
وزارة التربية والتعليم
السكرتارية التربوية

مركز تخطيط وتطوير املناهج التعليمّية 

َمْنَهج تعليّمي:

العلوم السياسية
دراسات في نظام احلكم والسياسة

תכנית לימודים
מדעי המדינה - לימודי ממשל ופוליטיקה

موضوع اختياري في املدارس الثانوية العربية 
والدرزية الرسمية

مستوى عادٌي، ومستوى ُموّسع

موقع مركز تخطيط وتطوير املناهج التعليمية:
www.education.gov.il/tal/portal

القدس 2009

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



© כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, 2004
"מעלות" הוצאת ספרים בע"מ. רח' קרליבך 29 תל–אביב, טל' 03-5614121

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



وتطوير  إدارة قسم تخطيط  عينتها  التي  السياسية  العلوم  في  التعليمي  املنهج  املنهج أعضاء جلنة  أعد 
املناهج الدراسية.

التأليف: أعضاء اللجنة.
أعضاء اللجنة:

الدكتورة إيالنه كوفمان، رئيسية، قسم العلوم السياسية، جامعة تل ابيب.
املناهج  وتطوير  تخطيط  مركز  في  اإلجتماعّية  العلوم  مجال  ومرّكز  ُمرّكز،  مفتش  ليئون،  يهودا  الدكتور 

التعليمّية.
السيد نيسان نفيه، مّركز اللجنة، في السنة الدراسية 1994-1995 املدرسة الثانوية على اسم كوغيل، 

حولون.
السيد كوبي شمشي، مّركز جلنة في السنة الدراسية 1996، املدرسة الثانوية الشاملة د، تل ابيب، ثانوية 

أوهيل – شيم، رمات غان.
كريات  شاملة،  ثانوية  مدرسة  مديرة   ،1998 الدراسية  السنة  في  اللجنة  مّركزة  يركون،  أورنه  السيدة 

مالخي.
البروفيسور غيورا غولدبرغ، عضو قسم العلوم السياسية، جامعة بار – ايالن.
السيدة بينه غلدي، معلمة، املدرسة الثانوية على اسم بيرك أوف، أور – يهودا.

السيد حاييم فولخ، معلم، املدرسة الثانوية على اسم تشارنخوفسكي، نتانيا.
السيدة ريشونه وولفريت، معلمة، املدرسة النظرية حيفا، معهد أورانيم.

الدكتور أشير كوهني، قسم العلوم السياسية، جامعة بار – ايالن.
السيد الياس نصر الله، معلم، املدرسة الثانوية شفا عمرو.

السيد ايتان مختر، معلم، املدرسة الشاملة يد الياهو تل ابيب.
السيدة حايه ريغف، مديرة قسم دراسات املجتمع )سابقا(، قسم تخطيط وتطوير املناهج التعليمّية.

السيدة فيرده بن – شبتاي، مرشدة قطرية في العلوم السياسية في السنة الدراسية 1983، ساعدت في 
عمل اللجنة على صياغة الوثيقة صياغة نهائية.

الطبعة العربية:
عبد السالم موسى ترجمة: 

صالح مراد مراجعة لعوية: 
برلنتي احلاج, مفتشة ومسؤولة املواضيع االجتماعية في مركز تخطيط وتطوير  إنتاج, تركيز ومتابعة: 

املناهيج التعليمية.
د. امل جمال مراجعة علمية: 

البروفيسور عمانوئيل غومتان، قسم العلوم السياسية، اجلامعة العبرية، القدس. قراءہ وإبداء مالحظات:  
البروفيسور مردخاي كرمنتسر، كليه احلقوق، اجلامعة العبرية، القدس.  

البروفيسور بنيامني نويبرغر، قسم العلوم السياسية، اجلامعة العبرية، القدس.  
حانه أدان، مرّكزة عنقود اجتماع في قسم تخطيط وتطوير املناهج التعليمّية.  
تسوفيه يوعيد، القائمة بأعمال مديرة قسم تخطيط وتطوير املناهج التعليمّية.  

آرت بلوس. الترتيب:  

© جميع حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم، 2009
“معلوت” دار نشر م.ض. شارع كرليباخ 29 تل - أبيب، تلفون: 03-5614121

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



احملتويات

التصور الفكري للمنهج / 7
أهداف املنهج / 8

مبنى املنهج / 9
ُطرق التدريس واملواد املساعدة في التدريس – التعلم / 10

التقييم كمصّمم للتدريس / 14

اجلزء أ: االنخراط السياسي والدولة احلديثة.
الَتصّور الفكري / 21

الفصل 1: اجلهاز السياسي / 21
- اجلهاز السياسي: مصطلحاٌت أساسية / 21

- السيرورات في اجلهاز السياسي / 22
- الدولة احلديثة وجهازها السياسي / 23

- نظاُم احلكم السياسّي / 23

الفصل 2: املشاركة السياسية / 25
- االنخراط السياسي في الدولة احلديثة / 25

- أشكال املشاركة السياسية / 25
- مدى املشاركة السياسية: توّجهاٌت مختلفة / 26

ُة والثقافة السياسية / 28 الفصل 3: األيديولوجيَّ
ُة / 28 - األيديولوجيَّ

- الثقافة السياسية / 28
- مميزات الثقافة السياسية / 29

الفصل 4: املنظمات السياسية / 31
- األحزاب / 31

- جماعات املصلحة / 32
منظمات املجتمع املدنّي/ جمعيات تطوعية ومنظمات  - منظماُت الوسط الثالث – 

غير ربحيه / 33

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



الفصل 5: االقتراع واالنتخابات / 34
- اقتراع املواطنني / 34

- االنتخابات / 35

الفصل 6: الشرعية واستقرار احلكم: الشروخ االجتماعّية – السياسّية / 36
- شرعية واستقرار / 36

- الشروخ االجتماعّية - السياسّية / 37

الفصل 7: وسائل االعالم والسياسة / 38
- االعالم اجلماهيرّية / 38

- العالقات بني وسائل االعالم والسياسة / 39
- بناء الواقع السياسّي وحتديد األجندة اجلماهيريه / 40

- كثرة القنوات، العوملة واالعالم / 41

اجلزء ب: الفكر السياسي والفعل السياسّي:
التصور الفكري / 43

أفالطون – الدولة كتنظيم مثالّي / 45  .1
فكُر أفالطوَن السياسيُّ   

انعكاس األفكار على الفعل السياسّي  
أرسطو – نظام احلكم املزدوج / 47   .2

فكر أرسطو السياسيُّ  
انعكاس األفكار على الفعل السياسي  

ميكيافيللي – السياسة كأداة / 48   .3
فكُر مكيافيللي السياسيُّ  

انعكاس األفكار على الفعل السياسي  
هوبس – الدولة كـ “تّنني” / 50   .4

فكر هوبس السياسي  
انعكاس األفكار على الفعل السياسي  

ُةّ / 51 لوك – احلرية الطبيعيَّ   .5
فكر لوك السياسيُّ  

انعكاس األفكار على الفعل السياسي  

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



ُةّ / 52 روُسو – االرادُة العامَّ   .6
فكر روسو السياسي  

انعكاس األفكار على الفعل السياسّي  
54 / ّ جوْن ستيَوارت ميْل – النظاُم التمثيليُّ   .7

فكُر ميل السياسيُّ  
انعكاس األفكار على الفعل السياسي  

ماركْس – الثورة كمحّرَرةّ / 56  .8
فكُر ماركس السياسيُّ  

انعكاس األفكار على الفعل السياسي  
لينني – دولُة احلزّب / 58   .9

فكر لينني السياسي  
انعكاس األفكار على الفعل السياسي  

َفاّه / 59 بيرنْشتاْين – دولُة الرَّ   .10
فكر بيرنشتاين السياسي  

انعكاس األفكار على الفعل السياسي  
موُسوليني – الدولُة فوَق اجلميعّ / 60   .11

فكر موسوليني الساسي  
انعكاس األفكار على الفعل السياسي  

ُة في عصر الَعْوملةّ / 61 ديفيد هيْلد – الدميقراطيَّ  .12
فكر هيلد السياسي  

انعكاس األفكار على الفعل السياسي  

ُملْحق: البحث امليداني )الوْحَدُة اخلامسةّ( / 63

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



التصوُر الفْكريُّ للمنهج:

يركز املنهج التعليميُّ اجلديد على قضية انظمة احلكم والسياسة، وهو مجال مركزيٌّ في عالم 
املضمون للعلوم السياسّية.

احلكم  انظمة  في  األساسية  فالقضايا  جدًا،  قدمية  السياسّية  املوضوعات  في  املناقشة 
والسياسة، تْصحبنا منذ القدم إلى يومنا هذا، وبينها: طبيعُة اإلنسان، ونوعّيُة نظام احلكم، 
ُنُشوُء الدولة، ماهيَُّة الدولة العادلة، مصدُر الطاعة، الَعالقة املطلوبُة بني نظام احلكم واملواطننَي، 
ُل الدولة  واحلاكم املنشود فيه، عالقات الدين بالدولة، مشاركُة املواطن في انظمة احلكم، تدخُّ

ية، وقيمة املساواة. في حياة الفْرد واجلماعة، ماهيَُّة احلرَّ

، يفحص منذ عْصر سقراط وأفالطون الى وقتنا، القيم اجلديرة لُتوجه العالقات  الفكُر السياسيُّ
السياسية، ويحكم على الواقع بحسبها، ويوصي بالتغييرات املالئمة.

ميزج هذا املنهج بني التصورات واألفكار عن السلطة والسياسة، والواقع السياسي وبني الفكر 
السياسّي والفعل السياسّي.

ميزة هذا املنهج أنَّ فيه تأليفا بني نظرية ُنظم احلكم والفكر السياسّي. أْسهم املفكروَن في 
تطوير نظم احلكم السياسية وصياغتها، وفي ضمن ذلك أيضا نظُم احلكم املعاصرُة. إنَّ فهم 
مباديء نظام احلكم، وبنيته، وطرق عمله، وكذلك معرفة املشكالت، واملعضالت والصعوبات 

التي يواجهها نظام احلكم، ُيوجُب دراسَة األفكار التي يقوم عليها مركزها.
إن املزَج بني الفكر السياسّي ونظريات انظمة احلكم، يهدف إلى إبرازكيفية الفكرة والنظريات 

السياسيَّة في الواقع السياسّي .
بني نظرية انظمة احلكم والفكر السياسّي، في املنهج، مُيّكن الدارس من معرفة حتّقق األفكار 

والنظريات السياسّية في الواقع السياسّي.

ثالثُة جوانَب مركزيَّة للُبعد السياسي: الفلسفّي – الفكرّي، والُنظمّي – السياسّي، واالجتماعّي – 

 

السلوكّي.
يتناول املنهج تشكيلًة واسعة مَن الظواهر السياسية، بعضها مُمأسسة، وبعضها غير مُمأسسة. 
يبحث في السلوك السياسّي الرسمّي وغير الرسمي لألفراد، واجلماعات واملنظمات في الساحة 
السياسية االجتماعية. يهدف املنهج إلى تنمية وجود مجتمع مفتوح، مسؤول ودميقراطّي، وإلى 

مواجهة صعوبات هذا املجتمع في صياغة التصّور الدميقراطّي.
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يؤكُد املنهج تركيَب احلياة السياسّية التي ال يوجد فيها مكان لرأي واحد، وحلقيقة واحدة 
فحْسُب. إنَُّه يهدف إلى تطوير تفكير نقدّي في قضايا سياسّية مطروحة على جدول البحث 
اجلماهيرّي. واملتعلم َمْدعوٌّ إلى مغامرة فكرية، َيلقى في إطارها نظريات ومقاربات مختلفة، 

ويختبرها، ويشارك في نقاش جماعي صفّي ويصوغ مواقَفُه.
مينح موضوع السلطة والسياسة املتعلم ُقدرة على اإلملام مبحيطه السياسّي القريب والبعيد.

ذلك أن مركز النقاش يكون في اخللفية، في األسس الفكرّية: في مبنى النظام الدميقراطّي، 
وفي إجنازاته ومشكالته اليوم.

أهداف املنهج*
الهدف األعلى هو تربية مواطنني فاعلني ومسؤولني، وتنمية االهتمام واالنخراط في موضوعات 

سياسية حتذو وفقا للتصور الذي عبرت عنه وثيقة “أن نكون مواطنني” )تقرير كرمينتسر(.
األهداف األساسية وفقًا للمنهج هي إكساب املعرفة في هذا املجال ، وتطوير الفهم وقدرة 
التحليل، القدرة على احُلكم واحلسم في موضوعات اجتماعية وسياسية،والتمكني من تدوين 
قّيم الدميقراطية ، وخلق التزام بنظام احلكم الدميقراطي، فحص هذه املباديء وانعكاساتها 

على األنظمة الدميقراطّية.

األهداف العاّمة
ظواهر  حتليل  في  استعمالها،  على  القدرة  وتطوير  وفهمها،  سياسية  مفاهيم  معرفة    .1

سياسية وفهمها.
معرفة مقاربات ونظريات سياسية مركزية، والقدرة على تشخيص هذه املقاربات في    .2

الُنظم واحلاالت املختلفة.
القدرة على فحص املواقف والتميز بني املواقف واملعلومات.. 3  

وبني  السياسية  األفكار  وبني  املختلفة،  احلكم  انظمة  بني  املقارنة  على  القدرة  تطوير   4 .
املقارنات النظرية املختلفة )في القسم “ب” فقط(.

تطوير القدرة على حتليل قضايا مركزية تواجهها أنظمة احلكم املعاصرة.. 5  
تعميق معرفة وفهم نظام احلكم الدميقراطي ، وفحص دالالته.. 6  
التعّرف على امناط التفكير في الفكر السياسي )في اجلزء الثاني فقط(.. 7
تطوير التفكير النْقدي ومواقف التشكيك.. 8  

فهم اخلطاب السياسي واألخذ بنصيب فاعل فيه.  9 .

*  الهدف األعلى ذو صلة باملنهج كله، وملا كان املنهج تدرُجيا فان جزءا من األهداف ذو صلة باجلزء 
)ب( فقط.
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تطوير التساُمح نحو املواقف االخرى .. 10  
تذويت قيم التعددية االجتماعية والسياسية في مجتمع متعدد الثقافات.. 11  

أهداف في مجال املهارات والقدرات.
القراءة واالستماع الناقد لوسائل االتصال.  .1

القدره على التعبير الشفوية والكتابيه.   .2
حتليل نص علمي وفهمه في سياقه.   .3

القدرة على العمل اجلماعي، والدراسة مع الُزمالء، واملشاركة في نقاش جماعي.   .4
معرفة طرق البحث الكمّية والنوعية املتبعة في بحث احلكم والسياسة وتطبيقهما.   .5

تنمية توجيه ذاتي في الدراسة: قدرة على الدراسة املستقلة.   .6

مبنى املنهج
هناك اربع امكانات مقترحة لتدريس املنهج:

وحدتان تعليميتان – اجلزء األول فقط أو اجلزء الثاني فقط: أ.  
اجلزء األول – االنخراط السياسي والدولة احلديثة )وحدتان تعليميتان(.  
اجلزء الثاني – الفكر السياسي والعمل السياسي )وحدتان تعليميتان(.  

ثالث وحدات تعليمية – اجلزء األول كامال واملواد 1-6 من اجلزء الثاني. ب.  
أربع وحدات تعليمية – اجلزء األول واجلزء الثاني. ج.  

اجلزء األول واجلزء الثاني، يضاف اليهما كتابة التلميذ بحثًا  خمس وحدات تعليمية –  د.  
كوحدة خامسة في موضوع العلوم االجتماعية.

اجلمهور املقصود:
تالميُذ املرحلة الثانوية الرسمّية، وألغير رسمّية

العالقُة والّصلُة مبواضيَع أخرى
يّتصل موضوُع احلكم والسياسة مبواضيَع دراسّية أخرى تدَرُس في املدارس. فهناَك صلٌة 
متباَدلٌَة بني هذا املوضوَع ومواضيع العلوم االجتماعية األخرى )علم االجتماع، واالقتصاد، 

وعلم اإلنسان، وعلم النفس(.
كذلك تتصُل معلوماٌت سابقة اكتسبت في دراسة مواضيَع مختلفة، مثل: التاريخ واملدنيات 

واجلغرافيا بدراسة احلكم والسياسة.
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طرُق التدريس، والوسائُل املساعدة في التدريس التعلُّم.
أن  كما  التقييم،  والتعلم وطرق  التدريس  بطرق  ينبغي مشروط  كما  التعليمّي  املنهج  تطبيق 
طرق التدريس مشتقة من مبنى املعرفة، ومن طريقة البحث املأخوذ بها في البحث األكادميي 
ومن اعتبارات وجوانب تربوية نفسيه أيضا. كل هذا يقودنا إلى األخذ باستراتيجيات مختلفة 

تناسب األهداَف املختلفَة التي َنَودُّ احلصوَل عليها.
وَن إلى مالءمة طرق التدريس والتعلم ملستوى التالميذ وقدرتهم )السن، املهارات،  املعلموَن مدُعوُّ

والقدرات الفكرية(، وكذلك مع موضوعات التعليم.
تدريس  تالئمُهم طرق  املختلفنَي  والتالميَذ  املختلفَة  املوضوعات  بأن  الفهم  انطالقًا من  وذلك 

مختلفة.
يجب أن تكوَن مالءمٌة بني أهداف املنهج وطرق التدريس في الصف وطرق التعلم والتقييم.

من أجل تطوير القدرة على احلكم والبحث في مسائل قيمية، فإن إطار التعلم اجلماعي، كما 
يرى أعضاُء اللجنة، أكثُر مالءمة من طريقة التدريس الفردية، وكذلك إدماج التعلم الفّعال. 
متعلمني  تتعهد  وان   ، فيهم  الكامنة  الطاقة  حتقيق  على  التالميذ  تساعد  أن  التربية  مهمة 
مستقلَّني. لهذا فإن كل طريقة تدريس ُتشرك التالميذ في السيرورة التعليمية، ُتسهم في 

حتقيق هذه املهمة.
التعليم  التعلم أكثر أهميةكما في  التعليمية كان  التالميذ في السيرورة  ُكلَّما زادت مشاركة 
بحسب: “طريقة البحث واالكتشاف”، “ألعاب احملاكاة-التمثيل: إجراء محاكمة شعبية، و”لعبة 

األدوار”.
في كل أسلوب تعليم يجُب ترسيٌخ معرفة الفكر والنظريات والسيرورات والظواهر في العلوم 
السياسَية. فعلى أساس املعرفة فقط ميكن بلورة اآلراء وتطوير املهارات والقدرات التفكيرية 
في مستويات مختلفة. لذلك يوَصى بأن ُتدَمج في عملية التعليم بيئات تعليمية محوَسَبٌة، مثل 
التعلم من مجمعات املعلومات. مهمة املعلمني في عملية التدريس التعلم هي توجيه تالميذهم ال 

أن يكونوا مصدَر معلومات لهم.

التعلم الفّعال:
أ.األلعاب التمثيلية:

األلعاب التمثيلية التي تالئم مجال الدراسة هذا هي “لعبة أدوار” وإجراء “محاكمة عامة”. 
في هذه “األلعاب” ُيطلب من التالميذ أن يتقمصوا شخصيات تاريخيًة لتجسيدها أو عرضها، 
وتطوير تفُهم الشخصيات أو املوضوعات املثارة. هذه الطريقة ُتسهم في تطوير قدرة التالميذ 
على أن يصوغوا ألنفسهم آراًء ومواقَف، وعلى أن يطوروا قدرة تقدير وحكم ُتكتسب مبواجهة 

اآلراء واملواقف املختلفة بعضها ببعض وُتنشء جتربة تعلم ذات معنى.
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وفهم  العصر”  “روح  في  الدخول  امكان  هي  عامة”  “محاكمة  بواسطة  الدراسة  ميزة  مثال: 
املواقف، واالختالفات، واملعضالت، والنظر إلى األحداث والشخصيات نظرًا نقديًا. “احملاكمة 
التمييز بني حتليل احلدث أو املسيرة وفهمها وبني احلكم عليها حكمًا  العامة” تشحذ قدرة 
أخالقيا. احملاكمة العامة الفالطون كحاكم في الدولة بحسب كتاب “اجلمهورية” واحملاكمة 

العامة لاليديولوجيا الشيوعية مثاالن على موضوعات تالئم طريقة الدراسة هذه.

ٌة: دراسٌة بحثيَّ
الدراسة البحثية هي عمل يعتمد على مادة نظرية من املجال الفكرّي للعلوم السياسية. يواجُه 
التالميذ على نحو مستقل في كتابة البحث قضية ما – “مشكلة”، أو “موضوعا للفحص” – أي 

معضلًة ليس لها إجابة عتيدة ُيطلب إليهم التعمق فيها، وبيانها وصياغة سؤال بحث.
ُتهييء مسيرة العمل للتالميذ توجيها مستقال ملسارات الدراسة يعني احتمال مسؤولية مسار 

الدراسة. 
يستطيع البحُث املزَج بني عمل نظري وعمل ميدانّي، يطبق فيه األوالد املعرفة والفهم اللذين 
“البحث  منهج  وفق  يتم  جماعيًا  أو  ذاتيًا  العمل  السياسية.  العلوم  دراسة  في  اكتسبوهما 

النوعي” أو “البحث الكّمي”.

هو بحث حالة ظاهرة/ حدث يفحص عن عمليات مختلفة زمن حدوثها، أو  البحث النوعي – 
عن جوانَب مختلفة مَن الواقع. سؤال البحث عاٌم مرن ُيبنى مع التقدم في العمل.

جُتَمُع املعطيات مبقابالت، ومشاهدات وحتليل وثائَق، وُتنَقُح بتحليل املضمون َوُوجود فئات 
تصنيف تعميميَّة. 

