءة
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الحا�ش�ب،  عل�وم  م�ن  عل�م  اإل�شطناع�ي  ال�ذكاء 
الذكي�ة  الحوا�ش�يب  اأنظم�ة  ابت�كار  اإل�ى  يه�دف 
وت�شميمها، التي تحاكي اأ�ش�لوب الذكاء الب�ش�ري 
المه�ام  اأداء  م�ن  اإلأنظم�ة  تل�ك  لتتمك�ن  نف�ش�ه، 
وقدرات�ه  وظائف�ه  ومح�اكاة  اإلإن�ش�ان،  م�ن  ب�دإًل 
با�ش�تخدام خوا�شها الكيفية وعالقتها المنطقية 

والح�ش�ابية.

�إ�صاءة

�أفهم و�أحلِّل )١(
١.  اأعيد �شياغة مفهوم الذكاء اإل�شطناعي بعباراتي الخا�شة:  

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

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

2. اأ�شتنتج وجه ال�شبه بين الذكاء اإلإ�شطناعي وعمل العقل الب�شري:
....................................................................

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

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

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

�أتفق �أو ال �أتفق ...الأن 

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

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

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

��صوف تقود الثورات المت�صارعة في الذكاء األ�صطناعي اإلى ابتكار ح�صارة اإن�صانية جديدة�

  اأناق�س مجموعتي العبارة التالية:
اأبداأ اإجابتي باإحدى العبارتين التاليتين:) اأتَّفق مع القول ال�صابق( اأو )أل اأتَّفق مع القول ال�صابق( إلأن...
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�أقر�أ )2(
جتربة اآألن تورنغ و جون �صريل: 

ق��ام ع��امل احلا�ش��وب واملنط��ق اإلإجنلي��زي اآإلن تورن��غ باختب��ار 
يظه��ر اأن اإلآل��ة متتل��ك نوًع��ا م��ن ال��ذكاء اإذا ُبرجُم��ت بخوارزمي��ات 
لتاأدية مهام معينة. اإذ قام بعمل مقارنة بني اإلإجابات التي قدمتها 
اإلآل��ة م��ع اإجاب��ة اإلإن�ش��ان عل��ى جُمموع��ة حم��ددة م��ن اإلأ�ش��ئلة وطلب 
م��ن خب��ري اأن ميي��ز ب��ني اإلإجابات، فلم ي�ش��تطع اخلب��ري اأن مييز بني 

اإجاب��ات اإلآل��ة واإجابات اإلإن�ش��ان.
ولدح���س فك��رة ع��امل احلا�ش��وب واملنط��ق اآإلن تورين��غ التي تقول 
ب��اأن اإلآل��ة متتل��ك نوًع��ا من ال��ذكاء بل تنفذ تعليمات م��ن �شنع العقل 
الب�ش��ري، ابتك��ر الفيل�ش��وف اإلأمريك��ي ج��ون �ش��ريل جترب��ة ت�ش��مى 

�الغرفة ال�شينية�، اإذ طلب جون �ش��ريل من �ش��خ�س إل ي�ش��تطيع قراءة اإلأحرف والكلمات باللغة ال�شينية وإل يفهمها 
م��ن اجللو���س يف غرف��ة، واأعطي��ت ل��ه التعليم��ات عل��ى طريق��ة ال��رد ح�ش��ب الرم��وز واإلأ�ش��كال. وزود جُمموع��ة م��ن النا���س 
يتحدث��ون اللغ��ة ال�شيني��ة جُمموع��ة م��ن العب��ارات باللغ��ة ال�شيني��ة لك��ي يقوم��وا بت�ش��ليم ه��ذه العب��ارات لل�ش��خ�س داخ��ل 
الغرفة ويت�ش��لموا الرد منه بعبارات اأخرى �شينية. فنتيجة للعبارات والردود ال�ش��ليمة امل�ش��تلمة التي تخرج من الغرفة- 
افر�ش��وا عل��ى خط��اأ منه��م- اأن ال�ش��خ�س يف الغرف��ة يفه��م اللغ��ة ال�شيني��ة؛ فه��م خ��ارج الغرف��ة مل ي��روا اإإل اأ�ش��ئلة باللغ��ة 

ال�شيني��ة تدخ��ل الغرف��ة واإجاب��ات �شيني��ة مفهوم��ة تخرجه منها. 
�لم�صدر: �لذكاء �ال�صطناعي: كل ما يحتاج �لجميع �إلى معرفته، �لطبعة �الأولى، جيري كابالن، 202١م )بت�صرف(

منذ ُوجَد علم المنطق في ال�ش�احة المعرفية، 
من�ذ قراب�ة 2400 عام تقريًب�ا، وهو ينظر اإليه 
على اأنه علم اأ�شا�شي في كل العلوم؛ اإذ يعد اآلة 
للعلوم جميًعا، فال ت�ش�تقيم اأ�ُش��س اأي علم من 
العل�وم واأط�ره، اإإل بجع�ل عل�م المنط�ق العل�م  
قها. و إل  م هذه اإلأ�ُش�س واإلأطر وين�شِّ الذي ينظِّ
يرتقي اأي اإنتاج علمي اإلى م�شتوى الجودة، اإإل 

بمراعات�ه علم المنطق.

�إ�صاءة

�أفهم و�أحلِّل )2(
١.  هل العقل الب�شري قادر على التفكير اإذا ُعِزل منذ وإلدته عن العالم الخارجي؟ كيف يكت�شب الفرد القدرة على 

التعلم والتفكير؟ ف�شر اإجابتك: 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

2.  هل من الممكن اأن تتعلم اإلآلة بنف�س الطريقة التي يتعلم بها الب�شر؟ لماذا؟ 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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�أتدرَّب )١(

العقل الب�صري الذكاء األ�صطناعي اخل�صائ�س م
اتخاذ القرار 1

القدرة على اإجناز اإلأعمال 2
ال�شعور بالذات 3

بناء اآإلت لها قدرات معرفية 4
ا�شتخدام الربجُميات 5

ا�شتنباط مهام 6
ا�شتخدام النماذج احل�شابية 7

اإل�شتدإلل 8
اإلإح�شا�س 9
اإلبتكار 10

التفكري املنّظم 11
الروؤية 12
التفكري 13

الت�شميم الهند�شي 14
التنقيب اجليولوجي  15
الت�شخي�س الطبي  16

التخطيط، وجدولة اإلإنتاج يف امل�شانع 17
قراءة الن�شو�س 18

فهم اللغات 19
املحادثة  20

١.  اأ�شتعين ب�شبكة اإلإنترنت، واأ�شع عالمة ✓ اأمام قدرة كل من الذكاء اإل�شطناعي واإلإن�شان على القيام بالتالي: 

٣. ا�شتعن ب�شبكة اإلإنترنت للبحث عن مجاإلت ا�شتطاعت اإلآلة اأن تتعلم فيها اأ�شياء جديدة:
مثال جماألت تعلم األآلة

ب�شمة الوجه التعرف على الوجوه 

املفكر الناقد يطرح عدد من األأ�صئلة للتاأكد من موثوقية م�صادر املعلومات: 
ما نوع م�صدر املعلومات )فرد، موؤ�ص�صة حكومية اأو اأهلية، منظمة دولية(؟  ⦁

⦁  ما اخللفية العلمية والثقافية مل�صدر املعلومات )متخ�ص�س، غري متخ�ص�س(؟ 
ما هدف م�صدر املعلومات؟ )تعليمي، جتاري، ثقايف، �صيا�صي(   ⦁

هل معلومات امل�صدر مت�صقة اأو متناق�صة؟  ⦁
⦁  وماذا عن األآراء األأخرى ذات العالقة بامل�صاألة التي يطرحها امل�صدر؟ هل تتفق معه اأو تناق�صه؟

�أتذكر �أن
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�أقر�أ )٣(
يعتم��د علم��اء ال��ذكاء اإل�شطناع��ي عل��ى عن�شري��ن مهم��نْي م��ن عنا�ش��ر املنط��ق وهم��ا: اللغ��ة املنطقي��ة الرمزي��ة، واآلي��ات 
اإل�شتدإلل، ففي اإلأن�شاق املنطقية لغات واآليات متعددة لال�شتدإلل، وقد اأ�شهمت جهود علماء املنطق الرمزي املعا�شرين 
يف ابتكار ن�شق منطقي دقيق ميكن من خالله التعبري عن كل جملة، وكل تفكري، بل كل حد�س بو�شوح. وقد ا�شتفاد علماء 
احلا�ش��وب م��ن ذل��ك، اإذ �شمم��ت الربام��ج الذكية، وا�ش��تخدم اإل�ش��تدإلل املنطق��ي يف حتديد الت�شرفات اإلأن�ش��ب لتحقيق 
اأه��داف تل��ك الربام��ج. ي�ش��هم املنط��ق يف مرحل��ة التجهي��ز للربنام��ج الذكي، وي�ش��هم من خ��الل اآليات اإل�ش��تدإلل وطرائق 