مختلفة:  وثائَق  ومن  مقابالت  من  اقتباسات  ويشمل  نظرية  بطريقة  املعطيات  ُيعرض حتليل 
شهادات شخصية، وسجالت بروتوكوالت وأشباه ذلك.

البحث الكّمُي – وهو الفحص عن نظريات ووجود الصلة بني متغيرات محددة، وإثبات فروض 
على  مختلفني  )مفهوَمني(  متغَيرْين  على  يشتمل  أن  ويجب  ز  ُمركَّ البحث  أو دحضها. سؤاُل 

األقل، توجد بينهما عالَقٌة. املعطياُت كميٌَّة ويتمُّ تنقيُح املعطيات بإجراءات إحصائية.

مزايا سؤال البحث:
ليست له إجابة مسبقٌة. 	•

عة. يدعو إلى البحث عن معلومات في مصادَر منوَّ 	•
يثير التفكير. 	•
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يدعو إلى استعمال أدوات بحث. 	•
يفحص عن تأثيرات، ودعاوى وسياقات وما أشبه. 	•

يقوم على دعوى، أو تخمني أو فرض يجب البحث فيها والفحُص عنها. 	•
ذو صلة ومعنى بالقياس إلى عالم التالميذ، مثير وداع إلى التحدي. 	•

ُمرّكب، وميزج بني موضوعات مختلفة من مجال علوم السياسة، ومُيكُن من البحث من  	•
وجهات نظر مختلفة.

التدريس بواسطة املصادر
التعلم من املصادر مُيّكن التالميذ من بناء املعلومات عن طريق البحث. مَن املهم أن يعرَف 
التالميذ في أثناء تدريس املوضوعات كميًة كبيرًة من املصادر من أنواع مختلفة، سواًء أكانت 

مكتوبًة أم مرئيًة بشريًة وأشباه ذلك.
والكتابات  واملقاالت،  الوثائق،  مثال:  املصادر  أنواع  بني  التمييز  على  قدرة  تطويُر  املهم  من 
الفكرية، واألعمال اإلبداعية األدبية واملوسيقية في ذلك العصر واألبحاث والصحافة املكتوبة 

وااللكترونية، والرسومات الكاريكاتورّية.
إن حتليل املصادر، والقدرة على عرض األسئلة، وعلى مواجهة املصادر املختلفة بعضها مع 
ويحقُق مصادَر  يفحُص  ناقد  مفكر  إنسان  تنشئة  في  ُيسهم  ذلك  منها، كل  والتحقق  بعض 

املعلومات التي تصل إليه، وُيساعد في فهم الواقع.
من املهم دمُج أفالم قصصية، وأفالم وثائقية، ومسلسالت تلفازية، ومسرحيات تعرُض فيها 
مضامنُي في موضوعات اجتماعية سياسية مثل األفالم*: ”Z“، “إفيتا”، “بلي اليوت”، “لعبة 
التدريس  مسيرة  في  كوراز”،  “األم  ومسرحية  بنكر  ارتشي  مثل:  ومسلسالت  الدموع”، 

والتعلم.
صلة  ذات  ومبعضالت  مختلفة،  حكم  بنظم  تتصل  مضامني  املسرحيات  في  أو  األفالم  في 
مبوضوع العلوم السياسية. يجب اختبار األفالم* بحسب معيارين: أولهما فهم قدرة وسائل 
من  املعلومات  منه  تستخلص  كمصدر  الفيلم  حتليل  والثاني  وحتليلها،  وتوجهاتها  االعالم 

وجهات نظر مختلفة: سياسية، وثقافية، واجتماعية.
ال ينبغي أن تخدم الدارَس القصُة الظاهرة فحسب، بل رسالة النص املخبوء أيضا، التي دسها 
منتجو الفيلم أحيانا وعن قصد “بني السطور” وتغلغلت أحيانا إلى املُشاهد بال تخطيط واع.
أو  أيديولوجيٌة  عناصُر  دائما  توجد  آخر  ثقافي  إنتاج  كل  في  كما  السينمائّي  اإلنتاج  في 

سياسية ُيسهم الكشف عنها في فهم أفضل للظواهر املدروسة.

*  لالستقار عن كيفية احلصول على افالم قصصية وافالم وثائقية ميكن االتصال مع مراكز تطوير كوادر 
املعلمني في الوسط العربي.
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زمَن  الشعورية  التجربة  شدَة  أن  باحلسبان  األخذ  ينبغي  للتدريس،  األفالم  استعمال  في 
مشاهدة األفالم، أكبُر مما هي عليه في كل َوَسط آخَر، وهي تضيف ُبعدا حيويا للتدريس. 
كذلك من املهم التمييز بني فيلم وثائقّي، وفيلم يقوم على َحبك قصصّي. الستعمال األفالم في 

التدريس “قيمٌة مضاَفة” أيضا، وهي تنميُة قدرات على مشاهدة نقدية واعَية لوسائل االعالم، 
وتطوير أدوات للفهم ولتحليل املعلومات التي تصل إليهم.

دراسة في وسط محوسب ومبرمج:
م تدريُس العلوم السياسية، مثل تدريس مجاالت معرفيٌة أخرى، دراسًة في  ُيفترض أن يضُّ

وسط ُمَحْوَسب وُمَبْرَمج.
منوعة:  معلومات  مصادر  على  تشتمل  تسجيل(  شرائط  في  )تطبيقات  احملوسبة  الدراسة 
املعلومات النصيَّة واملرئية )أحداث سياسية واجتماعية وما أشبه(، ويضاف إلى ذلك أيضا 
أدوات عمل، وتفعيالٌت وتوجيهات للمستعملني. )هذه األوساط محصورة على نحو عام، في 

موضوع، واملادة عنها مصنَّفٌة منقوَدٌة(.
ث معلوماته، ويتوسع بال انقطاع هو مجمع  أوساط الدراسة احملوسبة: املورد املهم الذي حُتدَّ
املعلومات في شبكات املعلومات الدولية )االنترنت( التي يسُهل تناول اجلميع إياها. مجمع هذه 
املعلومات اخلزانات ُيفترض بها أن تخدم املعلمني والدارسني كمصدر معلومات ُمحّدث ملهامَّ 
دراسية مختلفة تشَتُق من البرنامج الدراسي، سواء أكانت نشاطات دراسيًة تتصل باملضامني 

احملددة في البرنامج، أم لتحقيق الَوْحَدة اخلامسة.
التدريس  عملية  في  واملبرمجة  احملوسبة  الدراسية  البيئة  بني  الدمج  املمكن  من  كيف 

والتعلم:
جتربة اإلبحار في أنحاء االنترنت، وهو إبحار يتجه إلى الدخول في مكتبة رقمية واسعة  	•
غير مصنفة وغير ُمشَرف عليها. على الدارسني أن ُيصنفوا وأن ُيقدروا املعلومات سواء 
هو  اإلبحار  محّررة. هدف  بوظيفة  تتعلق  كونها  ناحية  أو  واملوثوقية،  النوعية  ناحية  من 
حتديد معلومات مطلوبة، وبعد ذلك تصنيُف املعطيات، وحتليُلها وتقيُمها وتنقيحها. هذا 

اإلبحار هو وسيلٌة وهدٌف في حّد ذاته، ومنُح هذه اخلبرة جزٌء من تأهيل دارس مستقل.
استعماُل القنوات اإلعالمّية للحصول على مساعدة اخلبراء أو معلوماتهم. 	•

تهيئة منتجات دراسة، مثل إعداد لوحات عرض وَعْرضها. 	•
معلومات  لبناء  جديدًة  امكانيات  التالميذ  أمام  يفتح  الدراسة،  في  احلاسوب  استعماُل   
من مصادر معلومات مختلفة ومتنّوعة، ومقارنه املعلومات بعضها ببعض وتعميقها، وهو 

الشيء الذي ال ميكن احلصول عليه باستعمال كتاب تدريس.
التوقيُت  أما  البرنامج،  من  أساسٌي  جزٌء  ومبرمجة،  محوسبة  دراسة  أوساط  في  العمل   

َعُة فيحّددهما فريق املعلمني. والسَّ
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التقييُم كصائغ للتعليم:*
التقييم جزٌء ال ينفصل من إجراءات التعليم والتعلّم.

ثّم توجهان رئيسيان في موضوع “تقييم اإلجنازات” ُيخالف أحُدُهما اآلَخَر:**
“تقييم املصمم” – ُينظر إلى التقييم كـ “تقييم من أجل التعلم “. أ.  

“تقييم تلخيصي” – ُينظر إلى التقييم كـ “تقييم عملي”. ب.  
ينصب كل واحد من التوجهني أهداف تقييم مختلفة تؤثر في ثقافة التعلم والتدريس في الصف 
وتوجهها: فأهداف التقييم بحَسب التوُجه األول هي خلق ردة فعل او نقد عائد مفصل من 
اجل اجناع التعلم والتدريس. أما أهداف التقييم بحسب التوجه الثاني: فهي تلخيص مستوى 
والتأهيل  التصنيف،  أجل  من  بدرجة  عنها  ُيعبر  والتي  عنها،  واإلبالغ  الدارسني  إجنازات 

وأشباه ذلك.
يأخذ ُكتاب هذا البرنامج بتوجه التقييم من أجل التعلم، ولصياغة التدريس لتحسني التدريس 
اإلجنازات  تقييم  عملية  “تقييمًا صائغًا”.  التقيم  يكون  أن  يجب  ذلك  وعلى  التعلم،  ولتقدمي 
أهداف  بني  تناسب  يكون  أن  يجب  العملية  هذه  في  طوياًل.  زمنًا  وتستمر  متصلة  متتابعة 

التدريس، وطرق التطبيق )استراتيجيات التدريس – التعلم( والتقييم.
يتجه فقط  تلخيصّيً ملرة واحدة  تقييم أخرى، حدثًا  ُم، على عكس طرق  التقييم املصمَّ ليس 
إلى حتديد درجات عامة، بل هو جزء ال ينفصل من عملية التدريس والتعلم. فبواسطته يتم 
فحص مستوى سيطرة التالميذ على املوضوعات التي ُدرست في الصف، وعن قدرة استعمال 
القدرات املعرفية في مستويات تفكير مختلفة، وفي خبرات مختلفة ومُتتحن/ وتختبر الدرَجُة 

التي ُفصلّت فيها األهداف التدريسية )أهداف املنهج التعليمي(.
“التقييم  إدماج  كذلك.  التعلم  ونتائج  التعلم  عمليات  ُيقدرون  املصّمم”  “التقييم  بواسطة 
م كّل واحد مَن  التعلّم مُيّكن املعلَم مَن الفحص عن مبلغ تقدُّ الصائغ” في عملية التدريس – 
الدارسون  يستطيع  الصائغ”  “التقيم  بواسطة  كلّه.  والصف  الدراسّي  الصف  في  التالميذ 
ة، ونقاط  واملعلمون الفحص عن مدى إحراز غايات البرنامج، ويضعون أيدَيُهم على نقاط قوَّ
ضعف، وصعوبات وإخفاقات. نتائج “التقييم الصائغ” تستدعي حوارًا مع الدارسني، وردَّ فعل 
الدارسني أنفسهم على إجنازاتهم، وعلى مسار تقدمهم. هذه الطريقة قد ُتفضي إلى حتسن 

أداء املعلّم وإجنازات الدارسني.

كتبت هذا الفصل حنا أدان ونّقحه يوعاد تسوفيا، فصل في “التقيم” عن املناهج املقدمة للمدارس الرسمية،    *

مركز املناهج التعليمية، 2002.
لتطوير  محوسبة  دراسية  بيئة  وكمرون،  كاتس  يوعاد،  بيرنبومي،  ضمن:  اإلصدار(.  )في  م  بيرنبومي،    **

تخصصات املعلمني في موضوع تنمية التوجيه الذاتي في الدراسة، القدس: وزارة التربية، الوحدة 7.
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ُيجري  فيها  الداخلة  الفعل  رد  وإجراءات  عليها،  ُحصل  التي  العائده  التقييمات  تلقي  بعد 
طرائق  وفي  التعليمية،  املواد  وفي  التعلم،   – التدريس  عملية  في  مالئمًة  تغييرات  املعلمون 
التدريس وتنظيم البيئة الدراسية، وبذلك يصوغون التدريس من جديد. ثقافة التقييم هذه ُتوّجُه 

املعلمني والدارسني إلى جمع َأدلَّة عن فعلهم وفهمهم، مع حتسني أساسّي لألدلة املتراكمة.
يتم التقييم عند عدد من املفارق في عملية التعليم – التعلم:

التعلم املتعلق بأهداف  	 زمُن تخطيط النشاط الدراسي من أجل تخطيط أعمال التدريس – •
البرنامج، ووفق حاجات التالميذ. يجَمُع املعلمون معلومات ُتضاف إلى معلومات سابقة 
الرأي عند املوضوعات  التالميذ: في مجال املضمون واخلبرات، من أجل استقرار  عند 
الدراسية واخلبرات التي توَجُد حاجٌة إلى توسيعها أو تضييقها في عملية التدريس، وأي 

االستراتيجيات واألعمال التدريسية – التعلُّمية َيحُسن األخُذ بها.
	 كعملية تقييم عائد للمعلم وللتالميذ عن عملية التعلم الذي  زمن حدوث النشاط التعليمي•
لصياغة  التعلم   – التدريس  لعملية  دائم  لتتبع  أداة  التقييم  ُيستعمل  ّف.  الصَّ في  حدث 

التدريس.
التعلم، وللحصول على تقييم  في نهاية املسيرة التدريسية كأداة لتلخيص عملية التدريس – 

عائد عن العملية كلها. بناًء على نتائج التقييم ُيخّطُط املعلمون دورة التدريس القادمَة.

مجاالت  في  منهم  ُيتوقع  ما  التقيم  عملية  في  سلفًا  ويفهموا  الدارسون  يعرف  أن  ُيفترض 
الغايات  إحراز  يستطيعون  الطرق  وبأي  والتفكير،  الدراسة  خبرات  مجال  وفي  املضمون، 
املتوقعة. ُيوَصى بأن يكون الدارسون ُشركاء في تقييم إجنازاتهم في أثناء التعلم وأن ُيحّسنوا 
عة على مجال املضمون،  بذلك فهمهم وسيطرتهم على املادة املدروسة. تشتمل الغاياُت املتوقَّ
وعلى مجال قدرات التفكير والتعلم التي ُيفترض أن ُيطورها التدريس عند الدارس:** املؤّهالت 
املعرفية، املؤهالت فوق املعرفية، واملؤهالت االجتماعية، واملؤهالت في ادارة املوارد واملؤهالت 

التي تتصل بالكيفيات الذاتية.

املعرفية: حل  “األهلية   .24 أبيب، صفحة  تل  بدائل في تقييم اإلجنازات، راموت،  بيرنبومي، م )1997(    *

مشكالت، تفكير نقدي، تفكير منطقي، إختراع / إبداع، تعبير بالكتابة وتعبير شفهي، تعريف موضوع، 
سؤال اسئلة، استعمال ناجع للمعلومات، تنقيح املعلومات، مزجها وتنظيمها، صوغ فروض للبحث، تأمل / 
مشاهدة، استعمال صحيح لألجهزة، حتليل معطيات، عرض معطيات عرضًا اتصاليا، استخالص نتائج، 
معرفية: تخطيط مسار العمل، اختيار استراتيجية مالئمة، إشراف على  ُحكم / تقييم... األهلية فوق – 

الفهم، تقييم جناعة االستراتيجية، استعمال استراتيجية تقومي، رد فعل، تقييم ذاتي...
إصغاء،  مجموعة،  في  عمل  قيادة،  إقناع،  نقاش،   / محادثة  ادارة  والبيئة،  تواصل  األجتماعية:  األهلية   

تعاون، تسامح، احترام الغير...
األهلية في ادارة املوارد: البحث عن معلومات ذات صلة، ادارة برنامج زمني، البحث عن مساعدة...  

كيفيات ذاتية: حتريك داخلي، األخذ مببادرة، ُحب االستطالع، انفتاح، الثبات في اوضاع إحباط، حتمل   
املسؤولية، االميان بالقدرة الذاتية، االستقالل، املثابرة، القدرة على التركيز، التكيف والتغييرات...”
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الدارسون في احلوار  التقييم في إطار حوار متصل بني املعلمني والتالميذ. ُيشارك  يجري 
بشكل فعال من أجل التقييم إلثبات كفاءتهم وفهمهم للمادة املدروسة ولعمليات الدراسة.

يشتمل التقييم على واجبات ذات شأن تثير التحدي، تتم في محيطات دراسية مختلفة. يقوم 
هذا التقييم على احلفاظ على الصلة بني عمليات التدريس والدراسة والتقييم التي حتدث في 

إطار الصف الدارس.
تشتمل عملية “التقييم املصّمم” على املراحل اآلتية:

نصب األهداف التي ُيراد “التقييم التنفيذي” مدى إحرازها – ما هو املتوقع من الدارسني  	•

في مجاالت املضمون، وفي مجال اخلبرات الدراسية والتفكيرية.
إعداد واجبات ومهاّم. 	•

إعداد مؤشر يدوي وفيه معاييُر للقيم ولتفصيل مستويات اإلنفاذ. 	•
إدماج  على  يشتمل   – التقيم(  دليل  )بواسطة  راجع  عائد  وتقييم  التالميذ  إجناز  تقييم  	•

الدارس في عملية التقيم.
إقامة رّد فعل على َيَدي املعلّم، وعلى أيدي الدارسني. 	•

صياغة التدريس والدراسة بناء على حتليل نتائج القيم. 	•

رؤية  من  املعلمني  مُتّكن  التعلم،   – التدريس  عملية  في  مختلفة  تقييم  أدوات  بإدماج  يوَصى 
صورة شاملة إلجنازات الدارسني، ومُتّكن كذلك من رؤية الدارسني من زوايا نظر مختلفة، 
بحسب قدراتهم وميولهم، ومُتّكن من االستجابة إلى حاجات التالميذ املختلفة، والى القدرات 
العقلية املختلفة والى أساليب دراستهم املختلفة. ُيشرُك املعلموَن الدارسنَي في اختيار طرق 
مشاركة  املشاركة,  على  بذلك  ويشجعونهم  مختلفًة،  تقييم  طرائَق  عليهم  ويقترحون  التقييم، 
نشيطة في الدراسة. تزداد مشاركة التالميذ في عملية الدراسة، وتكون الدراسة ذاَت شأن 

أكبر، يتحملون مسؤوليتها إلى جانب كونها من مسؤولية املعلم.
هاكم أمثلًة** عن أدوات تقييم مُتّكن من تقييم العملية الدراسية ونتائج الدراسة معًا:

أمثلة عن مهام تنفيذ، دليل التقيم، وليوميات توثيق الدراسة، وللمختارات وألدوات أخرى في التقييم    *
ميكن أن جندها في:

مرشد عملي لبدائل تقييم اإلجنازات، قسم تخطيط وتطوير المناهج التعليمية، قسم  • كيف نفعل هذا؟، 	
التربية فوق االبتدائية، معالوت 2002.
( راموت، تل أبيب؛ • بيرنبومي، م )1997	

• راموت، تل أبيب؛ بيرنبومي، م )1997( )محررة(، تقييم عقالني – من النظرية إلى الفعل،	
 • بيرنبومي، يوعاد، كاتس وكمرون )في االصدار(، بيئة دراسية محوسبية لتنمية التوجيه الذاتي في	

الدراسة، القدس: وزارة التربية.
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1. مهام تنفيذية.
2. يومّيات توثيق التعلم )توثيق وتأمل(.

3. مختارات )بورتفوليو(حقيبة حتصيل .
4. اختبارات وامتحانات مختلفة.

1. مهام تنفيذ كشبية مبهام تقييم: 
هدف مهام تنفيذ هو: تقيم قدرة التالميذ على حتقيق املضامني التي تعلموها باستعمال خبرات 
تفكير رفيعة مثل: التخطيط، وتنظيم املعلومات ومزجها، واستخالص النتائج، والنقدية وأشباه 

ذلك )انظروا املالحظات في احلاشية في صفحة 13(.
مهام تنفيذ مهمة تثير حتديَّ التالميذ وال تتم حتت ضغط الوقت. مهام تنفيذٌ  مفتوح وُمركب 
مُيّكن من إعطاء حلول مختلفة. ُيطلب إلى التالميذ في بدء التنفيذ أن ُيخططوا ملسار عملهم، 
وأن يستعملوا التقييَم في اختيار املضامني املالئمة. يكون استكمال عمل التالميذ بحثًا وتقدمي 
حلول مختلفة، وتأمل مشكالت من نقاط نظر مختلفة واستعمال عمليات تفكيرية معقدة للتعبير 
عن املعلومات التي اكتسبوها. يستدعي واجب اإلنفاذ عماًل في الفريق، ويشجع تعميَق الفهم 

بالنقاش اجلماعي وبالتقييم الذاتي وبعمليات رد الفعل للدارسني.
ُيفترض  التي  املهمه  ثم تستمرُّ نحو كتابة  التنفيذ في رفع األهداف  بدُء عمليُة تطوير مهام 
أن ُيقّدَم التنفيُذ أدلًة عن مبلغ إحراز األهداف. من أجل تقييم الدارسني تنفيذ املهمة تقييمًا 

صحيحًا، يجب وضع معاييَر ُمعّرفة تعريفًا حسنًا سلفاً، وذلك بواسطة دليل التقيم.

2. دفتر يوميات توثيق التعلم )توثيق وتأمل(
دفتر يوميات توثيق الدراسة: هو أحد أدوات الدراسة والتقييم، الّتي ُتفضي إلى تأمل عقالني 
ُل في دفتر اليوميات مالحظاٌت وأفكاٌر يكتبها  لعمليات الدراسة، وفهم املادة املدروسة. ُتسجَّ
الدارسون عن عملية دراستهم وعن إجنازاتهم. توجيه التالميذ إلى التفكير، والى الكتابة عن 
رد فعل في دفتر يوميات توثيق الدراسة، مُيّكنهم من تأمل العمليات التي جازوها ونتائجهم 
من ُبعد زمني، ويضعهم عند حتليل ما مّت، وعند حتديد عمليات ناجحة وفهمها ووجدان نقاط 

الضعف في دراستهم التي حتتاج إلى تعزيز.
أما  تالميذهم،  مع  مكتوبًا  حوارًا  الدراسة،  توثيق  يوميات  دفاتر  بواسطة  املعلمون،  ُيجري 
التالميذ فُيجرون حوارًا داخليًا مع أنفسهم، وخارجًيا مع معلميهم وأحيانا حتى مع ُنظرائهم. 
هذه احلوارات ُتشّكل للتالميذ وللمعلمني أدلًة مهَمًة على عمليات الدراسة، وعلى اهمية فهم 

املدروس.
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3. مختارات حقيبة حتصيل )بورتفوليو(
املختارات مجموع لبعض أعمال التالميذ التي اختارها الدارسون بحرص، في أثناء السنة، 
َة املدروسَة. ُتصور املختارات مسار  لعرضها كأدلة على عمليات الدراسة، ودراسة فهمهُم املادَّ
تقدم الدارسني وإجنازاتهم في املوضوع املدروس. إنها ُتستعمل أداة التقييم املتصل للعملية 
الدراسية ولنتائجها، وتشهد على عملية بناء معلومات الدارسني في أثناء دراستهم. وملا كانت 
املختارات قد بناها كل واحد من الدارسني، فأنها ُتشكل أساسًا للتعبير عن الذات تعبيًرا 

متميًزا.
مبادئ بناء املختارات: ُيحّدُد التالميذ باملشاركة مع املعلمني معاييَر واضحًة، الختيار املادة 

التي ستشتمل عليها املختاراُت ومعاييَر واضحًة لتقييم املادة ثم يصوغونها.
سيكون التالميذ مسؤولني عن إدارة املختارات في أثناء السنة الدراسية، وعن اختيار األدلة 

التي ستشتمل عليها.
ميكن أن ُتضّمن املختارات تفصيالت من أنواع َشتَّى: مكتوبًة، أو مسجلة، أو مرئيَة وأشباه 
التحقيق  ومنتجات   ، تنفيذية  واجبات  ومنتجات  واالمتحانات،  البيتية،  الواجبات  مثل:  ذلك، 
النظرّي أو منتجات مثل: تقرير، أو َعيّنة، أو الئحة عرض، أو صحيفة، أو َرّد فعل وتقييم ذاتي، 

أو تقييمات ُنَظَراَء ومشاهدات.
التفصيل،  هذا  اختيار  تعليُل سبب  املختارات  في  ُيضّمن  أن  ُيختار  تفصيل  ُكلَّ  سيصحب 
وما الذي ُيفترض أن يعرضه، وكيف نشأ، وماذا كانت الصعوباُت في تنفيذه، وكيف قهروا 

الصعوبات، وما هي القيمة املضافة لهذا التفصيل إلى عالم معلومات الدارسني وهلمَّ جّرًا.
األنواُع الثالثة الرئيسية للمختاَرات:

أثناء  في  بها  قاموا  التي  الُفضلى  األعمال  الدارسون  يعرض   – مختارة  أعمال  مختارات 
السنة.

مختارات السيروره التعليميه – يعرض الدارسون أمثلًة ُتعبر عن سيروره دراستهم. تشتمل 
على أعمال جيدة، وأقّل جودة مُتثل تطور الدارسني في سيروره دراستهم.

مختارات ُمْدَمَجٌة – وهي دمج بني النوعني املذكورين آنفًا.
من املهم جدًا أن يحّدَد املعلمون والتالميذ ألنفسهم سلفًا ما هو هدفهم من إعداد املختارات.

4. إختبارات وامتحانات مختلفة
د.  د، وَتْفَحُص عن موضوع محدَّ ُتعَطى االختباراُت واالمتحانات كتابًيا أو شفهيًا في زمن ُمحدَّ
جُترى في الصف أو في امتحان بيتي، وتفحص عن سيطرة التالميذ على املادة التي ُدّرست 
في وحدة تعليمية ضيقة أو واسعة. تشتمل االمتحانات على اسئلة مختلفة تفحص عن سيطرة 
على املضامني، وعلى اخلبرات، وعلى وظائف التفكير املفّصلة في أهداف التدريس للبرنامج 
الدراسّي، والتي ُنريد إلى تقييم مبلغ إحرازها. ُيْطلَُب إلى التالميذ في اسئلة االمتحان أيضا 

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



19

تقييم وما أشبه(  تعليل مع وضد، حتليل، تطبيق،  تفكيٌر في مستوى رفيع )شرح، مقارنة، 
ال ترديٌد وحفٌظ عن ظهر قلب فقط. يجري تقدمُي تقييم عن نتائج االختبارات واالمتحانات، 
بواسطه دليل تقيم مفصل يشتمل على عينة مَن اإلجابات توافق األهداف التي نصبها املعلمون، 

والتالميذ السيروره التعليميه ال بدرجة رقمية تلخيصيًَّة فقط.
بعد تقييم امتحانات التالميذ، ُيحلل املعلمون تفصيالت االمتحان ونتائجه، من أجل املردودّيه 
الراجعة، ولصياغة العملية التدريسية من جديد بالدرجة املطلوبة. يفحص املعلمون عن طرق 
كيفية مواجهة تلك املوضوعات واخلبرات التي كانت إجنازات كثير من التالميذ فيها منخفَضًة. 
يساعد التقييُم التلميذ الفرَد أيضا على أن يحُصَر جهَدُه في املوضوعات وفي اخلبرات التي 

كانت إجنازاته فيها منخفضًة.

خالصٌة:
كما قد ذكرنا آنفًا، يجب أن يكون توافٌق بني األهداف، وطرائق التدريس في الصّف، وبني 
طرائق الدراسة والتقييم املعتادة فيه. ولهذا يجب أن مُيّكن احمليُط الدراسيُّ الدارسنَي من 
جتارَب في تنفيذ أعمال متنوعة، كتلك التي ُتنشيُء ثقافًة تفكيريًة في الصّف. “احلديُث عن 
ثقافة تفكير في الصّف، يعني تناوَل احمليط الصفّي الذي تأتلف فيه معًا ُقَوى اللغة، والقيم، 

والتوقعات والعادات، في َقْصد إلى تعزيز والى تنمية فعل التفكير احلسن”*.

المناهج  وتطوير  تخطيط  قسم  والتعليم،  التربية  ووزارة  فايس  برينكو  معهد   ،)1996( املفكر،  الصف    *

التعليمية، صفحة 2.
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اجلزء أ

املشاركة السياسية والدولة احلديثة
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التصور الفكرّي:
ينحصر هذا اجلزء من املنهج في ماهيَّة الدولة احلديثة، ومباديء النظام السياسي، ومبناه 
واملشاركة  احلكم،  نظام  يواجهها  التي  والصعوبات  واملعاضل،  واملشكالت،  عمله،  وطرق 

السياسية للمواطنني في الدولة.
أسٌس وبعضها غير ممأسس،  مُمَ يتناول املنهج عدًدا كبيًرا من الظواهر السياسية بعضها 
في التصرف السياسي الرسمّي، وغير الرسمْي لألفراد واجلماعات واملنظمات في الساحة 
السياسية واالجتماعيَّة. الهدُف هو أن يفَهَم التالميذ تعقيَد احلياة السياسية، ويطوروا قدرًة 

على اإلملام مبحيطهم السياسّي كمواطنني نقدّينَي.
َنُة، والقضايا الرئيسية التي سيفَحُص عنها املعلم والتالميذ،  في كّل فصل ُتعرض األهداُف املعيَّ

واألفكاُر الرئيسية واملصطلحاُت اجلوهريَُّة للفصل.

. الفصل 1: اجلهاُز السياسيُّ

األهداف:
معرفة وفهم املصطلحات األساسيَّة في مجال البحث. أ.  

معرفة وفهم العالقات القائمَة في الدولة بني املجتمع وبني اجلهاز السياسّي. ب.  
تطوير تفكيرا نقديا يتصل بالعمليات السياسيَّة في الدولة احلديثة. ت.  

اجلهاز السياسيُّ – مصطلحاٌت أساسّيٌة.
قضايا رئيسية:

ما الذي يؤّدي الى نشوء النظام االجتماعّي؟   -
ما وظيَفُة القوة السياسيَّة؟   -

أفكاٌر رئيسية:
نشأ النظاُم االجتماعيُّ بواسطة قواننَي، وقيم وقوة. طاعُة املعايير والقوانني هي التي تقيم    .1

. النظاَم االجتماعيَّ
َحْشٌد  العمليات يحدث  للعمليات السياسية وظيفٌة رئيسية في احلياة االجتماعية. بهذه    .2
القراراُت احلاسمُة  وُتَتَخُذ  العمل االجتماعّي  برنامُج  وُيحَدُد  السلطة،  وتقاُسُم  للسلطة، 

املهّمُة التي تّتصل بالفرد وباملجتمع.
ة االجتماعّي. كلُّ جهاز سياسي تعبيٌر عن مبنى القوَّ   .3
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يوجد متييُز عالقة بني القوة، والقدرة والسلطة.   .4
5. توَجُد ملبنى القَوة والسلطة في اجلهاز السياسي أسٌس مختلفٌة مَن الشرعَية.

مصطلحاٌت:
، سياسة، شرعية، أسس  ، جهاز سياسيٌّ معياٌر، قانون، طاعة، سلطٌة، قوة، نظام اجتماعيٌّ

شرعية: قوة حضور شخصية، تراث، قانون.

سيرورات في اجلهاز السياسّي:
قضايا رئيسية:

ما هي العالقات املتبادلة بني النظام االجتماعّي واجلهاز السياسّي؟   .1
كيف يّتصل املجتمع بالدولة؟   .2

أفكار رئيسية:
جتري في املجتمع صراعاٌت متصلٌة على املباديء، وااليديولوجيات )العقائد( – والتصورات    .1

ة، وساللم األولويات، وقواعد اللعَبة. العامَّ
السياسة صراٌع بني جماعات على صياغة النظام االجتماعّي وعلى السيطرة على الدولة    .2

وعلى املجتمع.
جتري الصراعات بني طبقات، وُنخب وجماعات داخل النظام االجتماعّي والسياسّي.   .3

، وبعقب ذلك يتغيَُّر النظاُم السياسيُّ –  ُتَغّيُر نتائُج الصراعات النظاَم السياسيَّ – السلطويَّ   .4"
. االجتماعيُّ

الدولة؛ ألنه توجد درجاٌت مختلفة من مدى  َشّتى بال تدخل  يعمل املجتمع في مجاالت    .5
مشاركة السلطة في حياة املجتمع.

مصطلحات:
تدخلُّ  السياسّي،  اجلهاز  في  صراعات  سلطة،  جماعات،  ُنخبة،  فكرية،  هويٌَّة  لعبة،  قواعُد 

السلطة، السياسة.
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: الدولة احلديثة وجهاُزَها السياسيُّ

قضايا رئيسية
ٌة؟ أتوَجُد للدولة احلديثة مميزاٌت خاصَّ   -

ما هي الفروق بني أنواع السلطة في دول مختلفة؟   -

أفكار رئيسية:
الدولُة العصريَُّة صورٌة من صور التنظيم السياسّي ذات مزايا كوَنّية، يبرز بينها: مطلُب    .1

احتكار استعمال القّوة في منطقة ما، والتدخل في حتديد ُنظم اجتماعَية واقتصاديَّة.
للدولة احلديثة َأْذُرُع سلطة متشَعبٌة ونشاٌط إدارٌي معَقد.   .2

السلطة  وبني  واجلماعات،  الفرد  بني  العالقات  ُتنظُم  رسميٌَّة  وُنظٌم  مؤسساٌت  توَجُد    .3
كذلَك  واالنتخابات(.  واألحزاب،  واحملاكم،  التشريعّي،  واملجلس  والدستور،  )القوانني، 

ُتنّظم قلياًل العالقات بني األفراد بعضهْم ببعض.
يوجد فصٌل بنَي العالقات الرسمّية التي حتدُد عمَل الدولة، وبنَي العالقات غير الرسميَّة    .4

املوجودة في املجتمع، وداخل أذرع السلطة في ضمن ذلك.
نظام احلكم هَو الصورة الرسميَة لتنظيم السلطة في الدولة.   .5

توجد عدة أنواع من انظمة احلكم ، مثال: برملانَّية، رئاسّية، َملَكّية.   .6

مصطلحاٌت:
دولٌة، دستور، قانون، مؤسسات رسميٌة، إدارة، محكمة، مجلس تشريعٌي )برملان(، جماعات، 

أحزاٌب، نظاُم حكم برملانّي، نظام حكم رئاسّي، نظام حكم ملكّي.

نظاُم احلكم السياسّي:
قضايا رئيسيٌة:

- ما هو نظام احلكم؟
- ما هي السلطة؟

- ما الفرق بني نظام احلكم واحلكومة؟
- ما الفرق بني امللكّية الدستوريَّة وامللكية الوراثّية؟

- ما الفرق بني نظام احلكم الدميقراطّي، ونظام احلكم غير الدميقراطّي؟
- هل كلُّ نظام حكم برملاني هو نظاُم حكم دميقراطي ايًضا ؟
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أفكار رئيسية:
نظاُم احلكم هو النظام السياسيُّ – االجتماعيُّ الذي يشتمل على جهاز القوة االجتماعّي،    .1

الرسمّي وغير الرسمّي.
تتناول السلطُة ُوالَة املناصب السياسيَّة الرسميَّة في الدولة في وقت ما.   .2

ما هيَُّة نظام احلكم ُتعبُر عن أفكار ومباديَء ايديولوجيَّة )عقائديَّة(.   .3
ميكُن تصنيُف ُنُظم احلكم بحَسب مباديء عملها السياسّي، والواقعة على خّط ال ينقطع    .4

بني ُنظم احلكم الدميقراطيَّة وُنظم احلكم غير الدميقراطيَّة.
ومّقَيَدًة  املواطننَي  ناخبيها  أمام  مسؤولًة  السلطة  تكون  الدميقراطّي  احلكم  نظام  في    .5

بالقانون.
حاجات  مقابَل  الفرد  بحقوق  يتعلُق  ما  بكل  ُمعضالٌت  توجد  الدميقراطّي  النظام  في    .6

اجلماعة، وكذلك بني حاجات املجتمع، ومصالَح ُأخرى للدولة.

مصطلحاٌت:
حقوُق  دميقراطّي،  غير  حكم  نظاُم  دميقراطّي،  حكم  نظاُم  ايديولوجيا،  سلطٌة،  ُحكم،  نظاُم 

. (، نظاٌم شُموليٌّ االنسان، حقوُق املواطن، نظاٌم ملكٌي، )استبداديٌّ

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



25

ُة: الفصُل 2: املشاركة السياسيَّ

األهداف:
البحَث في مسألة مدى مشارَكة الَفرد السياسيَّة. أ.  

فهَم معَنى املشاركة السياسيَّة كأساس لنظام حكم دميقراطّي. ب.  
معرفة التالميذ صوًرا مختلفًة مَن املشاركة السياسية، وأن يفهموا معنى كّل واحدة من  ج.  

صور املشاركة السياسيَّة.

االنخراط السياسي في الدولة احلديثة:
قضايا رئيسيٌة:

ما مدى كون املشاركة السياسية أساسًا للدميقراطيَّة احلديثة؟   -
املشاركة  على  يحُثُه  الذي  وما  سياسيَّة،  عمليات  في  التأثَير  الفرد  يستطيُع  كيف    -

السياسيَّة؟
ُم للعمل في املستوى العاّم؟ ما هي دوافُع الفرد عندما يتقدَّ   -

أفكار رئيسية:
اُن  ُع السلطة السياسية بني طبقات مختلفة مَن السكان. يتحول السكَّ في الدولة احلديثة تتوزَّ   .1

في الدولة احلديثة من رعايا خانعنَي، إلى مواطننَي نشطاَء في اجلهاز السياسّي.
تتميَُّز الدولة الدميقراطيَُّة احلديثُة بإعطاء حقوق سياسيَّة أساسيَّة لكل مواطني الدولة؛    .2

بدون عالقة لطبقتهُم االجتماعيَّة.
استجابة  قدر  مثل:  مختلفة  بعوامَل  تتأثر  الدميقراطيَّة  في  السياسيَّة  املشاركة  نسَبُة    .3
االجتماعيَّة،  التهيئة  السياسيَّة،  املعرفة  قدر  املتوقع،  املردود  قدر  للحاجات،  السلطة 

ًا. والثقافة السياسيَّة وَهُلمَّ َجرَّ

مصطلحاٌت:
سلطٌة سياسيٌة، مشاركة سياسية، حقوق سياسية، مساواة َمَدنيٌَّة، مساواٌة اجتماعيٌَّة، جناعة 

سياسيٌَّة، معرفة سياسيٌَّة، تهيئٌة اجتماعيٌة سياسيٌة ، ثقافٌة سياسيٌة.

أشكاُل املشاركة السياسّية.
قضايا رئيسية:

هل كلُّ مشاركة في الشأن العام هي مشاركٌة سَياسية؟   -
ما العالَقُة بني االنتظام السياسّي، وبني الصراعات في املجتمع؟   -

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



26

ما هي شروُط املشاركة السياسيَّة النشيطة؟   -
” أن يؤثَر في اجلهاز السياسّي املعّقد؟ كيَف يستطيُع “املواطُن العاديَّ   -
ما الذي ميّيُز شكل املشاركة السياسيَّة في نظام حكم غير دميقراطّي؟   -

أفكار رئيسية:
توَجُد أشكاُل تعبير مختلفٌة عن املشاركة السياسَية: االقتراُع في االنتخابات، العضويَُّة    .1
عيَّة، الُعْضويَُّة في حزب، املشاركُة في  مات َتَطوُّ في جماعات مصلحة، العضويَُّة في منظَّ

مظاهرات، وتتُبَع املوضوعات السياسيَّة واالهتماُم بها.
مستوى املشاركة السياسّية للفرد، باألشكال املختلفة تعبيٌر َعْن مَدى مشاركته.   .2

ٌق بنَي املشاركة السياسية املقبولة كمشاركة مشروَعة في دولة دميقراطيَّة، وبنَي صيغة  ُنفّرّ   .3
وأعمال  الّثورة،  مثال:  دميقراطّية،  دولة  في  مشروعة  كمشاركة  املقبولة  غير  املشاركة 

الُعْنف واإلرهاب.
يوجد َجَدٌل على مسألة حدود املشاركة السياسية املقبولة كمشاركة مشروَعة في نظام    .4

احلكم الدميقراطّي كمثل مسألة “العْصَيان املََدنّي”.

مصطلحات:
انتخاباٌت، جماعاُت مصلحة، أحزاب، منظمات تطوعيٌَّة، طرُق عمل في منظمات سياسية، قواعد 

اللعبة الدميقراطية، مشاركٌة مطلوبة )مشروعة(، مشاركة )َغْيُر مشروعة(، ثورة، ارهاب.

مدى املشاركة السياسية: توّجهاٌت مختلفٌة.
قضايا رئيسية:

ما هو املدى املطلوب من املشاركة السياسية؟   -
َأُيؤثُر جميع املواطنني بالدرجة نفسها؟  -

َأمَن الصحيح ومَن املطلوب َأْن يكون جميع املواطنني مشاركني في السياسة؟   -

أفكار رئيسية:
ه النخبوّي وبني توجه املشاركة في قضيَّة املدى املطلوب مَن املشاركة  يوجد جدل بني التوجُّ   .1

السياسّية.
عب من أجل الشعب  ال يقَبُل التوّجُه النخبويُّ بالتعريف التقليدّي للدميقراطيَّة “سلطة الشَّ   .2

على َيَدي الشعب”.
السياسّية  ة  القوَّ في  مساواَة  فال  ولهذا  الفرد،  فهم  في  ُيَشّكك  النخبويُّ  التوجُه    .3

للمواطننَي.
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على ُمقّرري السياسة، إال  بحَسب التوّجه النخبوّي ال توجد رقابة متواصلٌة لـ “الشعب”    .4
في يوم االنتخابات َفَقْط.

ضروري  شرط  املواطنني  جلماهير  النشيطة  املشاركة  َأنَّ  املشاركة  توجه  يزعم    .5
للدميقراطية.

تأثيراٌت  فيه  وُتلحظ  التقليدية  األثينية  الدميقراطية  أفكار  على  املشاركة  توّجُه  يغتذي    .6
ماركسيٌَّة جديدة.

إطار  في  نشاطهْم  عن  ُتعّبر  للمواطنني  السياسية  املشاركٌة  التعددّي،  التوجه  بحسب    .7
جماعات.

بحسب التوّجه التعددّي، العالقاُت املتبادلَُة بني اجلماعات املختلفة حُتّدُد تقاُسَم السلطة    .8
السياسية واالجتماعية بينها.

مصطلحاٌت:
دميقراطّيٌة ُنخبوّيٌة، عدُم مباالة الناخب، دميقراطيٌة مشاركة، دميقراطية تقليدّية، دميقراطّية 

حديثة، تعدديٌَّة، فهم الفرد، ماركسيٌَّة جديدة.
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ُة. ُة والثقافُة السياسيَّ الفصل 3: األيديولوجيَّ

األهداف:
فهم ُطُرَق عمل اجلهاز السياسّي. أ.  