التفك��ري املتع��ددة يف مرحل��ة الربجُم��ة الت��ي ُتْدخُل املعارف املمثل��ة منطقيًّا من خالل لغات الربجُمة.
مناذج من تطبيقات الذكاء األ�صطناعي يف حياتنا اليومية:

�شمن  وذلك  ال�شيبراني  اإلأمن  موؤ�شر  في  عالميًا  الثانية  المرتبة  ال�شعودية  العربية  المملكة  حققت 
التابع  العالمي  التناف�شية  ال�شادر عن مركز  لعام 2022  العالمية  للتناف�شية  ال�شنوي  الكتاب  تقرير 
للمعهد الدولي للتنمية اإلإدارية في �شوي�شرا IMD، الذي ُيعد واحدًا من اأكثر التقارير �شمولية في 
العالم، ويهدف اإلى تحليل وترتيب قدرة الدول على اإيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتناف�شية والمحافظة 

عليها وتطويرها.

�إ�صاءة

و��س2022/0٦/22م

تنظيم الحج والعمرة واإدارة الح�صود تطبيقا �توكلنا� و��صحتي�، من وزارة ال�صحة 
بالتعاون مع الهيئة ال�صعودية للبيانات والذكاء األ�صطناعي. 

تطبيق�تباعد� ألإ�صعار المخالطين للم�صابين بفيرو�س 
كورونا الم�صتجد- الهيئة ال�صعودية للبيانات والذكاء األ�صطناعي 

ر�صد مخالفات عدم األلتزام بالم�صار - األإدارة العامة 
للمرور بوزارة الداخلية
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تمثيل المعرفة: 
مّك�ن �تمثي�ل المعرف�ة� ف�ي ال�ذكاء اإل�شطناع�ي مط�ورو التطبيق�ات البرمجية م�ن تخزين اأنم�اط عديدة تمثل 
مه�ام ف�ي بيئ�ات مختلف�ة والقي�ام برمجته�ا من خ�الل الخوارزميات المنطقية في �شورة ت�ش�مح لتل�ك التطبيقات 

بتنفيذ ا�ش�تجابات اأو تقديم ردود �ش�ريعة وذكية.

�إ�صاءة

�لم�صدر: �لذكاء �ال�صطناعي ثورة في تقنيات �لع�صر، �لطبعة �الأولى، عبد�هلل مو�صى و �أحمد حبيب، 20١9م

اأهمية الذكاء األ�صطناعي:

للذكاء اإل�شطناعي اأهمية كبيرة، ومن ذلك مثاًل: 

ي�شهم في المحافظة على الخبرات الب�شرية المتراكمة بنقلها لالآإلت   ⦁
الذكية.

في  يجعلها  مما  اإلآإلت؛  مع  التعامل  في  اإلإن�شانية  اللغة  ا�شتخدام   ⦁
المتقدمة  اإلآإلت  التعامل مع  اأن كان  بعد  المجتمع،  متناول كل فئات 

حكًرا على المخت�شين وذوي الخبرات.

ا في الكثير من الميادين الح�شا�شة كالم�شاعدة في ت�شخي�س اإلأمرا�س وو�شف اإلأدوية، واإل�شت�شارات  يوؤدي دوًرا مهمًّ  ⦁
القانونية والمهنية ... وغيرها.

تتمتع اأنظمة الذكاء اإل�شطناعي باإل�شتقاللية والدقة والمو�شوعية؛ ولذا فاإن قراراتها بعيدة عن الخطاأ واإلنحياز   ⦁
والعن�شرية اأو اإلأحكام الم�شبقة اأو التدخالت ال�شخ�شية وفًقا لدقة البيانات وطبيعتها.

ُب اإلآإلت الذكية اإلإن�شاَن كثيًرا من اإلأخطار وال�شغوط النف�شية، من خالل توظيف هذه اإلآإلت للقيام باإلأعمال  ُتجنِّ  ⦁
ال�شاقة والخطرة، وا�شتك�شاف اإلأماكن المجهولة، والم�شاركة في عمليات اإلإنقاذ اأثناء الكوارث الطبيعية.
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١. اقترح عدًدا من المهام واإلأعمال التي يمكن اأن يوؤديها الروبوت في الم�شتقبل. 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

2. ما المهام واإلأعمال التي إل اأتوقع اأن يوؤديها الروبوت في الم�شتقبل، ولماذا؟ 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

:)Robot( الروبوت
اإلأعم�ال  إلأداء  وم�شم�م  مبرم�ج  جه�از  ه�و  الروب�وت 
والتدخ�ل  اإلإ�ش�راف  ع�ن  م�ش�تقالًّ  ويعم�ل  والمه�ام، 
الب�ش�ري. ي�ش�اعد الروبوت في مجاإلت عدة على تنفيذ 
المه�ارات الحركي�ة واللفظي�ة لالإن�ش�ان مث�ل الت�ش�ويق، 

وخط�وط اإلإنت�اج ف�ي الم�شان�ع، والمفاع�الت النووي�ة، وتمديد اإلأ�ش�الك واإ�شالحها تحت اإلأر��س، وعمليات التنقيب، 
اإلألغ�ام. واكت�ش�اف 

�أتدرَّب 

�ش�هد الع�ام 2019 اعتم�اد ا�ش�تراتيجية �ش�دايا م�ن اأج�ل دع�م تحقي�ق اأه�داف روؤي�ة 
المملكة 2030 واإطالق قدرات المملكة وبهدف بناء اقت�شاد قائم على البيانات، فاإن 
الهيئ�ة تعم�ل عل�ى تنظي�م قط�اع البيان�ات وتمكين اإلبت�كار واإلإب�داع، وذلك من خالل 
اأذرع ثالثة، وهي مكتب اإدارة البيانات الوطنية، ومركز المعلومات الوطني، والمركز 

الوطني لل�ذكاء اإل�شطناعي.

�إ�صاءة
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هل تعلم ؟
موؤتم�ر  فعالي�ات  �شم�ن  ال�ش�عودية  الجن�ش�ية  �شوفي�ا  ُمنح�ْت 
�مب�ادرة ا�ش�تثمار الم�ش�تقبل�، ال�ذي اأقي�م ف�ي مدين�ة الريا��س 
لم�ش�تقبل  رمزي�ة  ب�ادرة  وه�ي   ،2017 اأكتوب�ر   26-24 بي�ن  فيم�ا 
م�شروع �نيوم�، ومن المتوقع اأن يوؤدي الذكاء اإل�شطناعي دوًرا 
ا في اإدارة مدينة نيوم، اإذ �شُيعتمد في تخطيطها على اأحدث  مهمًّ

تقني�ات الع�ش�ر. 
تعد �صوفيا �أول روبوت )Robot( بالعالم يمنح �لجن�صية.

٣.  اأحدد اأيًّا من اأنواع التفكير التالية �شروري في خطوات ت�شميم الروبوت، وذلك بو�شع عالمة ✓: 

التفكري 
األإبداعي

التفكري 
املنطقي

التفكري 
الناقد املرحلة 

حتديد امل�شكلة والهدف
البحث والتو�شع وجمع املعلومات إل�شتك�شاف نطاق امل�شكلة وكيفية 

الو�شول اإىل الهدف
حتديد املهام الواجب تنفيذها من الروبوت

ع�شف ذهني لتوليد اإلأفكار

اختيار اأف�شل فكرة للت�شميم

بناء منوذج للت�شميم

اختبار النموذج
حت�شني منوذج الت�شميم وتعديله لتفادي اإلأخطاء الناجتة يف مرحلة 

اإلختبار
البدء بالت�شميم الفعلي للروبوت

التنفيذ واإلختبار

التح�شني امل�شتمر إلأداء الروبوت
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�نحن نعي�س في زمن اإلبتكارات العلمية والتقنيات 
غي�ر الم�ش�بوقة، واآف�اق نم�و غي�ر مح�دودة، ويمك�ن 
له�ذه التقني�ات الجدي�دة مث�ل ال�ذكاء اإل�شطناع�ي 
واإنترنت اإلأ�شياء في حال تم ا�شتخدامها على النحو 
اإلأمث�ل اأن تجّن�ب العال�م الكثير من الم�شار، وتجِلب 

للعال�م الكثي�ر من الفوائ�د ال�شخمة�.