فهم ماهية الثقافة السياسية. ب.  
معرفة الفرق بني أنواع مختلفة مَن الثقافة السياسية، مثال: الفرق بني الثقافة السياسية  ت.  

في إسرائيَل، وبنَي ثقافات سياسية في العالم.
اإلعتراف بقيم الثقافة السياسية الدميقراطية كقيم مشروعة. ث.  

فهم الصلَة بني األيديولوجية، وبني طاَبع اجلهاز السياسّي وطرق عمله. ج.  

ُة األيديولوجيَّ
قضايا رئيسية:

ما الذي يدفع الناس إلى تغيير نظام اجتماعّي قائم؟   -
ما هو مصدر األفكار االجتماعّية – السياسّية للناس؟   -

أفكار رئيسية:
األيديولوجّيُة هَي نظاُم معتقدات، وقيم، وأهداف قيميَّة يتشكل عند فرد، أو عند جماعة    .1

اجتماعيَّة.
الذين  الولئَك  تسويغًا  أو  قائم،  اجتماعّي  نظام  الستمرار  تسويغًا  االيديولوجيَُّة  ُتشّكُل    .2

يعملوَن على تغيير النظام االجتماعّي.
ال تنشغل األيديولوجّيُة بالواقع كما هو، بل كما ُيقّدره أبناُء املجتمع.   .3
توجد عالقٌة بني األيديولوجّية وبني شكل اجلهاز السياسّي وعمله.   .4

مصطلحاٌت:
. قَيٌم، أيديولوجية، محاَفَظٌة، ثوريَّة، تطرٌف أيديولوجيٌّ

الثقافة السياسية.
قضايا رئيسية:

لعبة  َأيعملون بحسب قواعد  الساسُة وآخرون ُمشاركون في السياسة؟  ُف  كيف يتصرَّ  -
يزة؟ متمَّ

َمن الّذي يحّدد قواعد التصّرف في املستوى السياسي؟   -
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أميكن تغييُر ثقافة سياسية؟   -
هل التسامُح قيمٌة ُعلْيا؟   -

أفكار رئيسية:
الثقاَفُة السياسيَُّة جزٌء مَن الثقافة العامة، وهو اجلزء الذي يتعلّق باملواقف وباالعتقادات    .1

السياسية.
ة، تهدُف إلى تنظيم احلياة السياسية، وعلى  تشَتمُل الثقافة السياسية على قواعَد معياريَّ   .2

قواعَد تنظيميَّة، هدفها حتقيُق هذه القواعد.
الزمنّي،  الُبعد  املميزات:  هذه  بحسب  السياسية  الثقافات  بنَي  للتفريق  معاييُر  توجُد    .3

الوسائل، املبنى االجتماعّي، مراكز االنتماء ومبلغ املساواة.

مصطلحاٌت:
، عنف  مواقُف سياسيٌَّة، معتقداٌت سياسية، قواعُد معيارية، قواعُد تنظيمية، تسامٌح سياسيٌّ

سياسي، هيئٌة اجتماعيٌة سياسية.

مميزاُت الثقافة السياسية:
قضايا رئيسية:

ما الذي يحدُد شكَل ثقافة سياسيَّة في مجتمع ما؟   -
ما هي مميزاُت الثقافة السياسيَّة في إسرائيل؟   -

أفكاٌر رئيسية:
ُتنقل الثقافة السياسية من جيل إلى جيل بعملية تهيَئة اجتماعية بواسطة وكالء تهيئة    .1

اجتماعّية ، وتتأّثر بنوع نظام احلكم، وأداء املؤسسات السياسية عملََها.
النقاش  كون  من  السياسية  الثقافة  شكل  يتأّثر  الدميقراطية،  غير  احلكم  أنظمة  في    .2
اجلماهيري مقيَّدًا ّضيقًا، وطرق عمل السلطة هَي في األساس استعماُل القّوة وفرُض 

الطاعة.
في ُنظم احلكم الدميقراطية تقوم الثقافة السياسية في األساس على اإلقناع، واملصاحلة،    .3

والتسامح واإلجماع.
الرسميَّة )التي تخالف مميزات  هو نظاُم الرموز واملراسم العلَْمانيَّة –   ” “الّديُن املدنيُّ   .4
التقليدّي( والتي متنح املواطنني إحساًسا بالتكاُفل، وعالقًة عاطفيًَّة بني املواطن  الّدين 

وبني الدولة )مثل أيام الذكرى، وأيام الثورة، وأيام االستقالل(.
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ُر التطرُف السياسي في النظم الدميقراطية بواسطة مناذَج من مثل “منوَذج جبل  ُيفسُّ   .5
اجلليد”.

مصطلحاٌت:
”، التسامُح،  ، “منوَذُج جبل اجلليد”، طرُق إقناع دميقراطيٌَّة، “الديُن املدنيُّ نقاٌش جماهيريٌّ

اإلجماُع.
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ماٌت سياسية. الفصل 4: مَنظَّ

األهداُف:
معرفة مختلَف أشكال املشاركة السياسية في إطار منظمات سياسية: جماعات مصلَحة،  أ.  

حزب وجمعيات “الوسط الثالث” أو املجتَمع املدنّي.
معرفة وفهم أهميَّة قيمة حرّية التنظيم واالنتظام، ويستوعبوا هذه القيمَة. ب.  
معرف أهمية أعمال اجتماعية سياسية، من أجل إحراز أهداف جماعْية. ت.  

أحزاٌب:
قضايا رئيسية:

ما الفرق بني حزب وجماعة مصلحة / جمعيات “الوسط الثالث” / الواجب املدنّي؟   -
هل يوَجُد في اجلهاز السياسي في إسرائيَل استْقطاٌب كبير بنَي األحزاب؟   -

هل االستقطاُب احلزبيُّ في إسرائيَل أكبُر إذا قيَس إلى االستقطاب احلزبّي في دول    -
أخرى؟

أفكار رئيسية:
االنتظاُم السياسي هو أحد الطرق الرئيسية للمشاركة السياسية، ولتأثير املواطن في    .1
احلياة السياسية في الدولة. حريَُّة االنتظام هي إحدى احلريات األساسية للمواطن في 

نظام حكم دميقراطي.
توجد ثالثُة أشكال من االنتظام تهدف إلى التأثير السياسي: األحزاب، جماعات املصلحة،    .2

وجماعات تطوعّية في املجتمع املدني، وُتسمى هذه أيضا “الوسَط الثالَث”.
األشكاُل الثالثة هذه موجودٌة على سلَّم بحسب مقياس إرادة التأثير املباشر في اجلهاز    .3
ُمركّزٌة وضّيقٌة،  مباشر وواسع، املصلحُة –  السياسي، وعلى القرارات فيه: احلزُب – 

اجلمعياُت – شاملٌَة وضيَّقٌة.
ُنفّرق بني أجهزة مختلفة: جهاز أحادَي احلزب، جهاز  في اجلهاز السياسّي ميكُن أن    .4
حزب ُمَهّيمن، جهاز ُثنائّي احلزب، جهاز متّعدد األحزاب ُمتَّسق وجهاز متعّدد األحزاب 

استقطابّي.
معاييُر التفريق بنَي األحزاب: بحسَب التوّجه األيديولوجّي )مثل: “اليمني”، “اليسار”(،    .5
بحسب التقييم )“جماهيري”، “هيكلّي”(، بحسب العالقة بنظام احلكم، وبحسب مدى 

املصالح التي متثلها )أحزاب أحادّية املوضوع، أحزاب متعّددة املواضيع(.
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مصطلحات:
تعدديٌة  األحزاب،  متعدد  جهاُز  احلزب،  ثنائّي  جهاٌز  السياسي،  االنتظام  االنتظام،  حرّيُة 
استقطابّيٌة، حزب مهيمن، يسار وميني، حزب جماهيري، حزب هيكل، حزب يتقبل باجلهاز 

السياسي، حزب مناوٌئ للجهاز السياسي، حزب ُأحادَيُ املوضوع، حزب متعّدُد املواضيع.

جماعات املصلحة.
قضايا رئيسية:

هل يتعارض االنتظام من أجل مصلحة ضّيقة املصلحة العاّمة؟   -
كيف يعمل الفرد في املنظمات السياسية غير املمْأَسَسة؟   -

الفرُد، استعمالَها في  التي تستطيع اجلماعة، وفي ضمنها  الوسائل املشروعة  ما هَي    -
أنظمة احلكم الدميقراطية؟

ما هو تأثير جماعات املصلحة في النظام الدميقراطّي؟   -
ما هي معاييُر قياس مدى جناح جماعات املصلحة؟   -

أفكار رئيسية:
جماعاُت املصلحة هي من العالمات الفارقة في نظام حكم تعُددّي. ومع ذلك، فأّنها قد    .1
ُيَفُرقوَن بني ثالث جماعات مصلحة:  مَتَُس بعملها أداَء نظام احلكم، ومتس استقراره. 

مجهولة، واحتادّية وسلطوّية.
السياسية،  املؤسسات  في  اجلماعة  مثل: متثيل  متنّوَعٌة،  املصلحة  جماعات  عمل  طرُق    .2
متثيل اجلماعة في البرملان )جماعة وساطة(، االنتظام في احتادات، االتصال والوسائل 

العنيفة.
والصلة  احلزب  َضْعف  على  عام،  نحو  على  يشهد،  املصلحة  جماعات  قوة  ازدياُد    .3

احلزبيَّة.

مصطلحات:
مصلحٌة، جماعة مصلحة، جماعة مصلحة مجهولة، جماعة مصلحة سلطوية، جماعة مصلحة 

احتادية، متثيل برملاني، االنتظام في احتادات، وساطة.
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منظمات املجتمع املدنّي/ جمعيات تطوعية  منظماُت الوسط الثالث – 
ومنظمات غير ربحيه.

قضايا رئيسية:
ما هي العوامل التي ُتْنشيُء منظمات في الوسط الّثالث؟   -

ما هي البْنَيُة التحت االجتماعية لُنشوء الوسط الّثالث؟   -
كيف مّنيز بني عمل مصلحّي، وبني منظمة غير نفعيَّة؟   -

َل في انتظام املواطنني من أجل هدف ما؟ هل من صالحيَّة الدولة أن تتدخَّ   -
هل يجب على الدولة أن ُتنفَق على مدرسة، أو على منظمة ال متثلها؟   -

هل منظماُت الوسط الثالث “سياسّيٌة”؟   -

أفكار رئيسية:
ينشط املجتمُع املدني والوسط الثالث في تقدمي خدمات اجتماعية، و”الدفاع” والوساطة    .1
واملساعدة  البيئة،  على  واحلفاظ  والصحة،  التربية،  مثل:  مختلفة  شتى  مجاالت  في 

االنسانية، والدفاع عن حقوق االنسان واملواطن.
تعريف  الدولة  مَع  ُينّسقون  وال  الثالث،  الوسط  نطاق  في  النشطاُء  املواطنون  يتفق  ال    .2

أهداف العمل.
ة،  منظماُت الوسط الثالث هي وسائُل للعمل وللتأثير املباشر للمواطن في الساحة العامَّ   .3

وحلشد تأثير سياسّي، على نحو غير مباشر.

مصطلحات:
مجتمع مدني، روابُط أو منظماٌت بال َمْقَصد رْبح، قطاع خاص، قطاع عام، “ُمدافع”، تطوع 

في عمل خيري، وسط ثالث.
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الفصل 5: االقتراع واالنتخابات

األهداف:
استيعاب التالميذ مدى أهمّيَة املشاركة السياسية النشيطة في املعركة االنتخابية. أ.  

العلم والدراية بالعوامل التي تؤثر في االقتراع. ب.  
استيعاب أهمية نقد السلطة. ت.  

تنمية النقد لطرق الّدعاية املختلفة ورسائلها. ث.  

اقتراُع املواطننَي.
قضايا رئيسية:

ح َأم  ؟ شخصيَُّة املرشَّ ما األكثُر تأثيرا في اقتراع الناخب – اإلعالُم أم البرنامُج احلزبيُّ   -
البرناَمُج؟

هل يؤثُر البيُت في شكل اقتراع الناخب الَفَتى؟   -
هل تؤثر اخَللفيُة االجتماعَيُة في شكل االقتراع؟   -

أفكار رئيسية:
االنتخاباُت وسيلة لتحقيق مبدأ سلطة الشعب مبشاركة املواطنني، ولتحقيق مبدأ تقييد    .1

السلطة. 
تتأثَُّر أشكاُل اقتراع الناخب بوكالء املجتمع املختلفني، مثل: العائلة، وجماعات انتمائه    .2

األولّية والثانويَّة، واالعالم.
تتأّثر أشكال االقتراع بعوامَل اجتماعية - اقتصادية، أو مبدى التعاطف االيديولوجّي أو    .3

الدينّي.
توجد اختالفاٌت في الرأي تتعلّق مبدى تأثير وكالء املمجتمع املختلفنَي.   .4

االقتراُع بالفعل يتأّثُر بعوامَل كثيرة، مثل: العامل الشخصّي، مدى التعاُطف الشعورّي،    .5
وموضع املرشحنَي: َأُهْم في السلْطة َأْم في املعارَضة.

مصطلحات:
انتماء  أوليٌة، جماعة  انتماء  وكيل جمعية، جماعة  السلطة،  تقييد  مبدأ  الشعب،  مبدأ سلطة 

. ثانويٌَّة، عوامُل اجتماعيٌة – اقتصاديٌة، تعاطٌف حزبيٌّ
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االنتخاباُت.
قضايا رئيسية:

حنَي؟ - هل يؤثُر إجراء االنتخابات التمهيدية في استقالل رسائل املرشَّ
- َأميكُن أن تكوَن استطالعاُت الرأي العام بدياًل مَن االقتراع في صندوق االقتراع؟

ح في معركة انتخابية تسويَق ُمْنَتج جتارّي؟ - هل ُيشبُه “تسويُق” حزب ومرشَّ
ح أو حلزب عامَل ترجيح في نتائج االنتخابات؟ ْعُم املاليُّ ملرشَّ - أميكُن أن يكون الدَّ

أفكار رئيسية:
في ُنظم احلكم الدميقراطية طرُق انتخاب مختلفة، ولكّل واحدة مزاياها ومساوُئَها: طرق    .1

انتخابات أكثرية أو نسبية، قطرّية أو لوائّية، شخصّية أو حزبيَّة.
2.  يوجد فرق كبير بني طريقة االنتخابات التمهيديَّة، وبني طريقة “اللْجَنة املُنظمة” كطرق 

حُتّدُد قائمَة املرشحنَي لالنتخابات ومواضَعُهْم في القائمة.
استراتيجيَُّة اختيار الدعاية االنتخابيَّة هي أحد القرارات املهمة في إدارة معركة انتخابيَّة    .3

.)Campaign( ح وحلزب ملرشَّ
لإلعالم دوٌر رئيسي في املعركة االنتخابّية.   .4

ُتستعَمُل استطالعاُت الرأي العاّم كأليات في الدعاية االنتخابية.   .5
متويُل املرشحني واألحزاب من خزينة الدولة، وحتديد مقدار التبرعات اخلاّصة يهدفان    .6

التقليَل من تأثير غير متساو على السلطة.

مصطلحاٌت:
أمناُط انتخابات: أكثريٌة، نسبية، شخصية، حزبية، ُقْطرية، لَوائية، طريقة االنتخابات التمهيدية، 

جلنٌة ُمنظمة، دعاية انتخابية، معركة انتخابية، استطالع رأي عاّم.
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الشرعّية واستقراُر احلكم والسلطة:  الفصُل 6: 
شروخ اجتماعية – سياسيٌة.  

األهداُف:
معرفة أوضاَع االستقرار، وعدَم االستقرار في نظام احلكم والسلطة، وتأثيَرها في حياة  أ.  

املواطنني.
العلَّم واملعرفة بكيفية الفرق بنَي شرخا اجتماعي وشرخ سياسّي. ب.  

العلم والدراية بالصلة املوجودة بنَي الشروخ االجتماعية والعمليات السياسية. ت.  
فهم تأثيُر وجود شروخ اجتماعية – سياسية في استقرار السلطة. ث.  

معرفة وفهم وجود تأثير الصراعات على السلطة، والصالحيََّة والشرعية تقوم في مركز  جـ.  
العملية السياسية؛ صراعات القوة هذه شرعيٌَّة.

الشرعية واالستقرار.
قضايا رئيسية:

ما الذي يحُدُث عندما ال تكون السلطُة مستقرًة؟    -
َة اجلمهور بالضرورة أيضا؟ ُة هي سلطة َتلَْقى َمَودَّ هل السلطة املستقرَّ   -

هل ُتضايُق شرعيُة السلطة املواطَن أم تساعُدُه؟   -
في َأّي الظروف قد يفقُد الفرُد الثَقَة بالسلطة؟ أو باالدارة، أو بنظام احلكم؟   -

أفكار رئيسية:
شرعيَُّة احلكم ونظاُم احلكم أساٌس لعمل كّل سلطة.   .1

توجد صلة وثيقٌة بني شرعية نظام احلكم واستقراره. فكلما كان مقداُر الشرعية أكبَر،    .2
كاَن هنالك احتماٌل أكبُر لكون نظام احلكم مستقًرا والعكُس صحيٌح.

ثقة،  أزمة  مثال:  مختلفة،  السباب  بالتدريج  تتمٌّ  حكم  ونظام  سلطة  شرعّية  ضعضعُة    .3
إخالص لقيم وأيديولوجية بديلة، وعدم فاعلية.

استقرار السلطة يضمن ظروَف يقني داخَل الوضع السياسّي واالجتماعّي. عدُم شرعية    .4
نظام احلكم ُتْنشيُء ظروَف عدم يقني في عالم متغّير.

مصطلحات:
شرعية السلطة، استقرار السلطة، صراع، عدم شرعية.

© כל הזכויות שמורות לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים



37

شروخ اجتماعية - سياسية*
قضايا رئيسية:

ما الذي يؤّدي إلى تكتل الشعب في وحدة سياسية واحدة؟   -
ما الذي يؤدي إلى صراعات بني جماعات في املجتمع؟   -

ما الذي يؤدي إلى نشوء قاسم مشترك بني جماعات في املجتمع؟   -
الدميقراطية  ومفهوم  السياسية،   – االجتماعية  الشروخ  ظاهرة  بني  العالقة  ماهي    -

املشاركة؟

أفكار رئيسية:
ُتعّبُر الدولة احلديثة عن سيادة الشعب، لكنَّ هذا األمَر ال مينُع وجوَد توترات اجتماعية.    .1
تصبح التوتراُت أحيانا شروخ تطابق شروخ سياسيًة على هذه اخللفّية أو تلك، مثال: 
على خلفية دينية )مثل الشرخ بني املنظمات السرية وأحزاب الكاثوليك والبروتستانت 
االنفصالي  واحلزب  السرّية  املنظمة  )مثل  قومية  خلفية  وعلى  الشمالية(؛  ايرلندا  في 
للقلة الباْسكيَّة في اسبانيا(؛ وعلى خلفية عرقيَّة )متايز تقليدي حزبي بني الدميقراطيني 
واجلمهوريني، وبني األفارقة االمريكان وبني البيض في الواليات اجلنوبية من الواليات 
املتحدة(؛ وعلى خلفية طبقيَّة )مثل طبقة العمال، واحلزب االشتراكي في البرازيل(؛ وعلى 

خلفية اقليميَّة )شمالي ايطاليا واملنظمة اللوْمَبْرديَّة(.
والفوز  السلطة  إلى  للوصول  بعضًا  وُيصارع بعضهم  املختلفة  الشروخ  يتنافس ممثلو    .2

بالصالحية الالزمة.
ُنفرق بني شروخ على أساس انتمائّي، وبني شروخ على أساس موقف )أيديولوجيَّة(.   .3

ُنفرق بني “شروخ متصالبة” و”شروخ متطابَقة”.   .4
االنتظام االجتماعي للمواطنني حول الشروخ يؤثر في شرعية السلطة.   .5

في كل شرخ طاقٌة كامنٌة خلسارة أو لضعضعة الشرعّية.   .6
نشوء الشروخ عمليٌة ديناميٌَّة ُتغّيُر جتُمَع املواطنني حول الشروخ.   .7

الشروخ املتطابقة تصبح شروخ ممأسسًة، بواسطة إقامة أحزاب أو جماعات مصلحة.   .8
لكونها مجتمَع مهاجريَن  السياسّية   – تزداد في إسرائيَل ظاهرُة الشروخ االجتماعّية    .9

ومجتمعًا االستقطاُب فيه هو من األكثر تطرفًا في الغرب.
احدى الطرق املقبولة ملواجهة الشروخ وعدم االستقرار؛ هي النموذج االحتادّي )االئتالفّي،   .10

اإلجماعّي(.

مصطلحات:
شرخ اجتماعّي، شرخ سياسّي، شرخ انتمائّي، شرخ طبقي، شرخ متصالب، شرخ متطابق، 

دولة مهاجريَن، عملية مأسسة، منوَذُج احّتاد.

أنظروا ايضا املنهج التعليمي واملواد التعليمية في املواطنة للمدارس الثانوية التي تنشغل بهذه القضية في    *

إسرائيل.
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الفصل 7: وسائل االعالم والسياسة*

األهداف:
معرفة وفهم أهمّية االعالم في احلياة السياسية في الدولة احلديثة. أ.  

معرفة وفهم العالقَة بني االعالم اجلماهيرّي وبني السياسة. ب.  
معرفة وفهم ويفهموا طرق تأثير االعالم اجلماهيري في املجتمع، وفي احلياة السياسية  ت.  

في األساس.
معرفة وفهم مناذَج عن العالقات بني االعالم وبني املؤسسة السياسية. ث.  

معرفة وفهم تطوير النقد لرسائل االعالم، وأن يستهلكوا االعالم في املجال السياسي  جـ.  
استهالكا حكيًما.