خالل �لجل�صة �لختامية الأعمال قمة دول �لع�صرين. 
�لم�صدر: و��س 29/ ٦/ 20١9م

٤.  ت�وؤدي تطبيق�اُت ال�ذكاء اإل�شطناع�ي اأدواًرا خمتلف�ة يف حي�اة اإلإن�ش�ان؛ اإذ اإنَّ مزاي�اه وخماط�ر ا�ش�تعماإلته عل�ى 
ع توظيفها اإما جتاه اإلرتقاء باحلياة اإلإن�شانية اأو جتاه احلروب والدمار. اأحّرر فقرة تاأليفّية  احلياة اإلإن�شانّية قد يتنوَّ

اأبنّيُ فيها وجهة نظري يف حدود توظيف الذكاء اإل�شطناعي وعالقته بالقيم اإلإن�شانّية وال�شوابط اإلأخالقّية: 

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................
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مبتكر �صعودي يبتكر خوارزمية للهبوط األآمن للطائرات دون طيار -الدرونز
دوافع اإلبتكار لدى الطالب موؤيد نزار خياط بداأت من �ش�غف اإل�ش�تطالع والتطوير في مجال الدرونز و الطائرات دون 
ا اإلى نظام اأمان  طيار، وا�شتناًدا اإلى اإح�شاءات حوادث الدرونز اأدرك موؤيد وجود حاجة لدى م�شتخدمي الدرونز عالميًّ
لحماي�ة الدرون�ز م�ن اأعط�ال المح�ركات وال�ش�قوط ؛ إلأن المركب�ة الجوي�ة معر�ش�ة إلأي عط�ل بالم�راوح اأو المح�ركات اأو 

حتى اأي موؤثر خارجي مفاجئ مثل اإل�شطدام بالطيور، اأو ب�شبب �شدة الرياح.
ق�ام موؤي�د بابت�كار �ش�يفرة برمجي�ة تت�شم�ن خوارزمي�ة ُتبرَمج إلتخاذ الق�رار تلقائيًّا للطائرة في حال�ة تعطل المحركات 
ا اإلى  خ�الل ج�زء م�ن الثاني�ة ، وتختل�ف الق�رارات م�ا بي�ن اإكمال الطيران مع اخت�زال عدد المحركات ، اأو الهب�وط لولبيًّ

اأقرب �ش�طح في اأ�ش�واأ الحاإلت بدإًل من ال�ش�قوط الُحر. 
و�ش�جع المبتك�ر موؤي�د جمي�ع الط�الب المهتمي�ن به�ذا المج�ال عل�ى اإلط�الع، ومعرف�ة عدة اأم�ور مهمة بمج�ال الدرونز، 

Control theory والتع�رف عل�ى Gyro Sensor و برمج�ة Microcontroller وعل�ى �ش�بيل المث�ال برمج�ة
. Mathematical model for drones وكذلك تعلم طريقة اإن�شاء

٥. �شاهد الفيديو اخلا�س بلقاء الطالب املبتكر موؤيد خياط يف قناة اإلإخبارية ال�شعودية.
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� نح�ن بحاج�ة اإل�ى تجدي�د مفه�وم المدن، اإلى مدن م�ش�تقبلية. اليوم 
ب�شفتي رئي�َس مجل�س اإدارة نيوم اأقّدم لكم �ذا إلين�، مدينة مليونية 
بط�ول 170 ك�م، تحاف�ظ على 95% من الطبيعة في اأرا�شي نيوم، �شفر 

�شيارات، �شفر �شوارع، و�شفر انبعاثات كربونية �.

كما �شاهدنا في ق�شة المبتكر ال�شعودي موؤيد نزار خياط باأن �شغف اإل�شتطالع والتطوير قاده لالبتكار في مجال 
الدرونز، فما المجال الذي ترى نف�شك فيه مبدًعا ومبتكًرا؟ 

ر بطريقة اإبداعية في م�شروٍع يخدم روؤية �شمو ولي العهد ونظرته الم�شتقبلية لمدينة �ذا إلين�من خالل  ٦. اأفكِّ
توظيف الذكاء اإل�شطناعي . 

فكرة امل�شروع:
...........................................................................................................................

جُمال امل�شروع )النقل - التعليم - التجارة - ال�شحة - البيئة - اأخرى اأذكرها(:
...........................................................................................................................

اأهمية فكرة امل�شروع:
...........................................................................................................................

هل توجد فكرة م�شابهة عاملًيا؟
...........................................................................................................................

كيف ميكن اأن اأحول الفكرة اإىل واقع؟ وما اجلهات التي قد تدعم فكرتي؟
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

�صاح��ب �ل�ص��مو �لملك��ي �الأمي��ر محم��د ب��ن �ص��لمان ب��ن عبد�لعزي��ز �آل �ص��عود ول��ي �لعه��د، 
نائ��ب رئي���س مجل���س �ل��وزر�ء خ��الل �إط��الق م�ص��روع �ذ� الي��ن� ١0 / ١ /202١م
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ما اأبرز ما توقتعه من هذا الدر�س؟  .1
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

2. ما اأهم فكرة اأو مهارة اكت�شبتها من هذا الدر�س؟
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

٣. ما ال�شوؤال الذي بقي عالًقا في ذهنك وتاأمل اأن تجد اإلإجابة عنه؟
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

٤. ما اأبرز معلومة لفتت انتباهك في الدر�س؟
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

٥. ما الفائدة الحياتية التي اكت�شبتها من هذا الدر�س؟ 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

٦. هل تتوقع تغييًرا في ت�شوراتك عن مفهوم الذكاء اإل�شطناعي بعد هذا الدر�س؟ 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

م مكت�صباتي �أتاأمل و�أقوِّ
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رابط الدر�س الرقمي
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.)1(﴾ ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ﴿ وتعال���ى  �ش��بحانه  ق��ال 
ر ب��ال انقط��اع،  ��ا، فم��ا انف��ك يتط��وَّ دة نهائيًّ لي���س العل��م منظوم��ة حم��دَّ
بتط��ّور مفاهيم��ه ومناهج��ه واأدوات��ه ونتائج��ه، وه��و م��ا يجع��ل م��ن العل��م - 
عل��ى خ��الف م��ا ه��و �ش��ائد - معرف��ة تاريخّي��ة ون�ش��بّية. وب�ش��رف النظ��ر 
ع��ن التح��وإلت كّله��ا الت��ي عرفه��ا العل��م ع��رب التاري��خ، فاإّن��ه يتمي��ز ببع���س 
اخل�شائ���س املنطقي��ة التي متّيز مو�شوعاته ومناهجه. وعليه فاإن منطق 
د العلم دون  اإلكت�ش��اف العلمي  يف�شي اإىل اأّننا إل ن�ش��تطيع النظر يف جتدُّ

د املنطق.  الك�ش��ف ع��ن جت��دُّ

متهيد 〈〈
األأهداف

اأبرهن على ن�سبيِة الحقيقة العلمية.  .1
د  اأحلل العالقة بين تجدد العلم وتجدُّ  .2

المنطق.
اأ�ستخل�س حقيقة التطور التاريخي   .٣

للعقل العلمي.

�أقر�أ

�لتفكري �ملنطقي و�حلقيقة �لعلمّية
�لدر�س 
�ل�سابع

م�ش��ار العل��م املعا�ش��ر حَتكم��ه حت��وُّإلت نوعّي��ة توؤث��ر تاأث��رًيا عميًق��ا يف 
بني��ة العق��ل. اإّن العق��ل بني��ة متبّدل��ة من��ذ تاري��خ املعرف��ة. والواق��ع اأن��ه 
ميك��ن للعق��ل الب�ش��ري، اأن يراج��ع قرارات��ه ال�ش��ابقة ويعر�شه��ا للنقد. 
هن��اك بع���س اإلأف��كار إل تتك��رر، وه��ي اإلأف��كار الت��ي ثب��ت خطاأه��ا ومن 
ث��م ت�شحيحه��ا. اإن روح العل��م ه��و اأ�شا�ًش��ا ت�شحي��ح املعرف��ة وتو�ش��يع 
نطاقه��ا. فم��ن خ��الل النق��د يحكم العلم على ما�شي��ه التاريخي الذي 
ثب��ت خط��اأه باإدانت��ه، وَيحك��م عل��ى اأن بني��ة العل��م هي الوع��ي باأخطائه 
ا  التاريخية. نحن نُعدُّ احلقيقة، من الناحية العلمية ت�شحيًحا تاريخيًّ
خلط��اأ �ش��ابق، ونع��دُّ التجرب��ة ت�شحيًح��ا للح���س امل�ش��رك )اأو الوه��م 
امل�ش��رك(. ت��دور كّل حي��اة العل��م الفكرّي��ة من الناحي��ة اجلدلية حول 
ه��ذا اإلعتب��ار. ]...[ َيكف��ي اإلإن�ش��ان اأن يفهم حالة العلم املعا�شر غري 
��ا اأهمي��ة اإلنفتاح العقالين بالن�ش��بة  املكتم��ل لك��ي ي��درك اإدراًكا داخليًّ

لتط��ور العلوم. 
�لم�سدر: �لفكر �لعلمي �لجديد، �لطبعة �ل�ساد�سة، با�سالر غا�ستون 

)بت�سرف(، 2013م

توج�د ف�روق نوعي�ة بي�ن المعرف�ة العامّي�ة والعلم.  
اإلأول�ى ُتمّث�ل امت�داًدا للممار�ش�ة اليومي�ة، وه�و م�ا 
ُي�ش�ّمى الح��س الم�ش�ترك ال�ذي ينت�ج ع�ن حاجات 
يومية، وله اأهداف نفعية. في حين يرف�س الثاني 
اآخ�ر ه�و ح�وار  العل�م يخ�ش�ع لمنط�ق  إلأّن  ذل�ك؛ 
المعرف�ة  م�ن  يمّي�زه  م�ا  وه�و  والتجرب�ة،  العق�ل 

العامي�ة. 

�إ�ساءة

منه�ج العل�م ه�و المنه�ج النقدي، منه�ج المحاولة 
الجريئ�ة  الفرو��س  اقت�راح  منه�ج  والخط�اأ، 
وتعري�شه�ا إلأعن�ف نقد ممكن حت�ى نتبيَّن مواطن 

الخط�اأ فيه�ا.
�لم�سدر: منطق �لبحث �لعلمي، كارل بوبر، ترجمة 

محمد �لبغد�دي، 2006م

)1( �شورة اإلإ�شراء اإلآية 85. 
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�أفهم و�أحلِّل
ح الخطاأ منها: 1. انطالًقا من الن�س )اأقراأ 1(، �شع كلمة �شواب اأو خطاأ اأمام كل عبارة، و�شحِّ

العقل ثابت                                ⦁

....................................................................................................................
⦁    العقل م�شتقل عن العلم                              

....................................................................................................................
⦁   الحقيقة تاريخية                                     

....................................................................................................................
2. اأ�شتخرج واأبيِّن من الن�س بع�س عوائق ن�شاأة العلم وتطوُّره

⦁   ..........................................             هي اإلآراء الجاهزة المتداولة الم�شتقاة من الممار�شات اليومية.
⦁   ..........................................             هي.............................................................
⦁  الوهم اإلأّول الم�شترك                                            هو.............................................................

3. اأتبيَّن عالقة العلم بما�شيه، واأرِبط العبارة ال�شحيحة:

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

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

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

ل مع الما�شي وامتداد  توا�شُ
له

نقد وت�شحيح

م�شتقل عن م�شار التاريخ

العلم/ الحقيقة العلمية
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٤. ما مفهوم الحقيقة العلمية الذي يتبّناه الكاتب ؟
الحقيقة العلمية هي ............................... متطورة وتقوم اأ�شا�ًشا على.........................................

ح �شمات فكرة العقالنّية المتفّتحة: ٥. ا�شتناًدا اإلى الن�س، اأو�شِّ

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

.........................................................................................................................
د العلم بح�شب النقاط التالية: ا منطق تجدُّ م، اأ�شتكمل الجدول التالي م�شتخل�شً 6. بناء على ما تقدَّ

�لم�سدر: منطق �لبحث �لعلمي، �س 68، كارل بوبر، ترجمة محمد �لبغد�دي، 2006م

د العلم                        منطق جتدُّ

................................................................................. التاريخ

................................................................................. العقل

................................................................................. احلقيقة العلمية

�س �شحة نظرية من النظري�ات: المقارنة المنطقية للنتائج فيما  يمك�ن التفري�ق بي�ن اأرب�ع خط�وات مختلفة لتفحُّ
��س ال�ش�كل المنطق�ي  ��س اإلت�ش�اق الداخل�ي للن�ش�ق )ع�دم وج�ود اأي تناق��س فيه�ا (، وتفحُّ بينه�ا، الت�ي ت�ش�مح بتفحُّ
للنظري�ة به�دف تعيي�ن طابعه�ا، اأه�ي ذات طاب�ع علم�ي تجريب�ي، ولي�ش�ت مج�رد تح�شي�ل حا�شل على �ش�بيل المثال، 
ومقارن�ة النظري�ة بنظري�ات اأخ�رى اله�دف منه�ا اأ�شا�ًش�ا تقويم النظري�ة مو�شوع الفح�س - في حال�ة تحققها نتيجة 
�ا اأم إل، واأخي�ًرا فح��س النتائ�ج الم�ش�تقة م�ن تل�ك النظري�ات  �ل تقّدًم�ا علميًّ ل�كلِّ الفحو��س - لمعرف�ة اإن كان�ت تمثِّ
بوا�ش�طة التطبي�ق التجريب�ي. واله�دف م�ن ه�ذا الفح�س اإلأخير معرف�ة اإن كان ما اأتت به النظرية من جديد ُمحقًقا 
ا.  ا اأم إل، �شواء كان ذلك بالتجربة العلمية اأو بالتطبيق التقني/العملي. واإجراءات الفح�س ا�شتنتاجية هنا اأي�شً علميًّ

اإن معي�ار القابلي�ة للتفني�د، اأو القابلي�ة للتكذي�ب، يمك�ن اأن نطل�ق علي�ه معيار القابلية للتفح�س، ذل�ك اأن تفح�س نظرية ما 
تماًم�ا كتفح��س ج�زء من اآلة ميكانيكية َيعني محاولة َتبيين العيب فيها.

�إ�ساءة

�لم�سدر: منطق �لبحث �لعلمي، كارل بوبر، ترجمة محمد �لبغد�دي، 2006م

�أتدرَّب
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ق من �شّحة نظرية علمية: �س/التحقُّ 1.  اعتماًدا على الن�س، اأ�شتخرج مع مجموعتي مراحل تفحُّ

المرحلة اإلأولى
.........................................................................
..........................................................................

المرحلة الثانية
.........................................................................
..........................................................................

المرحلة الثالثة
.........................................................................
..........................................................................

المرحلة الرابعة
.........................................................................
..........................................................................

�س نظرية علمية: ح مع مجموعتك هدَف كلِّ مرحلة من مراحل تفحُّ 2.  انطالًقا من الن�س، و�شِّ

هدف المرحلة الرابعة 
......................
......................

هدف المرحلة الثالثة 
......................
......................

هدف المرحلة الثانية 
......................
......................

هدف المرحلة اإلأولى 
......................
......................

د معايير اإثبات علمية النظرية العلمية م�شتعيًنا  �س �شّحة النظرية العلمية واأهدافها، اأحدِّ 3.  في �شوء ر�شد مراحل تفحُّ
بالمفردات اإلأ�شا�شية الواردة في الن�س: �اإلت�شاق المنطقي� -�تجريبي�-�تقويم النظرية�.

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

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

.........................................................................................................................
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�س اأو الّتحقق من علمية النظرية العلمية. م، اأبرز اأهمية كلِّ معيار من معايير تفحُّ ٤.  باإلعتماد على ما تقدَّ

المعيار المنطقي:........................................................................................................

المعيار التجريبي:........................................................................................................

المعيار التقويمي:........................................................................................................