معرفة مصطلح “قرية عاملية”، وتأثير االعالم في نشوء “القرية العاملية” السياسية. حـ.  

االعالم اجلماهيري
قضايا رئيسية:

ما هو االعالم اجلماهيرّي، ومباذا يختلف عن صور اعالم أخرى؟   -
ما هي مزايا االعالم اجلماهيرّي؟   -

لالعالم  واسع  استعمال  بعقب  املجتمع  في  تثور  التي  واملشكالت  الصعوبات  هي  ما    -
اجلماهيرّي؟

أفكار رئيسية:
االعالم اجلماهيرّي اعالٌم يستعني بوسائَل تقنيَّة للوصول إلى اجلمهور كلّه.   .1

يوجد اعالم الكتروني واعالم مكتوب.   .2
وظائف االعالم اجلماهيرّي متنوعة ومتتزج باحلياة السياسية: تغطية احمليط، والتنسيق    .3
والربط بني أجزاء املعلومات، والكشف عن املعلومات، وصياغة الرأي العام، وانشاء عالقة 
بني الشعب وبني السلطة، وجتنيد الدعم، ونقل النقد والرسائل، ونقل الرسائل من جيل 

إلى جيل )التراث(.
َجَعلَْت مؤسساُت االعالم اجلماهيري َنفَسَها مصدر قدرة سياسية ُتنافس احيانا قدرة    .4

املؤسسات السياسية والسلطة السياسية.

أنظروا املنهج التعليمي: االعالم اجلماهيري للمدارس الثانوية.   *
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مصطلحات:
اعالم جماهيري، تغطية، قدرة سياسية، مؤسسات سياسية، مؤسسة سياسية، قرية عاملية.

العالقات بني وسائل االعالم والسياسة.
قضايا رئيسية:

احلكم  أنظمة  في  السياسية  املؤسسات  وبني  االعالم،  بني مؤسسات  العالقات  ما هي    -
املختلفة؟

ما هو منوَذُج املسؤولية االجتماعية في عالقات االعالم بالسياسة؟   -
دميقراطّي  اعالم  منوذج  في  السياسية  واملؤسسات  االعالم  بني  العالقات  هي  ما    -

مشارك؟

أفكار رئيسية:
املنظومة القيمية السائدة في الدولة وفي املجتمع حُتّدُد بدرجة كبيرة العالقَة بني االعالم    .1

والسياسة.
بالرقابة  تتصل  انعكاسات  املجتمع  في  السياسية  القدرة  ولتوزع  القيمية  للمنظومة    .2

السياسية للسلطة على االعالم.
توجد خمسة مناذَج مَن العالقة بني االعالم والنظام السياسي: النموذج االستبدادّي،    .3
والنموذج  األمة  بناء  منوذج  االجتماعية،  املسؤولية  منوذج  )الليبرالي(،  احُلّر  النموذج 

الدميقراطي – املشارك.
في النموذج االستبدادّي يكون االعالم خاضعا بدرجة كبيرة للمؤسسة السياسية، حتى    .4

عندما توجد ملكيٌَّة خاّصة ملؤسسات االعالم.
باملؤسسة  تتعلق  وال  خاصة،  ملكّية  في  االعالم  وسائل  تكون  احُلّر  النموذج  في    .5

السياسية.
عالقات  واالعالمية  السياسية  املؤسسات  بني  توجد  االجتماعية،  املسؤولية  منوذج  في    .6
يوجد  أخرى  جهة  ومن  نزاع،  وعالقاُت  ارتباط  عدم  بينهما  يوجد  جهة  فمن  مزدوجة: 

اعتراٌف متبادل بحقوق كل مؤسسة وواجباتها.
يسود منوذج بناء األمة في الدول اجلديدة. ُتكيُف وسائل االعالم نفسها ملهمات وطنية    .7

ومتنح أفضلية اللغة والثقافة الوطنية في الدولة.
تناول الوسائل االعالمية املعلومات  املشارك على سهولة  النموذج الدميقراطّي –  يقوم    .8
على نحو كبير، وعلى حّق االتصال، واحلصول على خدمات اعالمية في مستوى اجلماعة 
وَن  والفئة. ال توجد رقابة سياسية أو إدارية على وسائل االعالم. في هذا النموذج ُينمُّ
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لوسائل  توجد أفضلية  االقليات.  تعبير عن  ويوجد  االعالم اجلماعيَّ من اجل حاجاته، 
االعالم التي تشّجُع املشاركة السياسية.

مصطلحات:
رقابة سياسية، منوذج استبدادي، منوذج ُحٌر، منوذج املسؤولية االجتماعية، منوذج بناء األمة 

الناشئة، منوذج دميقراطي – مشارك.

بناء واقع سياسّي، وحتديد اأَلجنَدة اجلماهيرّية.
قضايا رئيسية:

ما هو اخلطاب العام؟ كيف ُينشأ؟   -
ما هو احلّيُز العام؟    -

كيف يحّدد األفراُد موقفهم من واقع مرّكب في السياسة وفي املجتمع؟   -
؟ َمن الَّذي يبني لألفراد الواقع السياسيَّ   -

ُه اخَلْصَخَصة واللبَرلَة في االعالم في الواقع السياسّي؟ كيَف يؤّثُر توجُّ   -

أفكار رئيسية:
قيمها  ونستوعب  ثقافتنا،  على  فيها  نتعّرف  عملَُيٌة  واالجتماعي،  السياسّي  الواقع  بناء    .1

ومبادءها. يشارك في هذه العملية، التي تستمر طول احلياة، التفكيُر والعاطفُة.
لالعالم اجلماهيري دوٌر رئيس في بناء الواقع االجتماعي والسياسي. فهو يغطي، وُيفّسُر،    .2
، من اجل املواطنني،  وُيوسع ويؤكد ظواهَر اجتماعيًة وسياسيًة. إنه يبني الواقع السياسيَّ
ويستحثُّ اخلطاَب العامَّ بإقرار اطار لالستطالع، وطرح موضوعات للنقاش، ومبادرات 
)مواجهات تلفازية، واستطالعات سياسية(. في كّل ذلك يحّدد هذا اخلطاُب العامُّ االجنَدَة 

اجلماهريََّة بدرجة كبيرة.
االعالم وكيُل جمعية سياسيٌّ سائد. في جيل البلوغ يكون التلفاُز والصحافة املكتوبة وسيلتني    .3

ذواَتي شأن في خلق االصطالح، وفي التجريد في املجال االجتماعي والسياسي.
احليُز العاُم مكاٌن حتدث فيه اعماٌل اجتماعية وثقافية على يد املواطنني بتمويل عام. كان    .4
احليُز العام في املاضي في ميدان املدينة، أما اآلن فان احليَز العامَّ يتمحَوُر في وسائل 

االعالم في األساس.
خصخَصُة وليبرالية االعالم تقلص من مسؤلية االعالم للمصلحة العامة, بسبب تقديرات    .5

جتارية التي تقيد حرية الصحافة.
موارد  تناول  سهولة  تكون  القوة.  وحشد  التركيزية  إلى  اخلاصة  االعالم  روابُط  متيل    .6

املعلومات أحيانا ُمقيدًة وُتستهلك بحسب قدرة املواطن االقتصادية.
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مصطلحات:
بناء واقع، خطاب عام، وكيل جمعية سياسي، حيز عام، خصخصة، حترر، موارد معلومات 

كقوة سياسية، روابُط اعالم.

كثرة الَقَنوات، الَعْومَلَُة واالعالم.
قضايا رئيسية:

ما هي العوملة في املجال السياسّي؟   -
كيف ُيسهم االعالم في عمليات العوملة؟   -

من هم الالعبون الرئيسيون في االعالم املَْعولَم؟   -

أفكار رئيسية:
“القرية  في  احلّيُة  العيش  تتطور جتربُة  أخذت  العشريَن،  القرن  األخير من  الربع  منذ    .1
وكذلك  العالم،  سّكان  من  للكثيرين  املشتركة  املعلومات  إذاعَة  تعني  والتي  العاملية”، 

املشاركَة السياسيَة واالقتصاديَة التي تتجاوز احلدوَد السياسيََّة.
قنوات االعالم الكثيرة: الشبكة العاملية )إْنَترنْت(، واألقمار الصناعية، والكوابل، والبريد    .2
– كلُّ هذه ُتنشيُء وفرًة مَن املعلومات الفوريَّة. كذلك، تخلق كلُّ هذه مجاال عاما  االلكترونيُّ

عامليا، َفْوق َقْومّي، يحّدد قدرة الدولة على السيطرة على املعلومات داخّل حدودها.
ُه إلى االعالم الغربّي كدافع رئيس إلى عمليات العوملة. يغزو االعالم العامليُّ  الّنقُد املُوجَّ   .3
ومحلْية  وطنية  ثقافات  وجود  من  وينتقص  املضامنَي،  وُيوّحُد  احملليَّة،  االعالم  وسائل 

برسائَل مكشوفة وخفيَّة.
السيطرة الَعَماليُة جلهات في الغرب على شبكات االعالم متعّدَدة القوميات، متنحها قوًة   .4

سياسيًة عامليًَّة.

مصطلحات:
عوملة، قرية عاملية، ثقافة سياسية، قنوات اعالم دولْيٌة، فوق قوميَّة.
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اجلزء ب:

الفكر السياسي والفعل السياسي.
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الفكر السياسي والفعل السياسي

: التصور الفكريُّ
في هذا اجلزء من املنهج سُتعَرُض عرضًا متألفًا نظرياُت مفكرين، الى جانب حتقيق النظرية 

في نظم حكم، وأشكال حياة دميقراطية وغير دميقراطية.
الفروض األساسية مختلفة،  ينطلق املفكرون من فروض أساسية، ويبنون عليها نظرياتهم. 
وهذا الشئ يؤّثر في آراء املفكر ونظريته؛ فيما يّتصل بنوعية وما هية العالقات بني الفرد، 

واملجتمع والسلطة. تؤثر الفروض األساسية ايضا في نظام احلكم.
توجد ثالثة أنواع مَن العالقات في النسيج بني الفرد واملجتمع والدولة )السلطة(:

العالقات بني الفرد واملجتمع. أ.  
العالقات بني املجتمع والسلطة. ب.  

العالقات بني الفرد والسلطة. ت.  

كلُّ مفكر تقريبًا َبَحَث في املعاضل املوجودة في العالقات بني الفرد واملجتمع والسلطة. يسهم 
كّل مفكر في فهم نظم احلكم واألفكار الساسية املعاصرة.

في كّل واحد من أنواع العالقات التي ُعّدت آنفًا معاضل مختلفة كما سنفّصل فيما يأتي.

عالقات املجتمع الفرد باملجتمع:
هل يجب الطموح في الدولة إلى الوحدة باإلّتساق، أو بتشارك مختلف املصالح، واألفراد  أ.  

والتصورات؟
ع دينّي أو قومّي أو ما أشبه؟ هل توجد إمكانية إليجاد شراكة على اساس تنوُّ ب.  

عالقات املجتمع بالسلطة: 
هل الدولة قيمٌة عليا، أو وسيلة لتقدمي املجتمع؟   .1

أميكن أن تناقض النجاعُة والسلطويَّة سياسَة أخالقيًَّة؟   .2
هل مهمة السلطة في الدولة أن حتمَي النظاَم الداخليَّ من أعداء خارجينَي وداخلينَي؟   .3

أمتكن رؤيُة الدولة كمسوية بني املصالح اإلجتماعية؟   .4
أيعكس القانوُن عالقات القوى في املجتمع و / أو قيم العدل؟   .5

في أّي األحوال يجوز للمجتمع أال يطيَع السلطة؟   .6
ما هي حدوُد مسؤولّية السلطة جُتاَه املجتمع؟   .7
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عالقات الفرد بالسلطة:
َأمييُل الناس الى َقبول َعْبء الصالحية واخلضوع للسلطة؟  .1

أيوَجُد في كل منظمة وسلطَة انتقاٌض للحريات والشخصيَّة؟  .2
ايجب رؤية الدولة هدفًا في حد ذاته، أم وسيلًة لتحقيق حقوق الفرد؟   .3

أواجٌب طاعُة الدولة مشروٌط أم ُمطلَق؟  .4

ُيعبَّر في كل مجتمع ونظام حكم عن اسس فكرية، وعن اسس تنفيذية ايضًا مَن احلياة 
في  التعبيرات  وبني  الفلسفية،  األسس  بني  تشابه  يوجد  فمن جهة،  الواقع.  في  اليومية 
الواقع، ومن جهة أخرى، يناقض التعبير عن األفكار الفلسفية في الواقع أحيانًا األساَس 

الفكريَّ َنْفَسُه.
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1. أفالطون – الدولُة كتنظيم مثالي.
ُّ سي

فكُر أفالطوَن السيا

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد
باملجتمع.

عالقات الفرد بالسلطة.
عالقات املجتمع بالسلطة.

سهام املفكر في فهم أفكار 
إ

صرة لنا.
سية معا

سا
ا

مفكر دولة مثالية
	

ض الدميقراطيَة 
يعار

	

املباشرة على شاكلة 
س “.

“البول
صل بطبيعة 

ٌض نفسيٌة تت
فرو

	

اإلنسان.
الدميقراطية املباشرة تسهم 

	

في سلطة الغّوغاء.
صُر اإلهتمام هو في 

ح
	

جلماعة “كمجموع، وفي 
“ا

الدولة املوحدة.
ُّه للدولَة تنظيمًا  صور

ت
	

اجتماعيًا ثابتًا.
املنهج الفلسفّي.- بحث 

	

ٌّ في اسئلة ما هي  سقراطي
خلّيرة؟ وما هو مكان 

الدولة ا
العدل؟

في الدولة املثالّية: 
 يحدد مكان الفرد في 
املجتمع بحسب طبقة 

صية السائدة. يكون 
الشخ

حلكماء” - الفالسفة ُهَم 
“ا

حلكام.
ا

س.
“ذوو الشجاعة” - ُحّرا

صحاب الشهوات” - 
“أ

صحاب النفقة.
ا

اإلنسان ذو بعد واحد.
حلياة العائلية، 

ض ا
يعار

	

صة 
خلا

وحَق امللكية ا
س.

للفالسفة وللُحّرا
.تربية متساوية لكل ولد في 

	

نطاق الطبقة.

ف الدولة، انشاء إطار 
هد

	

متناسق للفرد وتربيُتُه 
ش بطرق اخالقية 

للعي
وعلمّية، ودينية وفنّية.

يؤدي كل واحد وظيفَتُه 
	

س خبرته 
ََّة على اسا الطبيعي

وقدراته. الفرد يعمل من 
جلماعة.

اجل ا
الدولة تشارك في حياة 

	

َّ امللكية. العائلة، ومتلي حق
القانوُن هو ارداة 

	

ف. 
الفيلسو

حتقيُق مثال 
ف الدولة 

هد
	

العدل.
الدولة واملجتمع سَيان.

	

ٌَّة نحو األعلى. ال توجد ريادي
	

ٌَّة. الدولة مثالية وكوني
	

تعمل الدولة في مبنى محدود 
	

حلقوق والواجبات(.
سلفًا )ا

توجد رقابة على عملية 
حلياة 

التربية، وعلى ا
س 

حلرا
الروحانية عند ا

والفالسفة.
 ،ٌّ حلكم: نخبوي

شكل نظام ا
	

جلميع يخدمون 
وشمولي، ا

الدولة العادلة.

السياسة القائمة على 
	

حلكمة.
ا

الدولة العادلة قيمة ُعليا.
	

 للدولة العادلة حٌق شامل 
	

في التدخل في كّل مجاالت 
حلياة.

ا
َّ فكَرُه كان  ثم َمن يزعموَن أن

	

مبنزلة وحي للنظام الشمولي 
كنموذج مثالّي.

خلبراء. 
التحفُظ مَن سلطة ا

	

)التكنوقراطيا( في الدولة 
الدميقراطية.

في كتاب: كارل بوبر 
	

“املجتمع املفتوح 
صور 

وأعداؤه”تعبير عن ت
بوَبَر ألفالطوَن.
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سّي:
س األفكار على الفعل السيا

انعكا

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد
باملجتمع.

عالقات الفرد بالسلطة.
عالقات املجتمع بالسلطة.

سهام املفكر في فهم أفكار 
إ

صرة لنا.
سية معا

سا
ا

في النظرية الشيوعّية 
	

وفي األيدولوجية الفاشّية، 
صر من فكر 

تعبيٌر عن عنا
أفالطوَن.

مثل املغارة.
	

مثل السفينة.
	

تربيٌة متساويٌة - يتميز 
	

املجتمع اإلشتراكي بتربية 
متساوية للجميع )في 
إطار الطبقة(، أما في 

الدميقراطية الغربية فالتربية 
عامة متساوية للجميع.

صة - 
خلا

إلغاء امللكية ا
	

الشيوعية / اإلشتراكية 
َّة  س في القرى التعاوني

ينعك
س في 

مثل: الكيبوْت
إسرائيَل. 

ضروري 
الدولُة كإطار 

	

للفرد في النظام النازّي أو 
الفاشّي.

حلكم الشمولية: ارادة 
نظم ا

	

صدام 
الزعيم هي القانوُن )

حسني(.
َُّة – تدخل  َُّة، الفاشي الشيوعي

	

شامل في حياة الفرد )في 
حلياة 

حق امللكية، وفي ا
العائلية(.

ٌّ تدرج، اجتماعي  مبنى طبقي
	

س النظام 
اإلجتماعّية من أس

الفاشي.
الدولة واملجتمع سّيان – في 

	

حلكم الشمولي – مّن 
نظم ا

اليمني ومَن الَيسار.
مهّمة الدولة أن متنح التربية 

	

- في النظام الشمولي  ََّة العام
وفي النظام الدميقراطي 

ضًا.
اي

حتاد 
فهُم الشيوعية في اإل

	

السوفييتي. فهم مكانة نظم 
َّة. حلكم الشمولي

ا
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حلكم املزدوج
سطو – نظام ا

أر
 .2

 :ُّ سي
سطو السيا

فكر أر
 

ضيح،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

مفكر دولة ذات غاية اخالقية 
	

– واقعية.
حلكم.

ف ُنظم ا
صني

ت
	

ٌّ.توجٌه  ستقرائي
جتريبي- ا

	

الهوتٌي لالخالق ولنظرية 
الدولة.

اإلنسان مخلوق عقالني 
	

سي، ما عدا العبيَد.
سيا

و
لإلنسان “احتياجات” – 

	

ٌّر. س املبدأ الـح
س

أ
ضة حكم الغوغاء.

معار
	

أبو فكرة أن الدولة ليست 
	

بديال من أطر اجتماعية.

االنسان يولد داخل نطاق 
	

العائلة. العائلة هي الشراكة 
األولى التي متنح الفرد 

حاجاته ورغباته.
ش 

النطاُق الثاني الذي يعي
	

الفرد فيه )الشراكة الثانية( 
صادية – 

هو الشراكة اإلقت
القرية.

س الفرد في مرتبة اإلنسان، 
لي
	

ٌَّة. وهو  بل هو آداة عمل حي
ملٌك للفرد.

ضرورية 
صة 

َّة اخلا امللكي
	

لوجود الفرد. 

اإلنسان مخلوق سياسي؛ 
	

ولهذا فإنه يريد ويستطيع 
املشاركة في السلطة.

ُّ العائلُة اإلنسان حلياة  ُتعد
	

سياسية نشيطة.
صدر 

ُترّبي العائلة، كم
	

َّل، اإلنساَن غلى  صالحية أو
طاعة القانون.

صية 
للمواطنني حريات شخ

	

ومدنية.
السلطة اجلّيدة هي السلطة 

	

ضمن للمواطنني احلياة 
التي ت

الكرمية.

الدولة جماعة “شراكة كّل 
	

الشراكات”.
توجد مساواة بني جميع 

	

املواطنني في الدولة.
الطبقة الوسطى الواسعة 

	

ضمن استقرارا سياسيا 
ت

واجتماعيا.
السلطة اجليدة هي السلطة 

	

صلحة اجلماعة.
ضمن م

التي ت
تقوم السلطة اجليدة على 

	

حتقق سلطة 
سلطة القانون 

صلحة جميع 
القانون م
املواطنني.

َّة في الواليات  تسويُغ العبودي
	

املتحدة.
سلطة القانون كشئ عادل، 

	

وكأداة الستقرار سياسي 
واجتماعي.

الطبقة الوسطى الواسعة 
	

كشرط الستقرار دميقراطّي.
أهمية املشاركة الساسية 

	

واحلفاظ على حقوق القلة.
اسهاُمُه الرئيسي في نظام 

	

 احلكم اخلليط حكم 
صة / احلكم الدميقراطّي.

اخلا
سلطة متثيلية.

	

سي:
س األفكار على الفعل السيا

انعكا

 ُّ الدساتير: الفرنسي
	

ضُ  امليل 
ُّ. رف واألمريكي

س الفردانّية وتغليب 
إلى طم
الَوْحَدة.

النظام الرأسمالي - يؤكد 
	

صة 
أهمية امللكية اخلا

صة( وحريات الفرد.
صخ

)اخل
أخمية العائلة لقيم املجتمع – 
الواليات املتحدة، إسرائيل. 

املشاركة السياسية )احلق 
	

في أن تْنَتخَب و ُتْنَتَخَب( كل 
مجتمع دميقراطي يقوم على 
َّ الفرَد  ض األساسي: أن

الفر
ُّ، والتعبيُر عن ذلك هو  عقالني
استعماُل الدعاوة اإلنتخابية.

احلفاظ على احلريات 
	

صّية، واملدنيَة 
الشخ

)الدستور(، ُسمّو القانون. 