ا مفهوم الحقيقة العلمية: م، اأ�شتكمل الجدول التالي م�شتخل�شً ٥.  بناء على ما تقدَّ

                       احلقيقة العلمية

................................................................................. من حيث طبيعتها 

................................................................................. من حيث منهجها 

................................................................................. من حيث نتائجها 

�لم�سدر: منظومة �ألأوليات، �لطبعة �ألأولى، روبار بالن�ساي، ترجمة محمود بن جماعة )بت�سرف(، 200٤م

الن�س الفرعي 1:
كان الت�ش�ّور التقلي�دي ال�ش�ائد لمفه�وم الحقيق�ة منبثًقا عن الهند�ش�ات اإلإقليدية الت�ي انطلقت من فكرة التطابق بين 
م�ا نقول�ه وبي�ن الواق�ع الخارج�ي، فاإذا كان الت�شّور �شائًبا/ مطابًقا للواق�ع الخارجي، فالنظرية تقول الحقيقة، واإذا كان 
الو�ش�ف/ الت�ش�ّور غي�ر مطاب�ق، فم�ا تقول�ه النظري�ة خط�اأ. واإًذا فالمبرهن�ات )نتائ�ج عملي�ة اإل�ش�تدإلل داخ�ل النظرية( 
تتاأ�ش��س عل�ى مب�ادئ/ م�ش�ادرات ُت�ش�تمد م�ن الواق�ع. اأم�ا اإلآن فق�د تغّي�ر ت�شّورن�ا لمفه�وم الحقيق�ة، حي�ث اإن الهند�ش�ة 
النظري�ة الحديث�ة ت�رى اأن الحقيق�ة تكم�ن ف�ي اإلن�ش�جام المنطق�ي الداخلي بين اإلأّولي�ات والمبرهنات، بقط�ع النظر عن 
�ا. ف�ال معن�ى للحدي�ث ع�ن الواق�ع الحقيق�ي  الواق�ع الخارج�ي ف�ال وج�ود لواق�ع ف�ي ذات�ه، ب�ل الواق�ع ي�شب�ح �بن�اًء� عقليًّ
اأو الف�ش�اء الحقيق�ي اأو المثل�ث الحقيق�ي، ب�ل كله�ا بن�اءات ذهني�ة ن�ش�بّية بح�ش�ب الفر�شي�ات العقلي�ة، ونح�ن نخت�ار ه�ذه 

الهند�ش�ة اأو تل�ك بح�ش�ب قيمته�ا اأو فائدته�ا التطبيقية.
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الت�شور القديم للحقيقة العلمية: تنطلق من الواقع لت�شفه و�شًفا ي�شترط اأن يكون مطابًقا للواقع الخارجي.

6.  من وجهة نظرك، ما اأبرز عيوب الت�شور القديم للحقيقة العلمية ؟
.....................................................................................................................

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

٧.  ا�شتخرج من خالل الن�س الت�شور الجديد للحقيقة العلمية.
.....................................................................................................................

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

م، اأ�شتكمل الجدول مبرًزا الفروق بين الّت�شور القديم والت�شوُّر الجديد للحقيقة العلمية. 8.  باإل�شتناد اإلى ما تقدَّ

الّت�سور اجلديد للحقيقة الّت�سور القدمي للحقيقة

.................................. .................................. من حيث العالقة بالواقع

.................................. .................................. من حيث �شكلها اأو بنيتها

.................................. .................................. من حيث نتائجها

�إ�ساءة
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يف�ش�ر غاليلي�و غاليل�ي الظواه�ر الطبيع�ة، ويتخل�ى ع�ن المعرف�ة العام�ة، والمفاهي�م القديمة الفل�ش�فية التي تعتق�د اأن داخل 
اإلأ�ش�ياء طبائ�ع معين�ة ه�ي الت�ي تح�دد �ش�لوك �ش�قوط اإلأج�ش�ام و�ش�رعتها؛ فال�ش�قوط ح�ش�ب اأر�ش�طو تاب�ع لخ�شائ��س اإلأج�ش�ام 
الذاتية والكيفية، في حين يوؤ�ش�س غاليليو غاليلي بخالف الموقف الطبيعي ال�شاذج منهًجا تجريبيًّا إل�شتقراء القانون و�شياغته 

�ا، وه�و م�ا مثَّل تحوُّإًل حا�ش�ًما في مفه�وم الحقيقة العلمّية. ريا�شيًّ

الن�س الفرعي 2:
اإّن الب�ش�رية كان�ت لك�ي تن�ش�ج ن�شوًج�ا يوؤهله�ا إل�ش�تيعاب عل�م يتن�اول مجم�وع الحقيق�ة ف�ي اأم��سِّ الحاج�ة اإل�ى اأن ُتِل�مَّ 
ر لها الذيوع بين الفال�ش�فة اإإّل بمقدم كبالر وغاليلي، تلك هي اأّن المنطق الخال�س  بق�شّية �شدق اأ�شا�ش�ية اأخرى لم ُيقدَّ
نا باأّي معرفة عن العالم التجريبي، فكل معرفة للحقيقة العلمية تبداأ من التجربة وتنتهي فيها. والق�شايا  إل يمكن اأن ُيمدَّ
الت�ي تو�شلن�ا اإليه�ا بالو�ش�ائل المنطقي�ة الخال�ش�ة خاوي�ة مم�ا يتعل�ق بالحقيق�ة العلمي�ة؛ ل�ذا اأ�شب�ح جاليلي�و غاليل�ي اأًب�ا 
للفيزي�اء الحديث�ة، ب�ل للعل�م الطبيع�ي الحدي�ث عاّم�ة. ولك�ن اإذا كان�ت التجرب�ة ه�ي اإلأل�ف والي�اء والبداي�ة والنهاي�ة ل�كل 

معرفتن�ا للحقيق�ة العلمي�ة، فم�ا ه�و اإذن دور الفك�ر الخال��س في العلم؟
ن م�ن الّت�ش�ورات، وكذل�ك القواني�ن اإلأ�شا�ش�ية الت�ي يفتر��س اأّنه�ا �شحيح�ة  اإّن مذهًب�ا كام�اًل للفيزي�اء النظري�ة يتك�وَّ
بالن�ش�بة له�ذه الت�ش�ّورات، ث�م مجموع�ة النتائ�ج الت�ي ن�شل اإليها عن طريق اإل�ش�تنباط المنطقي، وه�ذه النتائج هي التي 

يج�ب اأن تناظ�ر تجاربن�ا المنف�شل�ة، وت�ش�تغرق عملية ا�ش�تنباطها منطقيًّا.
�لم�سدر: �أفكار و�آر�ء- �لهند�سة و�لتجربة، �ألبرت �أن�ستاين، �لطبعة �ألأولى، ترجمة رم�سي�س �سحاته، 1986م

م، اأ�شتخل�س خ�شائ�س الحقيقة العلمية اليوم: 9.  بناء على ما تقدَّ
من حيث عالقتها بالمنطق:

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

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

من حيث عالقتها بم�شار العلم:

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

.....................................................................................................................
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10.  اعتماًدا على الن�س، اأحاول ر�شد لحظات العالقة بين المنطق 
والحقيقة العلمية:

اللحظة اإلأولى:..........................................................

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

اللحظة الثانية:..........................................................

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

اللحظة الثالثة:..........................................................

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

غاليلي موؤ�ش�س ..........................................................

 إلأّنه تخل�س من ........................................................

واتخذ من ..............................................................

مبداأً ومعياًرا للحقيقة العلمية.

غات ذلك. 11. ينقد الكاتب في الن�س المنطق القديم، اأو�شح م�شوِّ

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

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

12. اعتماًدا على الن�س، اأبرز في �شوء العلم المعا�شر�الفيزياء المعا�شرة� اأ�شا�س الحقيقة العلمية.

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

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

مع مطلع القرن التا�ش�ع ع�ش�ر اأ�شبح الواقع 
�ا، ولي��س و�شًف�ا لظواه�ر مادي�ة  واقًع�ا مبنيًّ
خا�شع�ة للمالحظة والتجريب، واإّن درا�ش�ة 
ال��ذرة ومكوناته�ا الي�وم جعل�ت العلم يعتمد 
اعتم�اًدا كبي�ًرا عل�ى المنط�ق والريا�شيات، 
وو�ش�ع فر�شي�ات، وه�و اأم�ر ا�ش�تدعى تغيير 

نظرتن�ا للواقع وللحقيق�ة العلمية.