ضمان 
س ل

دولة الرفاهة كأسا
	

احلياة الكرمية. 
الطبقة الوسطى الواسعة، 

	

س لإلستقرار وللشرعية.
أسا

 ٌّ نظام حكم خليٌط -  متثيلي
	

ومشارك.

مثل على نظام حكم: نظام 
احلكم في املستعمرات 

األمريكّية.
صف 

- دول الرفاهة في منت
ُّّويد. القرن العشريَن مثل: الس

- الواليات املتحدة كمثل على 
دولة ذات طبقة وسطى واسعة 

تخلق اإلستقرار.
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سة كأداة.
مكيافيللي – السيا

 .3
:ُّ سي

فكُر مكيافيللي السيا
 

ضيح،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

التفريق بني الساسية 
	

واألخالق. تكتيُك السلطة 
في املركز. املرانة الساسية 

ضروراُت 
تنتجها ال

ضل 
َُّة األف السلطويُة. واقعي

فيها هو الناجُح.
القانوُن يجعل البشر 

	

”أخيارا”.
فرق في الظاهر بني 

	

ف/
التفكير/املواق

صورات/اآلراء في 
الت

كتاَبي: “األمير” و 
“تأمالت”.

 ،ٌّ الفرد شريٌر، فاسد، أناني
	

صلحي، وعقالني.
م

الفرد ذو قدرة كامنة على 
	

حلياة االجتماعية املشتركة، 
ا

لكن ذلك يكون بتدخل 
السلطة فقط.

على السلطة أن ُترّبَي على 
	

ضيلة”: اإلستعداد 
“الف

صلحة 
صنع ما يحتاج اليه مل

ل
صلحة 

جلماعة، ال للم
ا

صية.
الشخ

حتلُّ جميع الوسائل 
	

ف والقسوة( من 
)التخوي

أجل هذه التربية.
َُّة  تستعمل املؤسساُت الديني

	

ضيلة عند 
أداَة تنمية الف

الفردُ. 

صالح 
الفساد تنمية امل

	

األنانية. 
صلحة العامة 

ف امل
هد
	

خلارج 
جتاه ا

والدولة: املنعُة 
جتاه الداخل 

وتغليب النظام 
بأّي طريقة كانت.

س” ذي 
تكون السلطُة “مؤس

	

َّة. مزايا فطري
َّة  ومن هنا لفظ املَْكَيافيللي

	

صفًا لكل مذهب ينادي بأن 
و

الغاية تبّرر الوسيلُة. .
صاحب السلطة علمانّي.

	

املُراد نظاٌم جمهوري خليٌط 
	

على شاكلة نظام أرْسطو.

سياسة بال أخالق بحسب 
	

اختبار النتيجة.
ضائل املدنية 

أخمية الف
	

للمواطنني )عدم الفساد( في 
جليد.

النظام ا
حلاكم االخالق. 

يقرر ا
	

القانوُن فوق االخالق.
ضعة للحاكم. 

االخالق خا
	

.َ حلاكم يقّرُر القانوَن
ا

الطغيان كطريقة لتغيير 
	

اجتماعي وكمرحلة متوسطة.
إسهاُمَه في نظام خكم 

	

استبدادّي )دولة األمير(. 
واقعية سياسية بدال من 

خليط مثالّي.
َّة لسطلة  أهميُة الشرعي

	

األمير.
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سي:
س األفكار على الفعل السيا

انعكا

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

ممثل”.
حلاكم كــ “

ا
	

حلروب.
أهمية ا

	

َُّة  حلري
رؤية َمْكَيافيللي: ا

	

ٌَّة.  وسيلٌة ليست لها قيَمًة ذاتي

ٌَّة موجهة إلى  دعاوة انتخابي
	

صرفُّ 
ح. الت

صية املرشَّ
شخ

السياسَي يقوم على 
َّة. السياسُة  صولي

صية و
شخ

َُّة  )أمكنُة َعَمل(.  حمللي
ا

التربية على املواطَنة في 
	

اسرائيل كتعبير عن التربية 
ضائل”. في 

على “الف
الواليات املتحدة - االمتحان 
صول 

في املواطَنة شرٌط للح
على املواطنة.

حلشد َقوة 
الّدين كأداة 

	

سياسية. - في اسرائيل، 
في اسبانيا لعهد ّفَرانُكو، 

وفي ايطاليا لعهد 
ُموسوليني.

ُيستعَمل الديُن أساسًا 
	

لطاعة القوانني، في ُنظم 
حلكم الشيوعّي.

ا

س” – بن ُغوْرُيون، 
“أب مؤس

	

ديُغول، َغاندي.
ُف ُيسّوُغ الوسائَل: 

الهد
	

َُّة  فاشيُة موسوليني، نازي
حتاد السوفيتي 

هْتلَر. واال
لعهد سَتالني.

النظام الدميقراطي كتعبير 
	

َّة ُتَنّمي مواطنًة  عن جمهوري
حسنًة. 

َّة  ضروري
االنتخابات كوسيلة 

	

للشرعية في نظم حكم 
َّة. ُطغَيياني
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ني”
س – الدولة كـ “تّن

هوب
 .4

سي:
س السيا

فكر هوب
 

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

االنسان هو نقطة انطالق 
	

الفكر السياسي.
ضع طبيعي بديل من 

وجود و
	

الدول.
االنسان وطبيعة االنسان هما 

	

مركز التحليل.
َّه آلي، مادي ومنطقي مع  توج

	

س نفسي.
اسا

ضيُله 
غياب تام لألخالق. .تف

	

الّنظام امللكي على النظامني 
االرستقراطي والشعبّي. 

 ُّ ضُع الطبيعي
َُّز الو يتمي

	

ضهم 
مبحاربة اجلميع بع

ضا، االنسان لالنسان ذئب.
بع

س في قوتهم .
يتساوى النا

	

ٌّ ذو  االنسان مخلوق عقالني
	

حقوق طبيعية.
يطمح اإلنسان إلى القوة، 

	

ويحتاج ألى األمن، وهو مع 
ذلك يطمح إلى السالم.

الدخول في االطار السياسي 
	

من طريق الَعْقد اإلجتماعّي 
)بني األفراد أنفسهم(.

مهمة “الّتّنني” تزويد الفرد 
	

باألمن.
ينزل االنسان بال شرط للحاكم 

	

عن كل حقوقه الطبيعية )ما 
َّ احلياة(. عدا َحق

ال بنبغي عقاب احلاكم.
	

ال يحل لالنسان أن يثور 
	

باحلاكم، إال إذا كان احلاكم 
ض حياة االنساَن للخطر.

يعّر
يجب على االنسان أن يطيع 

	

احلاكم بال قيد أو شرط.
ُيقيـُّد القانوُن حرّيَة الفرد، 

	

َّة.  ويحّدُد قواعَد املـُلكي

صاحب السلطة. 
احلاكم هو 

	

ضًا(.
وال قيَد  )وال دستور اي

س احلاكم طرفا في الَعْقد. 
لي
	

ال مكاَن لنقد احلاكم.
مساواة جلميع املواطنني.

	

صلحة العامة هي احلفاظ 
امل
	

على النظام.
يقّرُر احلاكم قَيَم احلقيقة 

	

واألخالق.

ُّ املُْطلَق كطريق  النظام املَلَكي
	

ضمان النظام، واحلفاظ 
إلى 

على احلياة.
صلحة 

إبراز الفرد وامل
	

صة كشئ طبيعي.
اخلا

تتقرر األخالق بتشريع َمدنّي، 
	

وهي ليست مطلَقًة. 

سي
س األفكار على الفعل السيا

 انعكا
صي.

أهمية األمن الشخ
	

صي في املجتمع 
األمن الشخ

	

حتديد السالح 
الغربي- مثال: 

النووّي.
التفريق بني السعي إلى القوة 

	

والتفوق، وبني الطموح وإلى 
األمن، والراحة، واحلياة 

احلسنة.
 

النزوُل عن احلقوق الطبيعية 
	

في السلطة الدينية.
ُيقّيُد القانون احلريات في كل 

	

ضمن ذلك 
نظام حكم )وفي 

الدميقراطية(.
ُّفّي – الشيوعيُة،  قانوٌن َتَعس

	

صدام حسني(.
العراُق )في فترة 

ضع الطبيعي”: 
الدولُة في “الو

	

حل يوغسالفيا، لبناُن في 
احلرب األهلية.

صاحب السيادة – 
احلاكم 

	

َّة،  الطغياُن، العراُق، النازي
الفاشّية.

صلحة العامة، حفاظًا 
روية امل

	

على النظام )املبدأ احلّر 
حملافظ(.

ا

احلكم املطلق الشمولي. 
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َُّة. َّة الطبيعي حلري
لوك – ا

 .5
:ُّ سي

فكر لوك السيا
 

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

ضع 
ضع الطبيعي كو

الو
	

تاريخي.
مركز التحليل – االنسان 

	
كفرد وطبيعة االنسان. 
لالنسان حقوق طبيعية 

	
صلحة الدولة.

تسبق م
حريات الفرد في مركز 

	
صور االجتماعي 

الت
السياسي.

ضع 
ضع الطبيعي هو و

الو
	

سالم ومشاركة متبادلة. 
العقل املستقيم يرشد 

االنسان. االنسان خّير 
بالفطرة، االنسان مخلوق 

س في 
عقالني، يتساوى النا

س في 
قوتهم، يتساوى النا

قوتهم، لإلنسان ثالثة حقوق 
حلرية 

حلياة، وا
طبيعية: ا
وامللكية.

ضع الطبيعي 
ص في الو

النق
	

هو انعدام سلطة محاكمة 
املخالفني وعقوبتهم.

صورة العقد االجتماعي: 
	

اتفاق بني األفراد. 

حتافظ على 
مهمة السلطة أن 

	
صل 

حلريات الطبيعية. َتْف
ا

في النزاعات، وُتستعمل جهة 
ُّوَن باآلخرين. َس رادعًة ملن مي
ينزل الفرد للحاكم عن جزء 

	
من حقوقه الطبيعية، لكي 

حلاكُم أن يحاكَم 
يستطيَع ا

وأن يعاقب.
ينزل الفرد عن حق اجراء 

	
صادي، 

نشاط دينّي أو اقت
 ٌّ عندما يكون في ذلك َمس

بالغير.
ص.

مساواة الفر
	

مساواة أمام القانون.
	

سلطة القانون.
	

س 
ممثلني على أسا

سلطة 
	

الكثرة.
ضمن تعددية 

دولة ت
	

وتسامحًا دينيا.
صل السلطات.

ف
	

.ُسمو الـُمشرع وتقييده.
	

ميكن من تبديل السلطة 
	

بواسطة مترد املواطنني.
ضرائب مبوافقة 

ض 
فر
	

املواطنني فقط.

ممثلني.
سلطة 

	
سلطة الكثرة.

	
سلطة القانون.

	
تسامح ديني.

	
َّة. حلرية وحق امللكي

ا
	

صل السلطات.
ف
	

ٌّ )ليبرالٌي(. نظاٌم حر
	

تدخل في حياة املجتمع 
	

والفرد عند أدنى حد.

سي
س األفكار على الفعل السيا

انعكا

دستور الواليات املتحدة.
	

الدستور الفرنسي.
	 

ف عقوبات اجتماعية.
تخوي

	
ٌّ. تأثير  مجتمع فَنوي

	
جلماعات في الفرد: 

ا
حلريديني، 

املتدينني، وا
والعلمانيني.

صادية.
سوق حرة اقت

	
مشاركة سياسية واجتماعية 

	
ضغط، 

حرة.جماعات 
منظمات تطوعية.

انشاء دستور: )حقوق الفرد( 
	

تقبلها السلطة في الواليات 
املتحدة وفي فرنسا.

س.
في اسرائيل قوانني أسا

	
صة.

اعتراف بقداسة امللكية اخلا
	

حلرية الدينية – نزُع وسائل 
ا
	

اإلرغام من يد الكنيسة.
املساواُة – خطر التمييز 

	
السباب: عقائدية, دينية والرأي.

صل 
انشاء دستور: ف

	
السلطات وتداول السلطة.

انتخابات: 
	 

طرائق مختلفة لتبديل 
السلطة في دول مختلفة.

صور اتخاذ القرارات 
	

– الواليات املتحدة بإزاء 
بريطانيا بإزاء السويد.

صل الدين عن الدولة: 
ف
	

الواليات املتحدة، السويد.
ض لذلك 

النموذج املناق
	 

في إسرائيل – تعبير عن 
ضلة اخالقية.

مع
صل 

مناذُج مختلفٌة من ف
	

السلطات: بريطانيا، 
الواليات املتحدة، إسرائيل، 

سويسرا، فرنسا.
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ُّو – االرادة العامة )املشتركة(. ُروس
 .6

سي:
سو السيا

فكر رو
 

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

كن للدولة أن  السؤال: أمي
	

حتافظ على كامل حريات 
الفرد؟

حلرّية 
احتقار الدميقراطية ا

	

)الليبرالية( على شاكلة 
جنلترا.

ا
الفرد مخلوق عقالني.

	

َُّر عن اخالقية االنسان  ُيعب
	

وحريته، ي أطر اجتماعية – 
ثقافية.

حلرية: “يرغمونه أن 
ما هي ا

	

يكون ُحرًا”.
“يولد اإلنسان حرًا وفي كل 

مكان ...”.
“وبالرغم من ذلك فانه 

يسمع لنفسه فقط ويبقى 
س الدرجة التي كان 

حرًا بنف
عليها قْبُل”.

ٌّ، الفرُد  ضوي
املجتمع نظام ع

	

جزء منه.
توجد أهمية رئيسية للجماعة 

	

صية الفرد 
في تطور شخ

االخالقية.
أهمية رفيعة للعدل 

	

اإلجتماعي.
أهمية رفيعة إللغاء جميع 

	

جلماعات.
ا

تسليم كامل للحقوق. متازج 
	

جلماعة.
الفرد وا

ال يوجد في السلطة فرد وال 
	

جماعة، بل رأٌي عقالني.
يجب إلغاُء التفريق بني 

	

جلماعة.
السلطة و الفرد أو ا

حلرية العليا عندما 
َُّر عن ا يعب

	

َيقَبُل كل فرد في الدولة عن 
وعي، قرارات السلطة.

ال تفريَق بني املجتمع 
	

والسلطة. املجتمُع هو 
ضل قرارات 

السلطة بف
جلميع. 

جتري على ا
عقالنية 

اإلدارُة العليا تعبير عن 
االرادة العامة التي هي 

حلقيقُة العقالنية واألخالقية 
ا

جلميع األفراد في املجتمع. 
ٌّ ال  َقُبوُل القرارات عقالني

بحَسب كثرة كمّية.
ال يجري التقسيم على 

	

السيادة، ولهذا ال يوجد 
ممثلني.

إمكان لسلطة 
حتقيُق 

السلطة جَهٌة مهمتها 
	

َّة. اإلرادُة العام

ضل في 
إسهام في فهم املََعا

	

حلديثة: الفردانية 
النظرّية ا

جلماعية.
وا

إسهام في الفكرة 
	

الدميقراطّية، وفي فهم ُنُظم 
حكم دميقراطيًة اشتراكية.

تأكيُد املساواة بني 
	

جلماعات، والنظُر 
ا

الى األقليات والروابط 
صادية.

االجتماعية واالقت
صطلح الدميقراطّية 

تطويُر م
	

الَشَمولّية على يد َطلُْمون 
ضي 

لتفسير روسو، قد ُتْق
إلى نظام حكم استبدادي 

باسم “االرادة العامة”.
اسهاٌم في فكرة الدميقراطية 

	

املباشرة.
اسهام في القومية برؤية 

	

الفرد جزءًا من نظام 
جلماعة 

ضوي، ومبنح ا
ع

ًَّة عليا.  وسيادتها أهمي
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سّي:
س األفكار على الفعل السيا

انعكا

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

جلماعة للفرد. 
أهمية ا

	

مؤسسات جماعة متجانسة: 
	

حلريديم، املتدينني، َغير 
ا

املتدينني.
القومية والقوميون: القوميُة 

	

الفرنسية، اليهودّيُة. 
.ُّ مثال: الدستور الفرنسي

	

في القرن العشرين توجد 
	

أهمّية للمساواة بني 
جلماعات، وللريادة بني 

ا
جلماعات، وفي داخل 

ا
حتقيق 

جلماعات، والمكانات 
ا

جلماعات. 
الذات داخَل ا

ٌَّة. دميقراطية تقني
	

ٌُّر تقني يؤدي بالفرد  تطو
	

صُل 
إلى اتخاذ قرارات تت

باملجموع.

ٌَّة  دميقراطيٌة َراديكالي
	

ضل الرؤَية األخالقية 
بف

ضل رؤية العدل 
للسلطة، وبف

صادّي. 
االجتماعّي واالقت
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.ُّّ ْستيوارت ميل – النظاُم التمثيلي
ّجوْن 

 .7
:ُّ سي

فكُر ميل السيا
 

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

صور 
يقوم طرُحُه على ت

	

نفعّي “أكبر نفع ألكثر 
س”.

النا
ُّ )الليبرالية(  حلر

املبدأ ا
	

صل 
كطريقة عملية. شؤون تت
بالفرد فقط بإزاء شؤون 

صل بالغير وباملجموع .
تت

تنُبُع سعادة الفرد من 
	

صّية املستقلة لألفراد.
الشخ

ّقّهُر األفراد على اآلراء 
	

واالعتقادات َخطٌر.

صلحَة الَفرد 
َُّة م حلري

ضمُن ا
َت
	

ف مجتمع ُحّر.
في ظرو

يجوز للفرد أن يعمل كما 
	

َّ باآلخر. ّس يشاء، ما لم مي
َُّة من  حلري

ضَمُن للفرد ا
ي
	

الدين )أي ال يجب عليه أن 
ف بحَسب الكثرة(.

صر
يت

ٌَّة  َُّة امللكّية، وحري للفرد حري
	

صاديٌة )كمبادرة 
اقت

ّصة(.
خا

ص ، واملساواُة 
مساواُة الُفَر

	

االجتماعية. 

املساواة أمام القانون – 
	

املساواة الساسية.
للمواطن حق في التربية في 

	

نطاق الدولة.
للفرد حرية التعبير والتفكير. 

	

حلماية من 
للفرد حق في ا
طغيان الكثرة.

صحاب 
املواطنون هم أ

	

السّيادة.
من أجل منع طغيان الكثرة 

	

)سلطة الغوغاء( يجُب 
َّ انتخاب  منُح املثقفني حق
ضاَعفًا، إلى أن ينشأ 

م
ضائه مثقفوَن.

مجتمٌع كلُّ أع
ُل الدولة فقط في  نندخَّ

	

 ٌّ حلاالت التي فيها َمس
ا

صلحة الفرد أو املجتمع.
مب

ضُروَرة 
َّاُت القومّية ك الُهوي

	

لالستقرار الساسّي 
واإلجتماعّي.

ُّ االنخراط، حريُة  حق
	

حلّر. 
جلدل ا

صحافة وا
ال

 نظاٌم نيابٌي )برملاني(.
َُّة  حلري

ٌّ )ا  نظاٌم ُحٌر، تعددي
حلرية 

صادية، وا
االقت

االجتماعية(.
 تسامٌح سياسٌي وتفكيٌر في 
حقوق القلّة في وجه ُطغيان 

الكثرة.
َُّة للهوية  فعي َُّة النَّ  األهمي

القومّية )ليست قيمًة في حّد 
ذاتها(.

سلطٌة تقوُم على الثقافة. 
 

التربية’ تنّمي الفرَد.
خلدمات واالدارة.

 توزيُع ا
ُّ ّيُكفُّ  حلر

ُّ ا شاط العام
 النَّ

ُّه البيروقراطّي  جماَح التوج
حلديثة.

في الدولة ا
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سي:
س األفكار على الفعل السيا

انعكا

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

ُّ – الواليات  حلـُر
املذهب ا  
املتحدة.

 االشتراكية الدميقراطية مثل 
السويد.

صل الّدين عن الدولة. 
ف

 
.ُّ التسامُح الديني
 التربية للجميع.

َّة  منح العالقات اللوطي
 

ََّة. الشرعي
س: احتراُم كرامة 

قانوْن أسا
 

االنسان وحّرَيَته. 

ضامني 
حلق في اختيار م

 ا
التربية.

 التربية االلزامية باملَجان.
 انعدام الرقابة في الواليات 

صحافة.
املتحدة على ال

ٌّ ذو بيتني – في  مبنًى برملاني
 

جنلُْتَرا.
ا

َُّر عن سيادة الشعب   َيعب
َّة. بالسلطة التشريعي

حرية االنتظام للنازّيني 
 

جلدد في الواليات املتحدة 
ا

وفي اوروبا.
 االحتياج إلى خبراَء مثقفني 

في سّن القوانني يشَهُد 
ف، ال 

حلاجة إلى فهم املثق
با

إلى اقتراع الكثرة.

 توجهاٌت من مجال 
الدميقراطية: مذهٌب 

ٌّ متنّوٌر، دميقراطّيٌة  ُحر
ٌَّة، فهُم االشتراكية  نخبوي

حلـُرّية 
الدميقراطية، القومية ا

)الليبرالية(.
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س – الثورة كُمَحّرَرة:
َماْرْك

 .8
 :ُّ سي

س السيا
فكُر مارك

 

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

س لتفسير 
املادّيُة كأسا  

تطور املجتمع االنساني.
مركز التحليل هو الطبقة 

 
صراع بني 

االجتماعية، وال
الطبقات. الوعي الطبقي، 

االيديولوجيا.
ٌُّه انساني.  توج

 ٌّ  املنهج: توجه ّجّدلي
ٌّ( - “االشتراكية  )ديالَكتيكي

العلمية”.

 تتحدد مكانة الفرد في 
ضعه 

املجتمع بحسب مو
النسبّي.

جتربته 
وعُي الفرد نتاُج 

 
صادّية.

االجتماعية – االقت
َّ بحسب  َُّد املبنى الَطبقي  يتحد

َّة وسائل االنتاج. ملْكي
 الواقُع االجتماعُي للفرد 

ُف عمله ُينتجان 
وظرو

اغترابًا.
 ُتنشُئ طرائُق استغالل 

حلاكمة للعمال، بذوَر 
الطبقة ا

فساد املجتمع الرأسمالّي.

ف 
طغياُن البروليتاريا بهد

 
حترير االنسان من قيود 

الى 
ًَّا. َّته وَجعله انسانًا ُحر عبودي
ًَّا،  صبح االنسان حر

عندما ي
 

صبح الدولة ذات طبقة 
وت

ضلًة )ال 
صبُح ف

واحدة، ت
داعَي لها( وتتالشى َبعَد 

ذلك.

ضطهاد طبقّي 
 الدولة أداُة ا

حلاكمة، 
في يد الطبقة ا

املالكة لوسائل االنتاج، 
ولهذا فإَنها شريكة في خلق 

ضا.
االغتراب اي

َُّة هي نتاُج   التغييرات الثوري
تغييرات في وسائل االنتاج، 

وفي عالقات االنتاج.
صادّيُة: هي 

 القاعَدُة االقت
ُّلطوّي  س املبنى الس

أسا
واالجتماَعّي والثقافي.

 ُّ  الطغياُن السياسي
للبروليتاريا كطريقة إللغاء 

النظام الرأسمالّي.
َّة َدْوٌر   للطبقة الُبْرجوازي

.ٌّ ثوري

فهُم النظام االشتراكّي – 
 

الشيوعّي )غير الُشمولّي(.
َفْهُم النظام االشتراكّي – 

 
الدميقراطّي الذي نشأ َعن 

االشتراكّية.
 تفسيُر ُوجود ُقرى تعاونّية 

س.
مثل: الكيُبوْت

َضروَرُة وجود حركات 
 

تعمل كطبقة وكذات 
صاديًة 

حقوق سياسية اقت
َّة. واجتماعي
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سي:
س األفكار على الفعل السيا

انعكا

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

س الشاّب، 
التفريُق بني مارك  

س البالغ.
وبني مارك

ُّ يحّدَد  صادي
ضُع االقت

 الو
عالقة املجتمع بالفرد، ومبلغ 
تقدير املجتمع للفرد. مثال: 

ٌض، 
املعلُموَن – تقديٌر منخف

شركاُت الَّهاّي تيك – تقديٌر 
مرتفٌع، سيطرٌة على املوارد 

– تقديٌر مرتفٌع. 

 االنتظام في جماعات ميَنُح 
الفرَد ُقّوًة.

ٌَّة،   أحزاٌب، روابُط مهني
ٌَّة. منظماٌت تطوعي

 تعبيٌر عن استقاللية الفرد 
في املجتمع املدنّي، بإزاء 

َّا. الدولة وأجهزته

 َأْرباُب املال والسياسة، 
يسيطروَن على املجتمع، 

ض 
وُيبطلون القوى التي تعار

سيطَرَتُهْم.
جلماعات االجتماعية 

 انتظاُم ا
َُّق الطبقات  َّى تفو يتحد

املسيطرة التي تستعمل اسَم 
حلاجاتَها.

الدولة 

 نقٌد للمجتمع الرأسمالّي.
 اسهاٌم في فهم رؤَية 

االنسان مغتربًا محبطًا في 
املجتمع الرأسمالّي.

صادية، 
صالح االقت

فهُم امل
 

حتليُلها على خلفية طبقية 
و

َضال عن 
في إطار الْن

َّة. السلطة السياسي
صراعات 

 إسهام في فهم 
القوى بني األفراد 

جلماعات.
وا

ُّه “اإلشتراكّي”  فهم التوج
 

للدميقراطية.
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حلزب”.
ني – دولُة “ا

لين
 .9

سي:
ني السيا

فكر لين
 

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

ُّ: قلة مختارة  حلزُب الُبلُشفي
 ا

صني 
ص

من الثوريني املتخ
واأليديولوجيني كجند 

طالئعيني سّريني قادرين 
على إحداث ثورة في 

املجتمع.

جلميع 
 ٌّ ال يوجد ملٌْك خاص

 
األفراد، وهم متساوُوَن في 
طبقتهُم االجتماعّية، بحسب 

إسهامهْم للمجموع.
ال يحتاج الفرد إلى اميان 

 
دينّي والى انتماء إلى جماعة 

دينية.
صة، 

خلا
َّة ا مّع انعدام امللكي

وعالقات االستغالل ال توجد 
صالح، وال توَجُد 

فروٌق في امل
فروٌق في الطبقة بني العمال، 

والفالحني والطبَقة املثقفة 
ال معنى لإلنتماء الديني أو 

القومّي. 

َثل الفرُد ويشارُك في  مي
 

السلطة من خالل مركَزْين: 
حلزب الشيوعّي 

من خالل ا
 ُّ صح

ف ما الذي ي
الذي يعر

َّة وعلى  فعُلُه بحسب النظري
يَدي ُمَنّفذي أقواله.

ْضو في 
 يجب على الُع

 ُّ ُص التام
حلزب، االخال

ا
ضيُل 

حلزبّيُة، وتف
والطاعُة ا

حلزبّية على كّل 
صلحة ا

امل
صّي أو عائلّي.

تقدير شخ

متاثل تاٌم بني الدولة، 
 

حلزب الذي مبّثُل املجتمَع 
وا

وحَدُه.

حتاد 
ُّ في اال  النظاُم الشيوعي

ُّوفييتّي. الس

سّي:
س األفكار على الفعل السيا

انعكا

َُّة الوثيقة  البَنُة االجتماعيُة الَتعاوني
صني في: القرية واملدينة، 

في ال
أطر شباب للتربية االيديولوجّية 

)تربية على القيم في حركات 
الشباب(. 

جهاُز تربية رسمٌي، وجهاز 
 

ضًا في مناطق 
واسٌع اي

حتاد 
صني، اال

ضواحي )ال
ال

السوفييتّي(.
 انعداُم البَطالَة )أو بطالة 

َخفّية(، َسْجُن، طرٌد وإبعاٌد 
ضي نظام احلكم – 

ملعار
)سوجلينيتسني، سَخاُروف(.

صية احلاكم 
عبادة شخ

 
َُّة حزبّية. _ بيروقراطي

والقيادة 
ضرابات واحتجاجات 

قمُع ا
 

للعمال للعمال في بولندا 
.1956

قمُع متّرد تالميذ اجلامعات 
 

صني في ميدان تيَنْنمن. 
في ال

)1989(

 النظامان الشيوعيان في 
حتاد السيوفييتي وفي 

اال
صني.

ال
 الشمولية على اختالف 

صرها: االيديولوجيا 
عنا

الشمولية، احلزب الواحد، 
صاد التركيزّي، السيطرة 

االقت
ش واالعالم.

على اجلي
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سي
ََّفاّه – فكر بيرنشتاين السيا 10. بيرنشتاين – دولُة الر

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

حترير 
ف االشتراكية: 

هد
 

ضرورة 
الفرد من كّل 

صادية في نشاطاته، 
اقت

وفي اختيار عمله، وتطوير 
حلرة.

صيته ا
شخ

 نقُد املاركسّية.
 ينقد املادية التاريخية 

كمنَهج.

ُض العماُل لالستغالل 
َّ  يتعر

صاد 
وللفقر من قَبل اقت

ضَع الفرد، 
َّ و السوق، لكن

املنتظم في منظمات ُعّمال، 
وفي جمعيات تعاونية وفي 
اجزاب العمال في النظام 

ْكُن أن  الرأسمالّي مي
َن. 

َّ يستحس

. يستحُق الفرُد أن يطلَب إلى 
ف 

حلفاَظ على ظرو
السلطة ا

صحّته 
عمله، واجرته، و

وحمايته مَن االستغالل.

 االنتخاباُت في النظام 
النيابي )البرملاني( متّكن 

كثرة املواطنني )العمال( مَن 
صول إلى السلطة.

الو
َل   يجب على الدولة أن تتدخَّ
صاد السوق لتمكني 

في اقت
حلرّية 

جميع األفراد مَن ا
بالفعل.

حتقيٌق تدريجٌي لالشتراكية، 
 

حتفٌظ من ثورة ُفجائية 
و

وعنيفة.

 ُّ ُض األساسي
 الفر

لالشتراكية – الدميقراطية: 
صاٌد خليٌط 

عدالُة وجود اقت
صناديق 

ٌص – عاٌم، 
– خا

االقتراع ال بالثورة والتسويُغ 
لدولة الرَفاهة.

سي:
س االفكار على العمل السيا

انعكا

ممثل التنقيحّية االشتراكّية.
ضراب في نظم 

ّخْطُر اال
 

حلكم الطغيانية )اسبانيا 
ا

صراعاُت 
في حكم ْفَرانُكو (؛ 

_ جذوُر 
ضراب: أمريكا 

اإل
َّار. األول من أي

ٌّ؟  ٌّ رسمي صّحي
قانوٌن 

 
)اسرائيُل – بريطانيا- 

الوالياُت املتحدة(. األجَرُة 
ُّنيا؟ قانون التربية  الد

االلزامية، التربية املجانية – 
جلامعة في 

ضمن ذلك ا
وفي 

جنلترا، وفي فرنسا عطلة 
ا

َُّويد. والدة للرجال في الس
حلماية العمال.

قوانني 
 

 تأميم القطارات، املناجم، 
واملاء والكهرباء وما أشبه 

جنلترا، بعد َتَولّي حزب 
في ا

حلكَم في 1945.
العمال ا

ٌل  في إسرائيل – تدخُّ
 

حتديد أسعار 
ٌّ في  حكومي

املنتجات املستوردة، 
جلهاز 

لتمكني العمالة في ا
حلماية املنتجات 

صادي 
االقت

حمللّي. 
حمللية واالنتاج ا

ا

 السويُد – دولة الرفاهة 
ُّرًا في القرَن  األكثر تطو

العشريَن.
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جلميع.
سوليني – الدولُة فوق ا

11. ُمو
سي:

سوليني السا
فكر مو

 

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

طبيعة االنسان – غريزيٌة 
 

ٌَّة غيُر عقالنية. وَعْفوي
جلميع.

 الدولة فوق ا
. نخبويٌة سياسية واجتماعية.

جلماعة، 
 الفرد جزء من ا

وهذه ماهيُتُه.
صية الفرد على 

صاغ شخ
 ُت

يدي املجتمع وتاريخه.
في أطر اجتماعية ُيعّبُر 

 
الفرد عن غرائزه: ُيطلق 
ف 

ّة، ويعن عفويته الَعْنفَي
ضني.

باألجانب وباملعار
عدم مساواة اجتماعية. 

 
توجد تراتبية في املجتمع. 
جلنسني.

عدم مساواة بني ا
 

ميَنُح الفرُد السلطَة والقيادَة 
 

َّ في السيطرة،  حلق
النخبويَة ا

وفي التغلغل إلى جميع 
مجاالت حياته.

صيته يحال 
 يلغي الفرد شخ
حلاكم والدولة.

ا
ّصة 

خلا
َّة ا ُه في امللكي . حقُّ

حلاكم 
ٌَّد بحسب حاجات ا مَقي

َّة. والدولة الفاشي
 الفرُد على استعداد 

ضحية بنفسه من أجل 
للت

حلاكم والدولة.
ا

حلاكُم عن ارادَة 
 ُيعّبُر ا

الفرد، ومشاعره وُمُثله 
ضي وفي 

َّة في املا التاريخي
ضر.

حلا
ا

 ٌّ ضوٌي تام
 املجتمُع – نظاٌم ع
ص.

وشاكل وخال
صَل بني املجتمع 

ال ف
 

والسلطة.
ٌص ال 

ال يوجد مجاٌل خا
 

للفرد، وال للمجتمع ال يحق 
للدولة أن تتغلَغَل إليه.

حلاكُم والدولة هما اللذان 
 ا

ُيعّبران عن “االرادة العامة” 
َُّة  للمجتمع، واالرادُة العام

والتاريخ.
 ٌّ  املجتمع مقاتل وقومي

حلاكُم والدولَة ذلك 
ويحقق ا

حتقيقًا بسياستهما الداخلية 
خلارجية. 

وا
ٌَّة – قلٌة فقط   تراتبيٌة سياسي

حلكم.
َيْقدروَن على ا

ُُّق الدولة وأهميُة الشعب.  تفو
صوُر تراتبية اجتماعية.

 ت
 أهميُة الزعيم.

شموليُة التغلغل إلى سلطة 
 

الفرد.
ل الشعب. حلرب لتكتُّ

 أهميُة ا
 الديُن كأداة في يد الدولة.

ُُّر االنسان يعمل بحَسب   َتَتو
الغرائز.

سي:
س األفكار على الفعل السيا

انعكا

 ايران.
ٌَّة في  طبيعة االنسان غريزي

 
حلياة.

جميع مجاالت ا

َُّر عن االنتماء إلى   ُيعب
جلماعة بأسماء أحزاب 

ا
مثَل “إسرائيُل واحدٌة” و 

.”ُّ حتاد الوطني
“اال

ش – 
جلي

د في ا  أهمية التجنُّ
ضحيُة من أجل الدولة.

الت
ُّ في الدخول إلى حياة  حلق

 ا
َّة،  الفرد باسم الثورة الديني

كما في ايران مثال.

ُّ في ايطاليا.  النظام الفاشي
حركة َكاْخ في اسرائيَل.
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ة. صر الَعْوملَ
َُّة في ع ميقراطي

H( – الد
eld( 12. ديفيد هيلد

سي:
فكر هيلد السيا

 

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

صر لنا ما يزال، 
معا

 
لم يكتسب مكانة ُمفّكر 

كالسيكّي.
 ُّ حلالي

ُّ ا  يتمّيز النظام العاملي
س 

جتان
بتراتبية، وبعدم 

جلماعة داخل الدولة 
الدولة وا

القومّية. وجوُد الدميقراطية 
وانتشاَرها في نهاية 

القرن العشريَن بعد انهيار 
َّة وفي السياق  الشيوعي
ضي إقامَة 

العوملّي، يقت
مؤسسات دولية بدل املبنى 

َّة  القائم املعتمد على القو
ووجود مجتمع مدنّي عاملّي.

 الفرد بطبيعته يطمح إلى 
حلرية، ويتحدد 

املساواة وا
جلماعّي.

صيُرُه بانتمائه ا
م

في املجتمع الرأسمالّي 
 

العاملّي في نهاية القرن 
العشرين، قدَرُة الفرد على 
حتقيق مطامحه محدوَدٌة 

بسبب عدم املساواة 
صادية – االجتماعية 

االقت
جلماعية – العوملية التي 

- ا
ُتنشئ اغترابا. 

َُّة   السلطة التمثيلي
الـُحرية )الليبرالية( 

صي 
بطبيعتها، ال تستق

املشاركة الدميقراطية 
صالَح 

بسبب قوة أجهزة وم
صاديَة، 

سياسية، واقت
جتعل املواطن سلبيًا 

وحزبية 
وغيَر ُمَبال ومغتربًا.
ضًا 

 يتأثر األفراد اي
حتركها قوًى 

باجراءات 
ًَّة ال سيطرَة لهم  عوملي

حلكوماتهم عليها.
و

صرية 
 توجد جيوب فقر، وعن
واغتراب، وعدم هدوء 

اجتماعي في دولة متقدمة، 
ٌة في  َُّة هشَّ والدميقراطي
الدول الفقيرة في انحاء 

العالم.
 املجتمع املدنّي املتقدم 

مّفَتاح لزيادة قوَة االفراد، 
صول على مساواة أكبر 

وللح
ضافة إلى نظام متثيلّي.

ا
 انتظامات األفراد حول 

صل باملجموع 
ضوعات تت

مو
خلطوط 

يجب أن تتجاوز ا
السياسية.

حلكومات على 
ال تسيطر ا

 
االجراءات العوملّية.

 تؤّدي الدول القومية عملها 
في الساحة الدولية بحسب 
صلحة تعتمد على القوة، 

م
َّة على  ال بحسب مبادئ حري

ص.
صي

وجه التخ
 ثورة االعالم العاملية ال 

و قرية عاملية  ضي إلى منُ
ُتف

ص، بل 
صي

على وجه التخ
ضًا أن تؤكد 

تستطيع أي
الفروق بني الدول واملناطق.

 العالَقُة بني الدميقراطية 
والنظام العاملي – اقتراح 

منوذج كونّي عام 
للدميقراطية )استفتاءاٌت 
شعبيٌة متجاوزة للقوميات 

واملؤسسات التمثيلية(. 
تأكيد دميقراطية املشاركة 
حمللّية، واالقليمية والدولية 

ا
كجهاز رقابة على حكومات 

حتقيق النموَذج 
متثيلية حتى 

العاملّي.
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سي:
س األفكار على الفعل السيا

انعكا

ضيحة،
مالحظاٌت تو

سيٌة.
سا

ٌض ا
أو فرو

عالقاُت الفرد باملجتمع.
عالقات الفرد بالسلطة.

عالقات املجتمع بالسلطة.
سهام املفكر في فهم أفكار 

إ
صرة لنا.

سية معا
سا

ا

ُّود   الهّبات في غيُتوات الس
س 1993.

جنُلو
س أ

في لو
س 

مترد الفالحني الزفتيست
 

في املكسيك 1995.
صّب 

صنع امريكي 
م

 
ضالت سّمَمْت سكاَن مدينة 

ف
الهند.

شركات “هاي تيك” 
 

إسرائيلية في الهند 
صة( ، هجرة 

)برمجٌة رخي
عمال من دول فقيرة إلى 
دول غنية، للقيام بأعمال 

صعبة: األتراك في املانيا، 
والتايالنديني، والرومانيني 

صينيني في اسرائيل 
وال

َّ َجّرًا. وهلم

ضة 
 نسب مشاركة منخف
في االنتخابات في 

الدميقراطيات الـُحرة.
ف في 

صار
سقوط م

 
طوكيو وفي إثر ذلك انهيار 

صادي وأعمال شغب في 
اقت

اندونيسيا 1997.

 إجتثاُث غابات املطر في 
البرازيل وتأثير الدفيَنة في 

العالم كله.
حتاول 

س” 
منظمة “غريْنفي

 
جتارَب نووية في 

ف 
وق

فرنسا.
حلقوق 

منظمة “إمنْستي” 
 

االنسان.
مؤمتر النساء العاملي، 

 
حملكمة 

حتاد االوروبي، ا
اال

في الَهاْي.
اُتو في  ف النَّ

َّات حل عملي
 

ُكوُسوُفو.

مم املتحدة كجهة 
عملياُت األ

 
حلفاظ على 

مسؤولة عن ا
النظام العاملّي )تدخلها في 

العراق(.
جلماعة االوروبية 

 انشاُء ا
صادّي.

كجهاز رقابة اقت
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ملحٌق:
البحث امليداني – الوحدُة اخلامسة.*

أهداف البحث:
في هذا البحث يجب على التلميذ أن ُيعّبر عن معلوماته وفهمه اللَّذْين درس في إطار دراسات 
علوم االجتماع خلمس وحدات تعليمية: )علم االجتماع، وعلم النفس، علم االجتماع واالقتصاد، 

علم االجتماع والعلوم السياسية، االقتصاد والعلوم السياسية(.
سيبحث التلميذ املوضوع الذي اختاره مبساعدة مصطلحات ونظريات من احدى النظرّيات 

يب على هذه األشياء: التي تعلمها. سُيجرب التلميذ عمال مستقال مع التدرُّ
اختيار موضوع  وصياغته.  .1

وجدان قائمة مراجَع ذات صلة.  .2
حترير رؤوس فصول.  .3

تلخيّص مادًة مَن املراجع في بطاقات َعَمل )أو بطريقة أخرى(.  .4
تنقيُح املادة املرجعّية بحَسب رؤوس الفصول التي حددْت سلفًا.  .5

تسجيل املصادر املرجعية بحسب رؤوس الفصول التي حددت سلفا.  .6
وجمع  ومشاهدات،  ومقابالت،  استمارات،  استعمال  طريق  من  جتريبّي  عمل  جتريب   .7

معطيات احصائية منقولة عن نشرات رسميَّة، وحتليل مضمون نصوص ونظرّيات.

مبنى البحث.
اسم البحث. صفحة املدخل:   .1
اسم الكاتب.   

اسم املدرسة.   

اسم املشرف.   
مقدمة شخصية: ملاذا اختير املوضوُع، وما هو االهتمام الشخصّي به؟  .2

ارقام  ذكر  مع   َ ومالحق  املراجع،  ثْبت  على  مشتملًة  الفصول  جميع  كتابة  املضموُن:   .3
الصفحات.

مدخل: عرض املشكالت، واالستمارة، وكذلك عرُض طرائق العمل وقيودها.  .4
مبنى العمل: مواجهُة اسئلة ُتطَرُح؛ للبحث بتحليل مادة نظرية، واستعمال طرائق العمل   .5

التي عرضت في املدخل. تلخيص واستنتاجاٌت.

*  نقال عن منهج علوم االجتماع، قسم النشرات، 1993.
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البحث امليداني  .6
ُيفَحُص  التي  الفروَض(  )أو  الفرَض  التلميذ  فيه  َيعرُض  امليدانّي  للبحث  مدخل   6 .1

عنها، واملتغيرات وطرائَق فحصها ايضا.
االحصائية  واملصادر  واملشاهدة،  واملقابلة،  االستمارة،  عرض  امليداني:  البحث   6 .2
والتعليل لالسئلة، وعرض  املفحوص عنه،  العالقة بني االسئلة واملوضوع  وبيان 

معطيات وتلخيصها.
تلخيص البحث امليداني.  6 .3

حتليل مضمون: عندما ال مُبّكن املوضوُع املفحوُص عنه من البحث امليدانّي كما ذكر في   .7
املادة 7، ُيفحُص املوضوع بتحليل مضمون نصوص ونظريات.

تلخيص البحث.   .8
ها في َملَّف  مالحُق )النماذج التي مألها املسؤولون و / أو أوراُق املشاهدة يجب َضمُّ   .9

ُمصاحب(.
ٌل بحسب تلخيص واستنتاجات قواعد التسجيل املرجعّي: ثبُت مراجَع مسجَّ  .10

الفصل بني الكتب وبني املجالت والصحف؛ 	•
َثْبُت املراجع بحسب الترتيب الهجائّي: باسم الكاتب، أو  ُل  في كل مجموعة ُيسجَّ 	•

باسم املقالة؛
يشتمل تسجيل الكتب على: اسم الكاتب، اسم الكتاب، االصدار، سنة االصدار،  	•

أرقام الصفحات أو الفصول التي استعملت.
يشتمل تسجيل املجالت على: اسم الكاتب، اسم املقالة، اسم املجلة، سنة النشر،  	•

املجلد، أرقام الصفحات.
يوم  الصحيفة،  اسم  التقرير،  اسم  الكاتب،  اسم  على:  الصحف  تسجيل  يشتمل  	•

الصدور، رقم الصفحة.

مطالب البحث:
ُف املوضوع تعريفًا موضوعيًا يالئُم عمال في مستوى وفي حجم َوحَدة تعليمية واحدة،  ُيَعرَّ أ.  
هي الوحدة اخلامسة. َسعُة العمل الـُموَصى بها إلى قريب 20 صفحًة فوليو )דפי פוליו( 

)بغير مالحَق(.
مثال: املوضوع: العلوم السياسية.  

املجال: الدولة احلديثة وجهازها السياسّي.  
: نظام احلكم السياسّي. املوضوُع العامُّ  

تضييق املوضوع: النظام البرملانّي في اسَرائيَل.  
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يجُب أن يكون ثْبُت املراجع موضوعّيًا شامال وعملّيًا. ب. 
صّي، اضافًة إلى  يجب أن يشتمَل على األقل على 4 – 5 تفصيالت مَن املجال التَّخصُّ 	•
املادة التي ُدرَست في الصّف )كتب، مجالت اكادميية، مثل الفصلَية االقتصادية، 
مثَل  جوهرها،  في  أكادمييَّة  غير  نشرات  من  املصادر  تكون  عندما  َهات(.  وتوجُّ
أوُتوْت، هيد َهحينُوخ، َهمْفَعال، يكوُن عدُد املصادر َعَشرًة على األقل، بحسب ُعْمق 

بحث املوضوع.
آَخَر. )إال إذا كان املوضوع عمليا متاما، وال توجد  ثْبَت مراجَع  تكوُن الصحافُة  	•
مَن  إلى احلصول على إذن خاّص  مراجُع مالئمة. في هذه احلال ستكون حاجٌة 

املفتش العاّم للعلوم االجتماعّية، سلفًا(.
تكون رؤوس الَفصول موضوعية: ت. 

ُ فيه املوضوُع املفحوُص عنه مبساعدة نظرية واحدة على  يشتمُل العمل على فصل ُيبنيَّ  
ة التي ُدرست. األقل من املادَّ

كذلك ومبقدور األمكان، يشتمل العَمُل على فصل ُيعرُض َسَعَة املشكلة املفحوص عنها   
مبساعدة معطيَّات احصائيَّة.

يتمُّ تفتيُح املادة املرجعيَّة بحَسب ُرؤوس ُفُصول باستعمال مصطلحات ونظريات مأخوذة  ث. 
مَن املجاالت ذات الّصلَة.

يتمُّ في العمل التجريبّي الفحُص عن موضوع العمل، أو عن أحد املوضوعات في مقّدَمة  جـ. 
العمل التجريبّي ّيعرُض التلميذ هذه األشياَء:

السؤاَل الذي يجري بحُثُه وتعريُف املتغيَرات.  .1
أدواُت جمع املعطيات التي استعملها.   .2

الصلُة بني االسئلة املطروحة، واملوضوع الذي يجري الفحُص عنه.   .3
مساُر البحث.   .4

العالقُة بني املادة النظريَّة، واألسئلة التي ُفحَص عنها.   .5
انيَُّة التي يجري البحُث عليها، أو ميدان البحث. كَّ الفئة السُّ   .6

املعطياُت التي اسُتعملت.   .7
يتمُّ جمع املعطيات بواحدة من هذه الطرائق:

40 استمارة، في كل استمارة من 10–20 سؤااًل تتصُل باملوضوع. استماراٌت: 
15 مقابلًة تشتمل على 10–20 سؤااًل تتصل باملوضوع. إذا لم مُتكن مقابلة  مقابالت:  

15 مقاباًل، فيجب استعمال أدوات أخرى جلمع املعطيات.
5 نقاط تتصل باملوضوع. إذا لم ميكن   – 15 مشاهدًة، عدد نقاط الفحص  مشاهدات:  

اجراء 15 مشاهدًة، فيجب استعمال أدوات أخرى جلمع املعطيات.
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ٌة: على التلميذ أن يستعمل 5 مصادَر احصائيَّة )جداوَل، رسوم، بيانيَّة( مَع  مصادُر احصائيَّ
الَفْحص ّعْن 5 متغيرات مختلفة تتصل باملوضوع.

بقيم  املعطياُت  بها  ُتعَرُض  احصائيَّة  جداوَل  استعمال  على  املعطيات  تنقيُح  يشتمُل  حـ. 
ل املتوّسط. يجُب اعطاُء كّل جدول عنوانًا، وعرُض  كميَّة، وبنسب مئويَّة، استعمال املعدَّ

ة. استنتاجات من اجلدول. في نهاية البحث العملّي يجُب عرُض استنتاجات عامَّ
وللمعطيات  املدخل،  في  ُعرَضْت  التي  االسئلة  إلى  واالستنتاجاُت  التلخيُص  ُق  يتطرَّ خـ.  
النظريَّة، ونتائج البحث التجريبّي. يعرُض التلميذ بالتلخيص وباالستنتاجات مبلَغ التالؤم، 

أو عَدَم التالؤم بنَي النتائج النظريَّة، ونتائج البحث الـَمْيدانّي.
قواعُد تسجيل َمرجعّي: د.  

يستعمُل التلميذ على نحو متصل طرائق التسجيل املرجعّي. ُيبنُي التلميذ في فصل املدخل   
طريقَة تسجليه التي أخذ بها. َهاُكْم توصّيًة:

عندما تعتمُد املادة الكتابيُة على مادة مرجعّية، ُيذَكُر هذا الشيء في اسفل الصفحة    -
التي بدأ فيها بحُث هذه املادة )يسّجُل الكاتُب الرَقَم في منت البحث، ويظْهَر هذا 
الرقُم في أسفل الصفحة، ويذَكُر: اسُم الكاتب، ورقُم اسم املقالة، ورقُم الصفحة. 

إذا ما عاد املصدُر فإنه ُيكَتُب، “نفُس املصدر”، ورقُم الصفحة(.
كلُّ املراجع “املسجلة” في قائمة املراجع في نهاية البحث، يجُب أن تظَهَر في َمنت    -

البحث في احلاشَية.

صورُة البحث:
م البحُث في إضبارة )َصلَبة أو لـّيَنة( مَع احلرص على اجلانب اجلمالّي، وعلى النظافة  	ُيقدَّ •

والترتيب.
	ال حاجة إلى طباعة البحث، لكنَّ التلميذ ذا اخلط غير الواضح، يهَتمُّ بأن ينَسَخ آخَر البحث  •

)وُيذَكَر هذا االمر في املقدَمة(.
	 يبدأ كل فصل في صفحة منفصلة.•
	 يجب ترُك حاشية واسعة، والكتابة مع ُفسح تسُهُل القراءة معها.•

	َيْحرُص التلميذ على استعمال لغة عربية سليمة وعلى أسلوب يقصُد إلى املوضوع، ببساطة  •
وبوضوح.

مالحُح.
ة التي تشتمل عليها املالحُق مذكورًة في منت البحث )بحسب  	يجُب أن تكوَن جميُع املادَّ •

األرقام التََّسلُْسليَّة للمالحق(.
املشاهدة،  وَصفحاُت  اململوؤُة،  االستماراُت  وهي:  امليدانّي  للبحث  اخلامُّ  املادُة  	َتَضمُّ  •

وصفحاُت املقابالت، إلى البحث في َملَّف مصاَحب.
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مقاييس لتقدير البحث:
اختياُر املوضوع، وصياغُة رؤوس الفصول )الّصلُّة بنَي رؤوس الفصول، واملوضوع الذي   .1

ُأجيَز(.

استعماُل املادة الدراسية: مصطلحات ونظريات )يعتَمُد على الفصل الذي يحلُّل املوضوَع    .2
الذي يبحُث مبساعدة نظريَّة واحدة على األقل مَن املادة الدراسّية، واستعمال مصطلحات 

متخصصة في سائر فصول البحث، بَقدر األمكان.

استعماٌل صحيٌح للمادة املرجعية، وتنقيُح املادة وعَدُم َنْسخَها، واّتصاُل الفصول، بقدر    .3
االمكان، بعدد مَن املصادر املرجعّية.

القدَرُة على استنتاج النتائج )ُيعبَُّر عنها بتلخيص اجلزء النظرّي، وبتلخيصات اجلداول،    .4
وبتلخيص اجلزء العملّي(.

استعماُل طرائق جمع املعطيات وتنقيُحها. )نوعيُة االسئلة التي ُسئلَْت، وتعليُلها، وعْرُض    .5
املعطيات بحسب ما ُكتَب في مادة مطالب البحث(. كذلك القدرُة على عرض منحَنَيات 

ورسوم بيانية.

التسجيُل املرجعيُّ للمالحظات الهامشيَّة )إلى َأّي مًدى َحَرَص الكاتُب على توثيق القائمة    .6
املرجعية في منت البحث، بحسب طريقة التسجيل التي اختارها(.

لغٌة عربيٌَّة سليمٌة، وتنقيٌح مناسٌب للبحث.   .7

تلخيُص البحث )يشتمُل على استنتاجات من ُجْزَأي البحث: النظرّي والعملّي(.   .8
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طريقُة تدريس البرنامج الدراسّي.
لكتابة بحث كَوحدة خامسة في علوم االجتماع

جتري الدراسُة في إطاَرْين:
دروس في الصف مبقدار 20 ساعًة أسبوعيًة تقريبًا _ وفيها يتعلَُّم التلميذ كيف يكُتُب  أ.  

بحثًا، يّتفُق مع ما وَرَد في البرنامج الدراسّي.
إرشاد جماعّي وشخصّي: ينّظُم املعلُم التالميذ في جماعات، بحسب مجال موضوعات  ب. 

األبحاث. يلتقي املعلُم وكّل جماعة مرًة في كل ثالثة أسابيَع. في هذا اللقاء:
ُيَقّدُم كلُّ تلميذ تقريرًا، لبْضع دقائَق، عن البحث الذي قام به منُذ اللقاء السابق.   .1

يشتمُل التقريُر على ُملخص لالشياء التي َدَرَسها.
يطَرُح التالميذ اسئلًة، ويبحثونها بحثًا جماعيًا.  .2

ال يزيُد عَدُد التالميذ في اجلماعة على عشرة تالميذ.  
ينة ال  معَّ املعلُم بحسب احلاجة تالميذًا إرشادًا شخصيًا، في اسئلة  ُيرشُد  كذلك   

إمكاَن لبحثها في اللقاء اجلماعّي.

موضوعاٌت ُتطَرُح في الصّف:
البحُث ومطالُبُه: أهداف الَبحث وترتيباُتُه؛ برنامٌج زمنٌي؛ املطالُب مَن التلميذ، معلوماٌت   .1

عن مكتبات؛ معلوماٌت عن أنواع مختلفة مَن األبحاث )نظريًة أو بحثيًَّة(.
أمثلة  َعْرُض  جدًا  )َيحُسُن  كتابته  وطريقة  بْنَيُتُه  البحث،  اقتراح  ماهيُة  البحث:  اقتراُح    .2

القتراحات َبْحث(.
قي  وتوزيُعها  الكتب  فْهرُس  فهارَس،  غرفُة  املكتبة،  تنظيم  طرائُق  املكتبات:  استعماُل    .3
)ُيوَصى  قائمة مرجعية  اعداُد  َفّهَرسه؛  بطاقُة  االجتماع؛  علوم  املجالت؛ قسُم  فوف،  الرُّ

بزيارة املكتبة مَع التالميذ(.
تنقيُح املادة املرجيعة: بحسب طرائَق واساليَب مختلفة، مثل الكتابة في بطاقات.   .4

طرائُق لعرض األفكار: عرُض طرائَق أو إتياٌن باألفكار، كأن بكوَن ذلك بحسب ترتيب    .5
عب؛ تأكيُد األفكار الرئيسية التي تخدُم موضوَع البحث. أهميتَها؛ مَن السهل إلى الصَّ

َة: شكُل الكتابة العلمية؛ استعمال مصطلحات ونظريات )في علوم االجتماع(؛  الكتابة العلميَّ   .6
االستقاللية؛ املوضوعية؛ األدُب؛ االعتداُل؛ النزاهُة؛ املنطُق؛ الوضوُح؛ والّدقُة.

ُة والترقيُم. فنوُن الكتابة: أجزاُء االنشاء وعناويُنُه؛ املادَّ   .7
ٌق  اقتباساٌت وكتاَبٌة معتَمَدٌة: قواَعُد االقتباس؛ مالحظاٌت هامشيٌة؛ كتابُة املصادر؛ َتَطرُّ   .8
ُحف، والقوانني والنشرات املختلفة. في تناُول آَخَر للشئ  إلى الكُتب، والى املجالت، والصُّ

الـُمقَتَبس )بذكر اسم ورقم الصفحة(.
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: البحُث العلميُّ
بالبحث؛  للقيام  اليها  يحتاُج  التي  البحث االجتماعّي؛ االعماُل  : مباديُء  العلميُّ البحُث    .9
إعداُد البحث: حتديُد موضوع البحث، واملشكلة املفحوص عنها؛ وحتديُد مجال حدوده.

بنَي  التفريُق  ومزاياها؛  النظرية  والفروض وبحثَها: حتديُد  واألبحاث  النظريات  10.  متييُز 
النظرية والبحث؛ مناذُج فروض وأنواُعها.

11.  التمييُز: متييُز املتغييَّر املستقّل مَن املتغير غير املستقّل.
ماشر،  َغْيُر  )مباشٌر،  االسئلة  أنواُع  استمارة؛  كتابة  في  مشكالٌت  معَطَيات:  12.  جمُع 

”، مفتوٌح،مغلٌَق(، طريقة نقل االستمارة. “انعكاسيٌّ
مقابلٌة. ب.  

مشاهدٌة: مشاهدٌة مباشرٌة؛ مشاهدٌة ُمشارَكٌة. ت.  
حتليُل مضمون. ث.  

حتليُل معطيات احصائّية. جـ.  
13.  تنظيُم املعطيات وعرُضها: َعْرُض معطيات البحث؛ مالحَظُة العالقات السببيَّة بني الظواهر؛ 
َعرُض معطيات بجداوَل احصائية بسيطة – واستنتاُج استنتاجات مَن اجلداول املختلفة؛ 
بإزاء  النتائج  عن  الفحُص  ونتائجه؛  البحث  متوسٌط.  معدٌل،   / مئويٌَّة  نَسٌب  كميٌَّة،  قَيٌم 

الُفروض.
بحٌث واستنتاجاٌت: َبحُث استنتاجات البحث، ووجه صلتَها باملاّدة النظريَّة.  .14

تلخيُص البحث.  .15
مادٌة َتَطرقّيٌة: حتريُر املادة التطرقّية – قائمُة مصادَر.*  .16

الفصول واملواّد  النهائّي، صعوَبًة وغايُتَها؛ حتسنُي  التحرير  َدوُر  للبحث:  نهائٌي  حتريٌر   .17
املختلفة.

أنظروا شلومو كنئيل، العمل البحثي: االقتراح والتخطيط والكتابة، اصدار ديكل، تل ابيب، 1977.  *
انظروا بيرس يوحنان، غادي يتسيف، مدخل إلى طرق البحث في العلوم السلوكية، اصدار اكادمبون   

القدس، 1964.
انظروا الدكتور روت باييت ماروم، طرق البحث في علوم االجتماع، اجلامعة املفتوحة، الوحدة 1، 2.  
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َنْهٌج:
توجيهاٌت ومالحظاٌت للمعلمني الذين يشرفون على كتابة أبحاث تالميذ في علوم االجتماع.

يتمُّ توجيُه التالميذ في اطارين:   .1
اطار صّفي ُيعَطى فيه إرشاٌد عاٌم في البحث، وفي كتابة البحث.  

إطاٌر جماعٌي شخصيٌُّ يتمُّ إرشاُد التلميذ الفرد فيه.  
الساعات  في  أو  الّصفر،  ساعات  في  البرنامج،  في  الساعاُت  ُتدَمَج  أن  ُيستحسُن   

األخيرة.
عن التوجيهات في شأن الَدفع للمعلم عن توجيه األبحاث أنظر تعميَم املدير العام ن1   

)أيلَول 1993(.
ُم اقتراحاُت االبحاث إلى الـُمَوّجه اللوائّي حتى تاريخ 15 تشريَن الثاني، وتشتمل على  ُتقدُّ   .2
األشياء اآلتية: اسم البحث، رؤوس الَفصول؛ املشكالت التي سُتبحث في البحث، قائمُة 

مراجَع أوليَّة.
يقدُم االقتراُح على صفحة ُفولُْيو واحدة فقط.  

م  مَن املفهوم أنَّ اقتراَح البحث هو مسوَدٌة أوليٌَّة ميكُن أن تطَرَأ عليها تغييراٌت مع التقدُّ  
في الكتابة.

15 كانوَن  آنفًا حتَّى  ُيقّدُم بالغا عن ذلك كما ذكر  تغييَر املوضوع  يقّرُر  الذي  التلميذ   
الثاني. 

التلميُذ الذي ال ُيَبرهُن على تقدم ُمرض في تقدم البحث حتى 15 كانون الثاني، ُيصاَدُر    .3
ُه في االستمرار في البحث. التلميذ الذي يتابُع البحَث، ال يستطيُع الترَك بعد هذا  حقُّ

التاريخ.
م في البحث مبالحظة في شهادة منتصف السنة. 4.  ُيرَغُب في التعبير عن تقدير التقدُّ

فيه  يبلُغون  التالميذ  إلى  حديث  بأجراء  ُيوصى  َعَشَر  احلادَي  الصّف  مَن  االنتهاء  مَن    .5
شروحًا عن البحث. ُيطلُب الى التالميذ أن ُيدلوا بآرائهم في اختيار املوضوع من مجاالت 
الساعات مَع  اهتماماتهم في اثناء العطلة الكبيرة. كذلك ُيوَصى بتخصيص جزء من َ 
الفصل:  رأس  في  تظَهُر  التي  املوضوعات  لدراسة  احلادَي عشر؛  الصف  من  اإلنتهاء 

“موضوعات يدرسونها في الصف” .
مَع نهاية الصّف الثانَي َعَشَر ُيوصى باقامة َحَدث احتفالّي ُتعرُض فيه أبحاُث التالميذ    .6
في معرض وفي محاضرات قصيرة على آباء التالميذ ومعلميهم _ مَن املرغوب فيه جدًا 
إلى هذا  الذيَن سيقبلون كتابة ابحاث في علوم االجتماع،  َدْعَوُة تالميذ احلادّي عشَر 

احلدث.
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على التلميذ أن يشارك في جميع اللقاءات اجلماعيَّة، إال إذا حصل سلفًا على إذن من    .7
املعلم بالغياب عن اللقاء.

يكتُب املعلُم لنفسه تقريرًا قصيرًا عن لقائه مع التلميذ، وعن الواجبات التي فرَضَها عليه   
للقاء القادم.

ُص لبحث موضوع  بعَد قراءة البحث، ُيوصى باجراء محادثة تلخيصيَّة َمع التلميذ، ُتَخصَّ  .8
ة ومحترمة للمحادثة التلخيصيَّة، ُيرَغُب  البحث وعملية إعداده. من أجل انشاء منزلة خاصَّ
في أن يحُضرها معلمان )في مدرسة ُيَدّرُس فيها معلمان لعلوم االجتماعية، أو املعلم 

املرشُد ومعلٌم ضيٌف من مدرسة مجاوَرة(.
املرشُد اللوائيُّ مسؤوٌل عن ارشاد املعلمنَي في املراحل املختلفة من إعداد األبحاث.   .9

لَة. في الدرجة السنويَّة يجوُز  10.  ُيعيُد املعلُم للتلميذ بحَثُه مصحوبًا بورقة مالحظات ُمَفصَّ
للمعلم أن ُيضيَف أو أن ُينقَص حتى 10 درجات مَع األخذ في احلساب الـُجُهوَد التي 
ُتَشكُل الدرجُة  بذلَـَها التلميذ في اثناء السنة، ومدى استجابته للمالحظات االرشادية. 

%70 من الَوْحَدة.
11.  ُيوَصى بإبقاء ُنَسَخ مْن أبحاث ممتازة في مكتبة املدرسة.

، لتحديد الـَموعد مَع املدرسة. ُتَشكُل  12.  امتحاٌن شفهيٌّ في البحث يجريه مُمَتحٌن خارجيٌّ
الدرجُة %30 من درجة الَوْحَدة.
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