�إ�ساءة

اأ�شب�ح الواق�ع الي�وم هو ما ي�ش�عى العلم اإلى 
تركيبه واإن�ش�ائه، وقد برز الطابع المنطقي 
والريا�ش�ي العالق�ي في العلم، ومن ثم فاإّن 
وج�د  عقل�ي  اإن�ش�اء  ه�ي  العلمي�ة  الحقيق�ة 

اأ�شا�ش�ها ف�ي الريا�شيات. 

 اإّن الحقيق�ة العلمي�ة الي�وم ل�م تعد مطابقة 
�ا، ب�ل  م�ا ف�ي العق�ل لم�ا ه�و موج�ود واقعيًّ
مطابقة ما هو موجود واقعيًّا لما في العقل: 

اأي ف�ي البن�اء المنطق�ي الريا�ش�ي.
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رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

التفكري املنطقّي والعلم تقومي 
الوحدة الثانية

الدر�س األأّول: َوجاهة ال�شواهد

ما اأهم اإلأ�شئلة الناقدة التي تطرحها إلختبار زعم معين؟  .1
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

٢.    في �شوء درا�شتك لوجاهة ال�شواهد و�شح لماذا ت�شعر باأنك اأكثر يقيًنا إلأن ت�شدق القول: �معظم اإ�شابات كورونا 
تنتهي بال�شفاء�، من اأن ت�شدق الزعم القائل� اإلإقالل من تناول الخبز يقي من اأخطار اإلإ�شابة بال�شرطان�؟

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

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

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

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

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

٣.    ف�ي �ش�وء درا�ش�تك لمو�ش�وع الحد��س والخب�رة ال�ش�خ�شية م�شدًرا لل�ش�واهد. ق�ارن بين المثالي�ن اإلآتيين، مو�شًحا 
اأيهما تثق فيه اأكثر من اإلآخر؟ وما ال�ش�بب؟

⦁  ذكر لك �شديقك اأن اأحا�شي�ش�ه تخبره باأن فريقه المف�شل �ش�يفوز على الفريق المناف��س الذي لم يفز عليه من قبل 
باأربعة اأهداف مقابل إل �شيء في مباراتهما القادمة.

⦁   ذك�ر م�درب الفري�ق ال�ذي �ش�بق اأن اأح�رز العدي�د م�ن البطوإلت اأن اأحا�شي�ش�ه تخبره باأن فريقه �ش�يفوز بفارق هدف 
واح�د في المباراة القادمة.

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................
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٤.    و�شح اأهم ال�شروط التي نقبل في ظلها الحد�س والخبرة ال�شخ�شية �شواهَد ُيعتدُُّّ بها في الحجج المختلفة؟
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

٥.    ما راأيك في نتيجة اإلإح�شاء اإلآتي؟ وهل تثق بنتيجته بو�شفك مفكًرا ناقًدا؟ ولماذا؟
⦁  وفًقا لم�شح اإح�شائي اأجري على المترددين على متجر �شغير في القرية التي اأعي�س فيها اأفاد 80% من المت�شوقين  

باأنهم إل يف�شلون وجود الغرباء في قريتهم، من هنا ن�شتنتج اأن 80 % من مواطني بلدنا إل يحبون الغرباء.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

٦.    و�شح ال�شبب في اأنه كلما زاد عدد اأع�شاء العينة في بحث معين ، وتنوعت وكانت ممثلة للمجتمع اإلأ�شلي للبحث، 
كان البحث اأكثر م�شداقية. 

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

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

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

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

........................................................................................................................
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الدر�س الثاين: الوعي باملغالطات املنطقية ال�شورية

و�شح المق�شود بالمغالطات واأنواعها.  .1
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

لماذا �شميت المغالطات ال�شورية بهذا اإل�شم؟  .٢
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ح المق�شود بقاعدة اإثبات المقدم، مع �شرب بع�س اإلأمثلة. و�شّ  .٣
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ح المق�شود بمغالطة اإنكار المقدم، مع �شرب بع�س اإلأمثلة. و�شّ  .٤
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ح المق�شود بقاعدة اإنكار التالي مع �شرب بع�س اإلأمثلة. ٥.   و�شّ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ح المق�شود بمغالطة اإثبات التالي، مع �شرب بع�س اإلأمثلة. ٦.   و�شّ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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ز بين الحجة ال�شحيحة والمغالطة في المثالين اإلآتيين، مع ذكر ا�شم المغالطة. ميِّ  .٧
⦁  اإذا كان الغد هو الجمعة ف�شوف اأخرج اإلى البر، وغًدا هو بالفعل الجمعة، اإذن �شاأخرج اإلى البر.

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

..................................................................................................................................
⦁  اإذا كان اأحمد يمتلك �شيارة اإذن فلديه رخ�شة قيادة، واأحمد إل يمتلك �شيارة، اإذن فلي�س لديه رخ�شة قيادة.

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

..................................................................................................................................
ز بين الحجة ال�شحيحة والمغالطة في المثالين اإلآتيين، مع ذكر ا�شم المغالطة. ميِّ  .٨

⦁  اإذا فاز عبداهلل باأ�شوات اإلأع�شاء �شي�شبح رئي�ًشا لالتحاد ال�شعودي لكرة القدم، وعبداهلل لم ي�شبح رئي�ًشا لالتحاد 
ال�شعودي لكرة القدم، اإذن لم يفز باأ�شوات اإلأع�شاء.

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

..................................................................................................................................
⦁  اإذا كان التيار الكهربائي مقطوًعا، ف�شتكون الغرفة مظلمة، ولكن الغرفة مظلمة، اإذن فالتيار الكهربائي مقطوًعا.

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

..................................................................................................................................
و�شح ا�شم القاعدة ال�شحيحة والمغالطة المرتبطة بها في المثالين اإلآتيين:  .٩

⦁  اإما اأن ال�شماء �شافية واإما اأن الجو ممطر، والجو لي�س ممطًرا، فال�شماء �شافية.
⦁  اإما اأن اأتناول الم�شروب واإما اأن اأ�شاهد المباراة، واأنا اأ�شاهد المباراة، اإذن فلن اأتناول الم�شروب.

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

..................................................................................................................................
و�شح نوع المغالطة في المثال التالي، وال�شبب في حدوثها:  .1٠

كل الخيول نباتية
كل الخراف نباتية

اإذن فكل الخراف خيول
..................................................................................................................................

11.اأكمل المثال اإلآتي في �شوء درا�شتك للقواعد ال�شحيحة: 
اإذا لم اأ�شل اإلى المطار قبل اإقالع الطائرة فلن األحق بالرحلة

لحقت بالرحلة
اإذن: ...........................................................................................................................
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بّين اأوجه اإلختالف بين المغالطات ال�شورية والمغالطات غير ال�شورية )اإل�شتقرائية(؟  .1
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ح المق�شود بالمغالطات اإلآتية مع �شرب مثال واحد على اإلأقل لكل مغالطة: ٢.   و�شّ
⦁  الورطة الكاذبة: ....................................................................................................
⦁  ال�شوؤال الم�شحون: ..................................................................................................

⦁  اإلألفاظ الملغومة: ...................................................................................................

⦁  اإلحتكام اإلى ال�شهرة اأو تاأثير اإلأ�شخا�س: ...........................................................................
⦁  اإلحتكام اإلى التهديد: ..............................................................................................
⦁  التو�شل بال�شفقة: ...................................................................................................
⦁  اإلحتكام للِقدم: ....................................................................................................

٣.  ا�ش�رب اأح�د اإلأمثل�ة الت�ي إل يع�د فيه�ا الهج�وم عل�ى ال�ش�خ�س ب�دإًل م�ن تفني�د حجت�ه لوًن�ا م�ن األ�وان مغالط�ة التجريح 
ال�شخ�شي.

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

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

ز بين مغالطة ال�شخ�شنة ومغالطة ت�شميم البئر مع التو�شيح بمثال لكل منهما. ٤.  ميِّ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

بين نوع المغالطة في اإلأمثلة اإلآتية:  .٥
ر وَلَعك بهذه اإلأمور التافهة التي من �شاأنها اأن ت�شيع وقتك الثمين�؟ ⦁  �كيف تف�شِّ

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

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

الدر�س الثالث: الوعي باملغالطات غري ال�شورية
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⦁  � اأين خّباأت القلم الم�شروق؟�
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

⦁  � إلبد اأن ن�شم ه�شاًما اإلى الفريق، نعم اأنا اأعرف اأنه إل ي�شلح تماًما للعب في اأي مركز، ولكن إل تن�َس حالته النف�شية 
منذ ر�شب في اإلختبار اإلأخير، من هنا فهو ي�شتحق اأن ن�شمه اإلى الفريق �.

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

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

⦁  �اإذا لم تعطوا اأ�شواتكم لوالدي رجل اإلأعمال و�شاحب �شل�شة المطاعم المعروفة، ف�شوف يرفع اإلأ�شعار�.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

⦁  �من اأنتم حتى تقولوا اإنكم تعرفون اأكثر من هذا الرجل الذي تجاوز الت�شعين من عمره؟�
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ا بمث�ل ه�ذه المالب��س البالي�ة والهيئ�ة العجيب�ة ي�ش�تحق اأن نث�ق ف�ي �ش�هادته ف�ي ه�ذا المو�ش�وع  ⦁  �ه�ل تظ�ن اأن �ش�خ�شً
� ؟ لمه�م ا

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

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

٦.   بِيّن با�شتخدام اأحد اإلأمثلة اأن اإلختيار بين بديلين إل يوقعنا دوًما في مغالطة الورطة الكاذبة.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ه لي�شُهل تفنيدها؟ ة الخ�شم اأو ت�شوَّ ف ُحجَّ ٧.   ما المغالطة التي تحدث حين ُتحرَّ
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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د طبيعة التفكير الريا�شّي: 1.  انطالًقا من هذا القول واعتماًدا على ما در�شت حدِّ

اأوإًل: من حيث مو�شوعه:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

 ثانًيا: من حيث منهجه:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ثالًثا من حيث ال�شواب والخطاأ:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

الدر�س الرابع: التفكري املنطقّي واملنهج الريا�شّي

�إل يحتاج �شواب الريا�شّيات اإلى اأن تكون مو�شوعاتها واقعّية. 
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  الهند�ش�ة اإلإقليدي�ة ه�ي اأف�ش�ل مث�ال عل�ى النظري�ة اإل�ش�تنتاجية، اإإّل اأّن البن�اء المنطق�ّي ال�ذي كان يدعمه�ا ل�م 
يكن ليفلت من النقد القا�ش�ي ]...[ . لقد قاد النقد القا�ش�ي الذي واجته الهند�ش�ة اإلإقليدية )في المنهج الريا�شي 

القدي�م( اإل�ى �شياغ�ة منظوم�ة اإلأولّي�ات في الهند�ش�ة المعا�ش�رة التي تخّل�شت من المحتوى الهند�ش�ي. 
بالن�شي )روبار(، األأك�شيومّية اأو منظومة األأّوليات، �س 1٠-11، ٢٠٠٤م.      

٢.  المطلوب اإلإجابة عن اإلأ�شئلة التالية:

اأوإًل: ا�شتخرج من الن�ّس التطوُّر الحا�شل في الريا�شّيات.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ثانًيا: بيِّن الفرق بين المنهج الّريا�شّي القديم والمعا�شر.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ثالًثا: ماذا يعني الكاتب بقوله: � لقد تخّل�شت ]الهند�شة المعا�شرة[ من المحتوى الهند�شّي�؟
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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٣.   رتب مراحل المنهج التجريبي:
التجريب - الفر�شية - القانون - المالحظة

 ...............1  ...............2   ...............3   ...............4 

1.   ارِبط ب�شهٍم المفرداِت التي تتعلَّق اأ�شا�ًشا بالمنهج التجريبي

الدر�س اخلام�س: التفكري املنطقّي واملنهج التجريبّي

املنهج التجريبي   ⦁   

⦁  القانون
⦁  اأفكار فطرية

⦁  الفر�شية القابلة للتحقق التجريبي
⦁  التجربة العامة

⦁  الفر�شية مبا هي فكرة فطرية
⦁  املبادئ

⦁  التجربة
⦁  الواقع امللحوظ

⦁  فر�شية إل ميكن للتجربة �شبطها
٢.   امالأ الفراغات في الفقرة التالية بما ينا�شب مما يلي:

اإذا كان هذا المنطلق �شحيًحا - الظواهر الطبيعية - األ�شتدألل التجريبي - األ�شتنتاج - بناء على هذا المنطلق

الفرق بين الريا�شيين والطبيعيين هو فرق جوهري من حيث يقين مبادئهم، والخال�شات الم�شتنتجة منها، ولكن اآلية 
اإل�ش�تدإلل اإل�ش�تنتاجي ه�ي ذاته�ا عند اإلثنين، فاإلثن�ان ينطلقان من ق�شية، ولكن الريا�شي يق�ول:.................، 
فاإن تلك الحالة الخا�شة َتنتج حتًما. في حين اأّن عالم الطبيعة يقول: .....................، فاإن تلك الحالة يمكن اأن 
تنتج عنه بو�شفها خال�شة. وعندما ينطلق اإلثنان من مبداأ ما، فهما ي�ش�تعمالن على حد ال�ش�واء ....................
............ واإلثنان ي�ش�تدإلن ح�ش�ب القيا��س المنطقي، اإإّل اأّن هذا القيا��س بالن�ش�بة للطبيعي، له نتيجة ظنية وتتطلب 
�ا، إلأن مبداأه�ا غي�ر واع. وه�ذا ه�و........................ اأو الظن�ي، وه�و الوحيد الذي يمكن ا�ش�تعماله  �شبًط�ا تجريبيًّ

عندما ن�ش�تدل في �شاأن ......................... .
برنار ) كلود(، مدخل لدرا�شة الطب التجريبي
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الدر�س ال�شاد�س: التفكري املنطقّي والذكاء األ�شطناعّي

��س عملي�ة البرمج�ة الذكّي�ة عل�ى توظي�ف جملة من اإلأدوات المنطقّية. بّي�ن الوظائف المنطقّية في كلِّ مرحلة من  1.  توؤ�شَّ
مراحل بناء البرنامج الّذكّي بو�شع الجمل التالية في الخانة المنا�شبة.

⦁   تحديد الم�شكلة
⦁   تحديد المدخالت

⦁  اختيار لغة البرمجة
⦁   برمجة اآليات اإل�شتدإلل المنطقي وطرائق الّتفكير المتعددة

⦁   ت�شنيف البيانات على اأ�شا�س العالقات المنطقّية
⦁   ال�شياغة الّرمزية المنطقّية إلأوامر اإل�شتدإلل الخا�شة بالبرنامج 

⦁  اختيار الحل اإلأمثل
⦁  تحديد المخرجات

⦁  اختبار البرنامج وت�شحيحه اأو تح�شينه

الوظائف املنطقّية املعَتَمدة لبناء الربنامج الذكّي مراحل بناء الربنامج

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

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

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

..........................................................................................
مرحلة التجهيز

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

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

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

..........................................................................................
مرحلة الربجمة

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

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

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

..........................................................................................
مرحلة التنفيذ
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ن الن�سُّ موقفين متعار�شين من الّذكاء اإل�شطناعّي مقارنة بذكاء اإلإن�ش�ان. اك�ِش�ف ُحجج اأ�شحاب كلِّ موقف  ٢.  يت�شمَّ

فها في الجدول الّتالي: و�شنِّ
حجج القائلني

 اإن ذكاء اإلآلة مغاير لذكاء اإلإن�سان
حجج القائلني

 اإن ذكاء اإلآلة مماثل لذكاء اإلإن�سان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ي�رى كثي�رون اأن اأيَّ حا�ش�وب يف�وق اأّي اإن�ش�ان ف�ي قدرت�ه عل�ى الح�ش�اب والعملّي�ات الريا�شّي�ة، لك�ن ه�ذه الق�درة 
قها الحا�ش�وب دون �تفكير� حتى و�ش�ل اإلى الّنتيجة.  الح�ش�ابّية ناتج�ة فق�ط ع�ن برمجّي�ات و�شعه�ا اإلإن�ش�ان وطبَّ
وي�رى فري�ق اآخ�ر اأن�ه اإذا كان�ت نتائ�ج العملّيات الحا�ش�وبّية �شحيحة ومفيدة فهذا دليل كاف على ذكاء الحا�ش�وب. 
ول�م يق�ف الج�دال عن�د ه�ذا الح�ّد، فالعامل�ون ف�ي مي�دان ال�ذكاء اإل�شطناع�ّي ل�م يّدع�وا فق�ط ذكاء الّنتيج�ة التي 
�ل اإليه�ا اإلآل�ة، ولك�ن كذل�ك ذكاء اإلأ�ش�لوب والطريقة التي و�شلت بها اإلآلة اإل�ى هذه الّنتيجة، وبهذا يكون على  تتو�شّ
حّد قولهم ذكاء اإلآلة كذكاء الب�ش�ر تماًما. وهذا اإلدعاء اأثار ت�ش�اوؤإلت كثيرة جاّدة: ... اإذا �ش�ّلمنا بذكاء اإلآلة فما 

راأي اإلآإلت الذكّي�ة ف�ي ذكائنا الب�ش�رّي؟ . 
الم�شدر: اأفكار واآراء- الهند�شة والتجربة، األبرت اأن�شتاين، الطبعة األأولى، ترجمة رم�شي�س �شحاته، 1986م
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٣. بلغك نباأ انت�شار الحا�ش�ب على بطل العالم في ال�ش�طرنج كا�ش�باروف، فاأثار ذلك جدإًل بينك وبين اأقرانك. ا�ش�تعمل 
فنَّ المناظرة الذي تدّربت عليه في درو�شك ال�ّشابقة لتبني مع اأقرانك مناظرة يدافع فيها الفريق اإلأّول عن تفّوق الذكاء 
اإلإن�شاني على الّذكاء اإل�شطناعّي، ويدافع فيها الفريق الثاني عن تفّوق الّذكاء اإل�شطناعي على الذكاء اإلإن�شاني م�شتعيًنا 

بالنماذج الّتوجيهّية التالية: 

  اأ. مرحلة األإعداد للمناظرة:

املطلوب قيمة الذكاء اإل�سطناعي مقارنة بالذكاء اإلإن�ساين مراحل 
املناظرة

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

..............................................................................................
د املو�شوع بدّقة اأحدِّ

ما قبل 
املناظرة

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

..............................................................................................
اأجمع اإلأ�شئلة املتعلقة باملو�شوع 

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

..............................................................................................
اأجمع احلجج على اإلدعاء

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

..............................................................................................
اأجمع احلجج امل�شادة إلدعائي

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

..............................................................................................
اأجمع معلومات ب�شاأن فريق املمانعة
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املطلوب قيمة الذكاء اإل�سطناعي مقارنة بالذكاء اإلإن�ساين مراحل 
املناظرة

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

............................................................................ جلب انتباه احل�شور من اللحظة اإلأوىل

بداية 
املناظرة

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

............................................................................  التعريف بالذات )يكون خمت�شًرا ووظيفيًّا(

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

............................................................................ ة طريفة موؤثرة لها عالقة باملو�شوع اإلنطالق من ق�شّ

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

............................................................................ اإلنطالق من قول ماأثور

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

............................................................................ اإلنطالق من اإح�شاءات �شادمة

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

............................................................................ اإلنطالق من تعريف متفق عليه

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

............................................................................ اإلنطالق من وثيقة �شمعّية ب�شرّية

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

............................................................................ التعريف بامل�شكلة

اأثناء 
املناظرة

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

............................................................................ حتديد الهدف من املناظرة

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

............................................................................ ب�شط احلجج الداعمة لالدعاء الذي اأدافع عنه

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

............................................................................ التعّرف اإل�شتباقي على احلجج املخالفة 

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

............................................................................
اإلعرا�س على حجج الطرف املعار�س )اإعداد الردود 

بناء على ا�شتباق احلجج املعار�شة(
............................................................................
............................................................................

تفنيد اعرا�شات الطرف املعار�س على احلجج املوؤيدة 
)ا�شتباق اعرا�شاته واإعداد �شابق للرّد(

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

............................................................................ تلخي�س النتائج واإلإقرار باإلإفحام اأو اإلإلزام ختام 
املناظرة
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ب . اإجراءات المناظرة:
الفريق املعار�ض

 الّذكاء الب�سرّي يفوق الّذكاء اإل�سطناعّي
الفريق املوؤيد

الّذكاء اإل�سطناعّي يفوق الّذكاء الب�سرّي

ث اإلأول من الفريق املعار�س : مهامُّ املتحدِّ
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

ث اإلأول من الفريق املوؤيد: مهامُّ املتحدِّ
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

ث الثاين من الفريق املعار�س :  مهامُّ املتحدِّ
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

ث الثاين من الفريق املوؤيد :  مهامُّ املتحدِّ
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

ث الثالث من الفريق املعار�س:  مهامُّ املتحدِّ
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

ث الثالث من الفريق املوؤيد :  مهامُّ املتحدِّ
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

اإعالن نتيجة املناظرة .................................................................................................
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ن البرمج�ي، مب�ادئ تنت�ش�ب للمنط�ق الّرم�زي. اذكره�ا َوف�َق  ن�ا الحا�ش�وب: المك�ون الم�ادّي و المك�وِّ ٤.  ي�ش�تخدم مكوِّ
الج�دول التالي:

نات احلا�سوب مكوِّ

)Software( ن الربجمي املكوِّ )Hardware( ن املاّدّي                      املكوِّ

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

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

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

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

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

اإلأدلة
املنطقّية
امل�شتعملة
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٥.  ا�شتعن ب�شبكة اإلإنترنت وا�شت�شرف دور الذكاء اإل�شطناعي في تنظيم الحياة في مدينة نيوم الّذكّية الم�شتقبلّية 
وذلك على الم�شتويات التالية:

دور الذكاء اإل�سطناعي يف املدينة الذكّية املجال

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
اإلقت�شاد واخلدمات

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
التعليم

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
الفّن والثقافة

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
الرفيه واإلألعاب

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
اإلإعالم

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
جُماإلت من اقراحك

املفكر الناقد يطرح عدد من األأ�شئلة للتاأكد من موثوقية م�شادر املعلومات: 
ما نوع م�شدر املعلومات )فرد، موؤ�ش�شة حكومية اأو اأهلية، منظمة دولية(؟  ⦁

⦁  ما اخللفية العلمية والثقافية مل�شدر املعلومات )متخ�ش�س، غري متخ�ش�س(؟ 
ما هدف م�شدر املعلومات؟ )تعليمي، جتاري، ثقايف، �شيا�شي(   ⦁

هل معلومات امل�شدر مت�شقة اأو متناق�شة؟  ⦁
⦁  وماذا عن األآراء األأخرى ذات العالقة بامل�شاألة التي يطرحها امل�شدر؟ هل تتفق معه اأو تناق�شه؟

اأتذكر اأن
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الدر�س ال�شابع: التفكري املنطقّي واحلقيقة العلمّية

1.  اأجب بو�شع كلمة �شواب اأو خطاأ ثّم علِّل اإجابتك:

�سواب / خطاأ ميزات احلقيقة العلمّية

.................. احلقيقة العلمية جُت�شم حوار العقل والتجربة

............................................................................................................................

.................. احلقيقة العلمية ناجتة عن ممار�شات يومية

............................................................................................................................

.................. التجربة بني م�شادر توليد احلقيقة العلمية

............................................................................................................................

.................. تعتمد احلقيقة العلمية على العقل وحده

............................................................................................................................

.................. ترتبط احلقيقة العلمية باملعارف العامة

............................................................................................................................

٢.  اأبرز طبيعة الحقيقة العلمية م�شتعِماًل المفردات التالية: )الواقع-العقل - المنهج - النتائج(

احلقيقة العلمية هي: ................................................................................... الواقع

احلقيقة العلمية هي: ................................................................................... العقل

احلقيقة العلمية هي: ................................................................................... املنهج

احلقيقة العلمية هي: ................................................................................... النتائج
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٣.  اأجب عن اإلأ�شئلة التالية: 

هل يمكن البحث عن الحقيقة العلمّية ما لم تدرك الخطاأ؟

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

كيف يكون للخطاأ دور في معرفة الحقيقة العلمّية؟

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

م بع�س اإلأمثلة لتو�شيح العالقة القائمة بين الحقيقة العلمّية والخطاأ: باإلعتماد على ما در�شت قدِّ

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

ر ِفقرة ق�شيرة تبيِّن بها اأن الحقيقة العلمّية عقلّية وتجريبّية في الوقت نف�شه. ٤.  باإل�شتناد اإلى ما در�شت حرِّ

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

�الحقيقة العلمية ت�شحيح تاريخيٌّ لالأخطاء�


