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قاِئَمُة اْلُمْحَتَوياِت



الوحدُة 
4الرابعُة

العي�ُش امل�سرتُك



تتناوُل هذِه الوحدُة مجموعًة مْن مبادِئ العي�ِس الم�شترِك بيَن اأفراِد المجتمِع، مْنها: 
قبوُل الآخِر والمواَطنُة الفاعلُة والم�شاواُة وتكافوؤُ الفر�ِس بهدِف تعزيِز هذِه المبادىِء 
ا من جانٍب  بع�شً هم  بع�شِ يوميٍّا في حياِتهم وتعاماِتهم مع  �شلوًكا  لت�شبَح  الطلبِة،  عنَد 

وعاقاِتهْم مَع اأفراِد مجتَمِعهم مْن جانٍب اآخَر.

يُتوقَُّع مَن الطالِب بعَد النتهاِء من درا�شِة هذِه الوحدِة, اأْن يكوَن قادًرا على اأْن:
  يعّرَف المفاهيَم والحقائَق والتعميماِت الواردَة في الوحدِة.

  يكت�شَب القيَم والتجاهاِت الواردَة في الوحدِة.
  ي�شتخل�َس اأهميَة الم�شاواِة للفرِد والمجتمِع.

  يعطَي اأمثلًة على اأ�شكاِل الم�شاواِة.
 يتعرف المواطنة الفاعلة ومقوماتها.

  يقدر قيمة الم�شاركة في تنمية المجتمع وتطوره.
  يقترَح كيَف يمكُن تطبيُق الم�شاواِة وتكافوؤِ الفر�ِس في البيِت والمدر�شِة والمجتمِع.

  يقّدَر اأهميَة قبول الآخِر في اإثراء المجتمِع وتطويِره.
  يمار�َس الم�شاواَة وعدَم التمييِز في حياِته اليوميِة.
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●  ما المق�شوُد بالآخِر؟ ما طرائُق تقبُِّل الآخِر؟ وما اأثُر ذلَك في المجتمِع؟
اأوًل: مفهوُم الآخِر

الدر�ُش 
  قبوُل الآخِرالأوُل

ثانيًا: اأنا و قبوُل الآخِر 
المياِد  مثِل:  مت�شابهٍة  باأحداٍث  الب�شُر  يمرُّ 
والفقِر،  والغنى  والحزِن،  والفرِح  والموِت، 
مثِل:   الإن�شانيِة،  القيِم  مَن  كثيٍر  في  وي�شتركوَن 
وي�شعوَن  والعدِل،  والحريِة،  الإن�شانيِة،  الكرامِة 
دائًما ِمْن اأجِل تحقيِق الأمِن وال�شتقراِر والتطّوِر. 
فاإذا عرْفَت الآخَر فاإنَك �شتاأخُذ منُه و�شياأخُذ منَك، 

ُه  ْت حكمُة اهلِل تعالى اأْن نختلَف لكْي نتكامَل، َفَمْن لديِه نق�ٌس في جانٍب يعو�شُ فقِد اقت�شَ
الآخُر، وَمْن لديِه قوٌة في جانٍب يعيُن بِه الآخَر ولذا نظلَّ في احتياٍج دائٍم وانجذاٍب لبع�شنا 
ا، فيقوى ن�شيُج المجتمِع. ولكْي يتحّقَق قبوُل الآخِر؛ ل ُبدَّ ِمْن ُمراعاِة الأموِر الآتيِة: بع�شً

	  

مْن  اإلهيٌة، وهو  �شنٌة  الب�شِر  بيَن  التبايَن والختاَف  اإنَّ 
مظاهِر الكوِن المختلفِة، قاَل تعالى:{

                                            })�شورة هود، الآية 118(، فالآخُر هَو 
كلُّ َمْن يختلُف عنَك في الديِن اأِو الجن�ِس اأِو العرِق اأو اللغِة 
َمْن لي�َس »اأنا«، وقيَل:  اأِو المعتقِد، ويقاُل: الآخُر هَو كلُّ 

	هَو الراأُي الآخُر.  
ال�شكُل )4-1(: �شورٌة تعبيريٌة عِن 

الختاِف والتنوِع.
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ال�شماُع منُهْم ومحاورتُهم.

احتراُم الأدياِن والمعتقداِت.

العي�ُص ب�شالٍم.

الحتراُم المتبادُل.

عدُم اللتفاِت اإلى اللوِن اأو ال�شكِل اأو الجن�ِص اأو العرِق  اأو غيِرها في المعاملِة.

ثالثًا: �شفاُت الإن�شاِن الذي يقبُل الآخَر
ها: يّت�شُف الإن�شاُن الذي يقبُل الآخَر بعدٍد مَن ال�شفاِت، اأهمُّ

ال�شكُل )4-2(: �شفاُت الإن�شاِن الذي يقبُل الآخَر.

  اذكْر �شفاٍت اأخرى لاإن�شاِن الذي يقبُل الآخَر.
  اذكْر مثاًل حدَث معَك كنَت فيِه مت�شامًحا مَع زماِئَك في المدر�شِة، وبّيْن اأثَر ذلَك.

  ما اأثُر الحتراِم المتبادِل في الأفراِد والمجتمِع؟

مت�شامٌح يُحبُّ ال�شالَم

يحترُم الفكَر الآخَر
 واإِن اختلَف مَعُه

ينظُر اإلى جانِب الخيِر 
في الآخريَن

يبتعُد عِن العنِف يحافُظ على م�شاعِر 
الآخريَن
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َنشاٌط

رابًعا: اآثاُر قبوِل الآخِر على الفرِد واملجتمِع 
اإلى تكويِن  بيَنهم  الخبراِت والتجارِب  الب�شِر وتبادُل  بيَن  التوا�شُل والحواُر  يوؤدي 
الأفكاُر  تزوُل  وبالتوا�شِل  الإن�شانيَة  المجتمعاِت  تخدُم  تجارَب جديدٍة  وبناِء  المعرفِة 
ال�شلبيُة التي ترتبُط بذهِن الإن�شاِن عْن غيِره ِمْن دوِن معرفِتِه؛ فينعك�ُس ذلَك اإيجابيًّا على 

الفرِد والمجتمِع عْن طريِق العديِد مَن الأموِر:
1- تحقيُق الأمِن وال�شتقراِر والطماأنينِة.

2- حفُظ الحقوِق وعدُم التعدي على الآخريَن.
3- انت�شاُر روِح المحّبِة والإخاِء بيَن الأفراِد.

    وعدُم قبوِل الآخِر يوؤدي اإلى البغ�شاِء والحقِد والح�شِد بيَن الأفراِد، وينتُج عن ذلَك 
ه الأدياُن والمجتمعاُت الإن�شانيُة. انت�شاُر التطرِف والعنِف، وهذا ما ترف�شُ

لها، وتناق�ْس اأنَت  ُه؟ تاأمَّ اأيُّ الحالِت الآتيِة تمّثَل قبوَل الآخِر، واأيُّها تمثُِّل رف�شَ
وزماوؤَك فيها.

1 - �شتُم جمهوِر فريٍق ريا�شيٍّ جمهوَر فريٍق اآخَر.
2 - احتراُم عاداِت الأقّلّياِت في المجتمِع وتقاليِدهم.

3 - احتراُم م�شاعِر الآخريَن وعدُم ال�شتهزاِء اأِو ال�شتخفاِف ِبِهْم.
4 - ال�شخريُة مْن اأ�شخا�ٍس يعانوَن مْن اإعاقٍة معينٍة.

5 - عدُّ الآخريَن مت�شاويَن معي عندما يقبلوَن راأيي فقْط.

َنشاٌط

اأهميِة قبوِل الآخِر واحتراِمِه،  ُمعلِمَك، اعقْد حلقًة نقا�شيًة حوَل  بالتعاوِن مَع 
ونتائِج ذلَك على الفرِد والمجتمِع.
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1- ما المق�شوُد بالآخِر؟
2- لاإن�شاِن المت�شامِح عدٌد مَن ال�شفاِت، اذكْرها.

اأفراُده  يت�شُم  ومجتمٌع  الآخِر،  وقبوِل  بالت�شامِح  اأفراُدُه  يّت�شُم  مجتمٍع  بيَن  قارْن   -3
بالتع�شِب وعدِم قبوِل الآخِر.

4- يقوُم قبوُل الآخِر على مجموعٍة مَن الأ�ش�ِس، بّيْنها.
5- بيِّن راأَيَك في العباراِت الآتيِة:

ِب لراأٍْي معّيٍن. اأ   - قبوُل الآخِر يعني عدَم التع�شّ
اأْن تعامَل الذي اأماَمَك باإن�شانّيٍة بغ�سِّ النظر عْن ديِنه ولوِنه  ب- قبوُل الآخر يعني 

ه. وجن�شِ
ج�- قبوُل الآخِر يعني اأْن نعي�َس متفاهميَن ومت�شامحيَن ومحبّين لاآخِر.

ا. د  - قبوُل الآخِر يترّتُب عليه اأْن يحترَم راأيَك ووجهَة نظِرَك اأي�شً
 بالّنظر اإلى التزاِمَك بالعباراِت ال�شابقِة في حياِتَك ، قيِّْم عاَقتَك مَع الآخريَن.

األسئلة
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 المواَطن��ُة ه��َي انتم��اُء الإن�شاِن اإلى دول��ٍة معين��ٍة، يحم��ُل جن�شّيتها، ويتمتُع فيها 

الدر�ُش 
املواطنُةُ الفاعلُةالثاين

. ال�شكُل )4-3(:�شورٌة تعّبُر عْن عمٍل تطوعيٍّ
)مع�شكرات الح�شين للعمل والبناء(

● كيَف تعّبُر عِن انتماِئَك لوطِنَك بممار�شاِتَك اليوميِة؟
اأوًل: مفهوُم املواَطنِة الفاعلِة 

الراأِي،  واإبداُء  مجتمِعهم،  �شوؤوِن  تدبيِر  في  الأفراِد  م�شاركُة  هي  الفاعلُة:  المواطنُة 
والقياُم بمبادراٍت تهدُف اإلى تحقيِق المنفعِة لأبناِء الوطن. ولكْي يكوَن المواطُن فاعًا 

في وطِنِه فاإنَّ عليِه واجَب القياِم بما ياأتي: 
1 - الدفاُع عِن الوطِن في كلِّ المنا�شباِت.

2 - مواكبُة الأحداِث والم�شتجّداِت في المجتمِع.
3 - الم�شاركُة في العمِل التطوعيِّ لم�شلحِة المجتمِع.

4 - الم�شاركُة في العمليِة النتخابيِة.

بالحقوِق، ويلتزُم باأداِء الواجباِت، فهَي 
بدولِتِه،  المواطَن  تربُط  قانونيٌة  عاقٌة 
يحمُل  مواطٌن  الأردنيُّ  فالمواطُن 
بالحقوِق  ويتمّتُع  الأردنيَة،  الجن�شيَة 
 ، جميِعها التي كفَلها لُه الد�شتوُر الأردنيُّ

ويلتزم بما ورَد فيِه مْن واجباٍت.   



15

َنشاٌط

تاأّمِل الن�سَّ الآتَي، ثّم اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليه:
اإنَّ الم�شاركَة ال�شيا�شيَة في جوهِرها ت�شّكُل م�شوؤوليًة وواجًبا. فعلى كلِّ مواطٍن 
اأْن يتحّمَل جزًءا مْن هذِه الم�شوؤوليِة عبَر اختياِر �شكِل الم�شتقبِل الذي نن�شُده لاأجياِل 
القادمِة. وواجُبنا بو�شِفنا مواطنيَن ل ينتهي بمجرِد القياِم بعمليِة الت�شويِت في اأيِّ 
الحياِة  الفاعلِة في  بالم�شاركِة  التزاَم كلَّ مواطٍن  لي�شمَل  يمتدُّ  انتخاباٍت وطنيٍة، بل 
المدنيِة وال�شيا�شيِة ب�شكٍل يوميٍّ عن طريِق القياِم على �شبيِل المثاِل بحملٍة ترويجيٍة 

. ، اأو االن�سماِم لحزٍب �سيا�سيٍّ نا، اأو التطوِع في ن�ساٍط مدنيٍّ لق�سيٍة تهمُّ
)جالُة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�شيِن، الورقُة النقا�شيُة الرابعُة.(

1- ما الواجباُت التي دعا اإليها جالُة الملِك عبد اهلل الثاني ابن الح�شيِن؟
2- كيَف يمُكن  اأْن ت�شهَم في واجباِتَك بو�شِفَك طالًبا في المدر�شة؟

5- احتراُم حقوِق الآخريَن واأفكاِرهم.
6 - ا�شتخداُم الحواِر لحلِّ الخاِف، وتقبُّل النقِد البّناِء والقياِم به.
ِة. 7- احتراُم القانوِن، والحفاُظ على الممتلكاِت العاّمِة والخا�شّ

اإنَّ الم�شاركَة الفاعلَة ثقافٌة ير�ّشُخها كلُّ اأفراِد المجتمِع عن طريِق التن�شئِة الديمقراطيِة 
والجامعِة،  والمدر�شِة،  الأ�شرِة،  عات�ِق  عل�ى  المهم�ُة  هذه  وتق�ُع  ال�شليمِة،  والتربيِة 

وموؤ�ش�ش��اِت الدول��ِة، وموؤ�ش�ش��اِت المجتم�ِع المدنيِّ كلِّها.
ق الم�شاركُة الفاعلُة للمواطِن اإيجابّياٍت عّدًة، منها مناق�ش�ُة الأبعاِد ال�شيا�ش�يِة  وتحقَّ
والقت�شاديِة والجتماعيِة والثقافي�ِة والبيئي�ِة ف�ي وطِن�ه، وتقديُم الأفكاِر البناَءِة، وال�شعوُر 

بالم�ش�وؤوليِة الوطنيِة. 
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َنشاٌط
ْت �شعاراٍت بْل ممار�شاٍت، كيَف تكوُن مواطًنا  ناق�ِس العبارَة الآتيَة: المواطنُة لي�شَ

فاعًا في كلٍّ مَن: الأ�شرِة، والمدر�شِة، والمجتمِع.

ثانيًا: مقّوماُت املواطنِة الفاعلِة
تاأّمِل  ِفها،  ولتعرُّ المجتمِع،  في  توافِرها  ِمْن  بدَّ  ل  عّدة  مقوماٌت  الفاعلِة  للمواطنِة 

ال�شكَل الآتَي، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه:

الم�شاواُة والعدالُة 
الجتماعيُة 

مقوّماُت المواطنِة

وجوُد �شماناٍت د�شتوريٍة 
وقانونيٍة تكفُل حقوَق 

المواطِن وتحّدُد واجباِتِه

العتداُل والتوازُن  

في ال�شلوِك والعمِل

احتراُم مكوناِت 
المجتمِع وتكافوؤِ الفر�ِص 

بيَن اأفرادِه

ال�شكُل )4-4(: مقّوماُت المواطنِة.

َنشاٌط

 اقترْح مقوماٍت لْم ترْد في ال�شكِل اأعاُه.
، وبّيِن الموادَّ التي ت�شَمُن مقوماِت المواطنِة الفاعلِة.  ارجْع اإلى الد�شتوِر الأردنيِّ

بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، اكتْب تقريًرا عن دوِر المواطنِة الفاعلِة في الحدِّ 
مَن التطرِف والعنِف في المجتمِع.
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األسئلة

1-  ما المق�شوُد بالمواَطنِة الفاعلِة؟
2- ما الأعماُل التي يجُب القياُم بها  لتحقيِق المواطنِة الفاعلِة؟

3-  اذكْر ثاًثا مْن مقّوماِت المواطنِة.
ِح الآثاَر الإيجابيَة للمواَطنِة الفاعلِة.  4- و�شّ

5- ناق�ْس العباراِت الآتيَة: 
اأ   - النقُد البّناُء يعمُل على تحقيِق المواطنِة الفاعلِة.

، فهَي ثقافٌة ير�ّشُخها كلُّ اأفراِد المجتمِع. ب- مفهوُم الم�شاركِة يتجاوُز مجّرَد الحقِّ
بيَن  قارْن  ثمَّ  موافٍق(،  )غيِر  اأْو  )موافٍق(  بكتابِة  الآتيِة  العباراِت  في  راأِيَك  عْن  عّبْر   -6

راأيَك واآراِء زماِئَك:
اأ   - المواَطنُة الفاعلُة تعني اأْن اأ�شارَك باإيجابيٍة في الحياِة الجتماعيِة وال�شيا�شيِة في 

وطني )         (.
ب- المواطُن الفاعُل يلتزُم بالواجباِت والقوانيِن والأنظمِة )         (.

ج�- المواطُن الفاعُل يلّبي نداَء الوطِن في اأيِّ وقٍت )         (.
د  - المواَطنُة الفاعلُة هَي انتماٌء وولءٌ وعطاٌء م�شتمٌر )         (.
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َنشاٌط

الدر�ُش 
 امل�ساواُة وعدُم التمييِزالثالُث

● ماذا تعني لَك الم�شاواُة ؟
، والركَن الأ�شا�شيَّ  ُتَعدُّ الم�شاواُة اأحَد الحقوِق الأ�شا�شيِة في المجتمِع الديمقراطيِّ

لدولِة القانوِن، والقاعدَة التي تنطلُق منها قيُم حقوِق الإن�شاِن ومبادُئها.
اأوًل: مفهوُم امل�شاواِة وعدِم التمييِز  

 ُيعَرُف التمييُز باأنَّه: " اأيُّ تفريٍق اأِو ا�شتثناٍء اأِو تقييٍد اأْو تف�شيٍل يقوُم على اأ�شا�ِس العرِق 
الأ�شِل  اأِو  ال�شيا�شيِّ  غيِر  اأْو  ال�شيا�شيِّ  الراأِي  اأِو  الديِن  اأِو  اللغِة  اأِو  الجن�ِس  اأِو  اللوِن  اأِو 

القوميِّ اأِو الجتماعيِّ اأِو الثروِة اأْو اأيِّ و�شٍع اآخَر".
 اأِعْد �شياغَة التعريِف ال�شابِق لي�شبَح تعريفًا للم�شاواِة وعدِم التمييِز.

عْن  تعبُر  عباراٍت  كتابِة  في  وزماوؤَك  اأنَت  تعاوْن  الم�شاواِة،  مفهوِم  على  بناًء 
فهِمكم للم�شاواِة، ومثاُل ذلَك ما ياأتي: 

ها. 1- الم�شاواُة تعني اأْن نتمّتَع بالفر�ِس نف�شِ
2- الم�شاواُة تعني اأْن نت�شاوى في الحقوِق والواجباِت.

3- الم�شاواُة تعني عدَم التمييِز بيَننا.
4- الم�شاواُة تعني.......................

 ماذا تعّلْمَت ِمْن هذا الن�ساِط؟

يوؤكُد مبداأُ الم�شاواِة اأنَّ الب�شَر جميَعهم يولدوَن اأحراًرا ومت�شاويَن، ويفتر�ُس م�شبًقا 
�ِس للتمييِز  ُه. َوُيَعدُّ عدُم التعرُّ ها، ولُهُم الحتراُم نف�شُ اأنَّ لاأفراِد جميِعهم الحقوَق نف�شَ
ِه ب�شبِب عوامَل  جزًءا ل يتجزاأُ مْن مبداأَ الم�شاواِة، وهَو يكفُل األَّ ُيْحَرَم اأيُّ �شخ�ٍس ِمْن حقِّ

مثِل: العمِر اأِو الأ�شِل اأِو الجن�ِس اأو الديِن.
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َنشاٌط

ِح  ، �سروَط التر�سُّ ن�سَرْت اإحدى المدار�ِس، عنَد اإجراِء انتخاباِت البرلماِن الطالبيِّ
لانتخاباِت: 

1- اأْن يبدَي الطالُب / الطالبُة الرغبَة في التغييِر والتاأثيِر.
2- الم�شاركُة والهتماُم.

3- امتاُك مهاراِت القيادِة.
ِح عْن %75. 4- اأّل تقلَّ عاماُت المر�شَّ

َعِت الم�ساواَة بيَن الطلبِة؟  هْل تعك�ُس ال�سروُط التي ُو�سِ
مبداأِ   مَع  يتعار�ُس  هْل  ؟   )%75( ِح عْن  المر�سَّ تقلَّ عالماُت  اأاّل  ب�سرِط  راأُيَك  ما   

الم�شاواِة؟ هْل تتفُق مَع وجوِد هذا  المعياِر؟
 اأعْد �سياغَة ال�سروِط ال�سابقِة لتمثَِّل الم�ساواَة وعدَم التمييِز.

ثالثًا: امل�شاواُة اأماَم القانوِن 
وال�شعوُب على  الأمُم  التي تحر�ُس  الإن�شانيِة  المبادِئ  اأهمِّ  ِمْن  الم�شاواِة  مبداأُ  ُيَعدُّ 
ِك ِبها، ودعِمها في مختلِف نواحي الحياِة، فينبغي اأَلَّ تقوَم في المجتمِع الب�شريِّ  التم�شُّ

اأيُّ فوارَق نابعٍة مَن اختاِف الأ�شِل اأِو الجن�ِس اأِو الديِن، تاأّمِل الن�شو�َس الآتيَة: 

المادُة )7(  مَن الإعاِن العالميِّ لحقوِق الإن�شاِن : " النا�ُس جميًعا �شواٌء اأماَم القانوِن، 
وهْم مت�شاووَن في حقِّ التمتُِّع بحمايِة القانوِن دوَنما تمييٍز ".

المادة )6-1( مَن الد�شتوِر الأردنيِّ تن�سُّ على: اأنَّ الأردنّييَن اأماَم القانوِن �شواٌء، ل 
تمييَز بيَنهم في الحقوِق والواجباِت، واإِن اختلفوا في العرِق اأِو اللغِة اأِو الديِن.
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ولعلَّ الأهمَّ في ما �شبَق األَّ يكوَن النا�ُس �شوا�شيًة اأماَم القانوِن مْن ناحيٍة نظريٍة فح�شُب، 
قانونيٌة  نتائُج  عليِه  يترّتُب  العمليِة، وهذا  الناحيِة  مَن  لذلَك �شًدى  يكوَن  اأْن  يجُب  بْل 

واقعيٌة يجُب احتراُمها، والعمُل ِبها، ويبّيُن ال�شكُل الآتي اأبرَز هذِه النتائِج: 

 على ماذا يدلُّ الهتماُم العالميُّ بمبدَاأ الم�شاواِة؟
 على ماذا يدلُّ اهتماُم الد�شتوِر الأردنيِّ بمبداأَ الم�شاواِة؟

ال�شكُل )4-5(: النتائُج القانونيُة للم�شاواِة.

الم�شاواُة في 
الحقوِق العامِة

الم�شاواُة 
في الحمايِة

الم�شاواُة 
اأماَم القانوِن

الم�شاواُة 
النتائُج القانونيُة في الكرامِة الإن�شانيِة

للم�شاواِة
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ثالثًا : امل�شاواُة وتكافوؤُ الفر�ِص
المختلفِة جميِعها، وُيَعدُّ مْن حقوِق  الحياة  الفر�ِس بمناحي  يرتبُط مفهوُم تكافوؤِ   
ُد بتكافَوؤ الفر�ِس الإن�شاُف  ه والآخريَن ثمَّ وطِنه. وُيْق�شَ الفرِد مقابَل واجباِته تجاَه نف�شِ
وعدُم التمييِز في توفيِر الفر�ِس في المجالِت كلِّها، مثِل: الأ�شرِة والتعليِم والعمِل وتولّي 
والكفاءِة  الحتياجاِت  مراعاِة  طريِق  عْن  وذلَك  المجالِت،  مَن  وغيِرها  المنا�شِب 

والقدراِت. تاأّمِل الن�سَّ الآتَي:

: " تكفُل الدولُة العمَل والتعليَم �شمَن حدوِد  المادُة )6- 3( مَن الد�شتوِر الأردنيِّ
اإمكانياِتها، وتكفُل الطماأنينَة وتكافوؤَ الفر�ِس لجميِع الأردنييَن"

 على ماذا يدلُّ اهتماُم الد�شتوِر الأردنيِّ بمبدَاأ تكافَوؤ الفر�ِس لاأردنّييَن جميِعهم.
ومن الأمثلٌة على تكافوؤ الفر�ِس:

1- في مجاِل العمِل
توفيُر فر�شِة عمٍل لمجموعٍة مَن الأ�شخا�ِس �شمَن ظروِف عمٍل متكافئٍة، ومْن دوِن 

التمييِز بيَن �شخ�ٍس واآخَر، اأْو المفا�شلِة بيَنُهما.
الأ�شخا�ِس، وكاَن  مَن  لها مجموعٌة  َم  تقدَّ في وظيفٍة حكوميٍة  �شاغٌر  يوجُد  مثال: 
ا�شتثناٍء،  دوِن  ِمْن  للجميِع  المقابلُة  اأُجريِت  وقْد  واإناٌث،  ذكوٌر  للطلِب  َم  تقدَّ ْن  ِممَّ

وُعيَِّن ال�شخ�ُس المنا�شُب ِمْن دوِن النظِر اإْن كاَن ذكًرا اأْم اأنثى. 
2- في مجاِل التعليِم

توفيُر فر�ِس تعليٍم متكافئٍة للطلبِة جميِعهم في مختلِف المناطِق. 
، الَتَحقا كاُهما بالتعليِم، وقْد ح�شا  مثال: عماٌد طالٌب فقيٌر، و يزٌن طالٌب غنيٌّ

. ها بغ�سِّ النظِر عِن الم�شتوى القت�شاديِّ والجتماعيِّ على فر�ِس التعليِم نف�شِ
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َنشاٌط

ه في  وهذا التكافوؤُ يدفُع الطالَب للتمّيِز والإبداِع في درا�شِته؛ لأّنه قد ح�شَل على حقِّ
التعليِم العادِل. 

َك وناِق�ْشها مَع زماِئَك. ِم اقتراحاٍت لتطبيِق مبدَاأ تكافَوؤ الفر�ِس في مدر�شِتَك اأْو �شفِّ   قدِّ

الم�شاواَة، واأيُّها  اأيٌّ مْنها يمثُل  اأنَت وزماوؤَُك  الممار�شاِت الآتيَة، وبيِّْن  ناق�ْس 
غيُر ذلَك:

1- حقُّ الم�شاركِة للجميِع في الحياِة ال�شيا�شيِة والمدنيِة والثقافيِة للدولِة.
2- دعُم اأحِد الأحزاِب ال�شيا�شيِة على ح�شاِب الأحزاِب الأخرى.

3- خ�شوُع اأ�شحاِب ال�شلطِة لحكِم القانوِن.
4- اإ�شداُر اأحكاٍم بحقِّ بع�ِس المذنبيَن مْن دوِن اإجراِء محاكماٍت.

5- اقت�شاُر عمِل المراأِة على الوظائِف التعليميِة.
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ْف ما ياأتي: الم�شاواُة، التمييُز. 1- عرِّ
2- ماذا تعني لَك العبارُة الآتيُة:" الم�شاواُة اأْن يت�شاوى الجميُع في الحقوِق والواجباِت"؟

3- ما النتائُج العمليُة المترّتبُة على تطبيِق الم�شاواِة بيَن المواطنيَن؟
4- هِل الممار�شاُت الآتيُة ُتَعدُّ م�شاواًة اأْم غيَر ذلَك؟ 

اأ   - حرماُن بع�ِس الطلبِة مْن ح�شِة التربيِة الريا�شيِة.
. ه في التح�شيِل العلميِّ ب- تكريُم الطالِب الأوِل على �شفِّ

ج�-  م�شاركُة الطلبِة جميِعهم في الإذاعِة المدر�شيِة.
5- اأعِط اأمثلًة على تكافوؤُ الفر�ِس في ما ياأتي:

اأ   - مدر�شُتَك. 
َك.  ب- �شفُّ

ج�- بيُتَك.

األسئلة
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َأْسِئَلُة اْلَوْحَدِة

المواَطَنُة  الم�شاواُة،  التمييِز،  عدُم  الفر�ِس،  تكافوؤُ  الآخِر،  قبوُل  ياأتي:  ما  عّرْف   -1
الفاعلة.

ْح ما ياأتي: 2- و�شِّ
اأ    - اأثُر قبوِل الآخر في المجتمِع.

ب - اأثُر عدِم التمييِز بيَن الجن�شيِن في المجتمِع.
ج� - اأهميُة تكافَوؤ الفر�ِس بيَن اأبناِء المجتمِع.

3- ما اقتراحاُتَك لتحقيِق الم�شاواِة وتكافوؤ الفر�ِس بيَن اأفراِد المجتمِع؟
4- اكتْب ن�سَّ مادٍة مَن الد�شتوِر الأردنيِّ عِن الم�شاواِة وتكافَوؤ الفر�ِس.

5- بّيْن موَقَفَك مَن العباراِت الآتيِة، بكتابِة موافٍق اأْو غيِر موافٍق، ثمَّ بّرْر اإجابَتَك:

غرُي موافٍق موافٌق العبارة الرقم

امل�شاركُة الفاعلُة تعني تغليَب امل�شلحةِ العامِة على امل�شلحِة اخلا�شِة. 1 

احرتاُم الآخر يعني اأن حترتَم اإن�شانّيَته، لي�س فقط يف ُمعاملِتَك مَعُه، 
ِرَك لُه اأْو تفكريَك فيه، مهما كان حجُم الختاِف  مَعُه. بْل يف تذكُّ

2 

احرتاُم راأي الآخر يعني اأْن تفكَر يف ما يقوُله الآخُر، وت�شَع يف 
ذهِنَك اأْن يكوَن كلُّ ما يقوُله اأْو جزٌء مْنُه �شحيًحا.

3 

القيُم الإن�شانيُة الراقيُة هَي الأ�شا�ُس يف التعامِل مَع الآخريَن. 4 

24



25

 بعَد النتهاِء ِمن درا�شِة الوحدِة, قيّم نف�َشك ذاتيًّا وفَق الجدوِل الآتي, بو�شِع اإ�شارِة )*( في المكاِن 
الذي ينا�شُب درجَة اأداِئَك.

اتيُّ ْقويُم الذَّ التَّ

الإ�شارةالمعيارالرقم
اأُعّرُف المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في الوحدِة.1
اأبّيُن �شفاِت الإن�شاِن الذي يقبَل الآخَر.2
اأ�شتنتُج مقّوماِت المواَطنِة الفاعلِة.3
اأقّدُر قيمَة الم�شاركِة الإيجابيِة في تطويِر المجتمِع.4
اأُعطي اأمثلًة على اأ�شكاِل الم�شاواِة. 5
اأقترُح طرًقا لتطبيِق مبدَاأ تكاف�َوؤ الفر�ِس في مدر�شتي.6
اأديُر حواًرا بيَن اثنيِن ب�شكٍل �شحيٍح.7
اأحترُم مبداأُ الم�شاواِة وتكافوؤ الفر�ِس في المعامات اليومّيِة.8
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الوحدُة 
5اخلام�سُة

ُ الجتماعيُّ  التغيُّ
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، مْن حيُث: طبيعُته ومفهوُمه، وعوامُل  تتناوُل هذِه الَوحدُة مو�شوَع التغيُِّر الجتماعيِّ
؛ بهدِف تزويِد الطالِب بالمعرفِة الواعيِة لأهمّيِة  ن�شوِئِه، ومظاهُره في المجتمِع الأردنيِّ
م�شكاِت  ا  اأي�شً الوحدُة  هذِه  وتناق�ُس  والفرِد،  المجتمِع  في  واآثاِره  الجتماعيِّ  التغيُِّر 
التغيُِّر  اإلى  ُق  نتطرَّ ثّم  ال�شناعيِة،  المجتمعاِت  بم�شكاِت  وُتقارُنها   ، الجتماعيِّ التغيُِّر 

 . ، واأهميِة ال�شباِب في اإحداِث التغيُِّر الإيجابيِّ الجتماعيِّ في المجتمِع الأردنيِّ

يُتوقَُّع مَن الطالِب بعَد النتهاِء من درا�شِة هذِه الوحدِة, اأْن يكوَن قادًرا على اأْن :
   ي�شتوعَب المفاهيَم والحقائَق والتعميماِت الواردَة في الوحدِة.

   يكت�شَب القيَم والتجاهاِت الواردَة في الوحدِة.
. َف مفهوَم التغيُِّر الجتماعيِّ    يعرِّ

.    يبيِّْن عوامَل التغيُِّر الجتماعيِّ ومظاهَره في المجتمِع الأردنيِّ
.    يقترَح حلوًل لم�شكاِت التغيُِّر الجتماعيِّ على المجتمِع الأردنيِّ

   يعَي اأهميَة دوِر ال�شباِب في اإحداِث التغيُِّر الجتماعيِّ الإيجابيِّ في المجتمِع.
َر اأثَر النت�شاِر الثقافيِّ في عملياِت التغيُِّر الجتماعيِّ و�شياغِة ال�شخ�شيِة الإن�شانيِة.    يقدِّ
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َنشاٌط

الدر�ُش 
ِالأوُل طبيعُة التغيُّ

عِن  �شغيٌر،  طفٌل  واأنَت  تمار�ُشها،  كْنَت  التي  والم�شوؤولياُت  الأدواُر  تغيََّرِت  هْل 
الأدواِر التي تمار�ُشها حاليًّا؟ لماذا؟

اإنَّ التغيَر والتطوَر مْن طبيعِة الحياِة و�شنِن الكوِن، اإْذ يمرُّ الإن�شاُن بفتراِت نموٍّ مختلفٍة 
وتتطوُر  تتغيُر  المختلفُة  المجتمعاُت  وكذلَك  تفكيِره،  واأنماِط  اأدوارِه  على  تنعك�ُس 

ان�شجاًما مَع التغيُّراِت التي تحدُث في العالِم.
ِ اأواًل: اأمناُط التغيرُّ

التغيراِت  اإْذ نالحُظ  المجتمِع،  الحياِة جميِعها في  التغيُِّر في جوانِب  اأنماُط  تظهُر 
البناِء  واأدواِت  النقِل  و�شائِل  مثِل  الإن�شاُن،  ي�شتخدُمها  التي  والو�شائِل  الأدواِت  في 
اأفراِد  بيَن  الجتماعيِة  العاقاِت  في  تغيراٍت  ا  اأي�شً وناحُظ  المعلوماِت،  وتكنولوجيا 

المجتمِع، وتغيُّراٍت في الأدواِر التي يوؤّديها الأفراُد  في داخَل المجتمِع.

احلا�رشاملا�شيالق�شيُةالرقم 

حجُم الأ�رشِة1

املباين ال�شكنيُة2

عمُل املراأِة3

التعليُم4

بالتعاوِن مَع اأفراِد مجموعِتَك، بيِّْن جوانَب التغيِر في ما ياأتي:
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َنشاٌط

معار�صموؤيدالق�شيُةالرقم 

انت�شاُر التدخنِي واملخّدراِت بنَي ال�شباِب.1
العتداُء على املمتلكاِت العامِة.2 
الت�رشُب مَن املدر�شِة.3
امل�شاركُة يف املنا�شباِت الوطنيِة.4
نبُذ اإطالِق العياراِت الناريِة.6

 ، اأْو كليٍّ ب�شكٍل جزئيٍّ  ا  اإمَّ اإلى حاٍل،  ُل مْن حاٍل  التحوُّ العامِّ هَو  فالتغيُر بمفهوِمه 
ًل اإيجابيًّا اأْم �شلبيًّا، ويكوُن ذلَك على م�شتوى الفرِد والأ�شرِة والمجتمِع  �شواًء كاَن تحوُّ

والعالِم كلِّه.
1- التغيُُّر على الم�شتوى الفرديِّ

المعرفِة  في  ٌر  وتطوُّ تغيٌُّر  ويتبُعها   ، النموِّ عمليِة  في  متتابعٍة  بمراحَل  الإن�شاُن  يمرُّ 
والفهِم وال�شلوِك.

ْث عْن ذلَك  ا كاَنْت عليِه �شابًقا؟ تحدَّ   هْل تغيََّرْت معارُفَك في الوقِت الحا�شِر عمَّ
. اأماَم زماِئَك في ال�شفِّ

  هْل توؤثُر التغيراُت التي يمرُّ بها الإن�شاُن في اأدوارِه وعاقاِته في المجتمِع؟
ْح ذلَك.      و�شّ

يعدُّ التعليُم مَن العوامِل المهمِة التي توؤدي اإلى التغيُِّر في حياِة الإن�شاِن، اإْذ يترتَُّب على 
ذلَك ازدياُد معارِفه واكت�شاُب مهاراٍت جديدٍة، وهذا ي�شاعُد في �شقِل �شخ�شّيِته 

وتكويِن اتجاهاٍت ثابتٍة نحَو الق�شايا المختلفِة.

ْح موقَفَك مَن الق�شايا الآتيِة، مبّرًرا راأَيَك: و�شِّ
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َنشاٌط

2- التغير على م�شتوى الأ�شرِة
ُتعدُّ الأ�شرُة الموؤ�ّش�شَة الجتماعيَة الأولى الم�شوؤولَة عن التن�شئِة الجتماعيِة، وتوؤدي 
دوًرا اأ�شا�شيًّا في �شلوِك الأفراِد، عْن طريِق التربيِة التي تقّدُمها لأطفاِلها، وقْد مّرِت 
راِت  ٍر عّدٍة �شواٌء  في �شكِلها اأْو حجِمها اأْو وظائِفها، نتيجَة التطوُّ الأ�شرُة بمراحَل تطوُّ

والم�شتجّداِت من حوِلها.
 بّيْن بع�َس جوانِب التغيُِّر التي حدَثْت لاأ�شرِة عبَر الزمِن، ِمْن حيُث: عدُد الأفراِد، 

ال�شتهاُك والإنتاُج، العاداُت والتقاليُد، و�شائُل الترفيِه والت�شليِة.
3- التغيُُّر على م�شتوى المجتمِع

والأدواِر  الجتماعيِة  العاقاِت  عْن طريِق  الجتماعيِّ  مَع محيِطه  الإن�شاُن  يتفاعُل 
الوظيفّيِة، وبهذا فاإنَّ مجموَع التغيُّراِت على م�شتوى الفرِد والأ�شرِة ينعك�ُس ب�شورٍة 
مبا�شرٍة على المجتمِع كلِّه، لذلَك فاإنَّ التغيَُّر في المجتمِع عمليٌة م�شتمرٌة تحدُث بيَن 

فترٍة واأخرى.

حديثًاقديًماالأمثلُةالرقم 

و�شائُل الت�شاِل والتوا�شِل بيَن اأفراِد المجتمِع.1

و�شائُل النقِل.2

طرُق التعلِم.3

عالُج الأمرا�ِص.4

الذي  التغيُِّر  طبيعَة  وبّيْن  الآتيَة،  الجوانِب  تاأّمِل  اأفراِد مجموعِتَك،  مَع  بالتعاوِن 
حدَث لها: 
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َنشاٌط

ُ ال�شلبيُّ  ُ الإيجابيُّ والتغريُّ ثانيًا: التغريُّ
في  مقبولٌة  عمليٌة  وهَو  الحياِة،  ا�شتمراَر  م�شتمرٌة  طبيعيٌة  حالٌة  ذاِته  بحدِّ  التغيُُّر 

المجتمعاِت، ما داَم اأنَّ التغيَر اإيجابيٌّ لم�شلحِة الفرِد والمجتمِع.
،  والمجتمعاُت   اإّل اأنَّ التغيَر بو�شِفه ظاهرًة اجتماعيًة، مْنُه الإيجابيُّ ومْنُه ال�شلبيُّ
ِر تنبُذ التغيُّراِت ال�شلبيَة وتقاوُمها، لأنَّ لها اآثاًرا �شلبّيًة على  ِم والتطوُّ التي ت�شعى اإلى التقدُّ

المجتمِع، وت�شّجُع كلَّ تغيٍُّر اإيجابيٍّ يهدُف اإلى تحقيِق الم�شلحِة العامِة للمجتمِع.
، ولماذا؟ ، وما هَو �شلبيٌّ ِل التغيراِت الآتيَة، وبيِّْن ما هو اإيجابيٌّ تاأمَّ

1- ازدياُد ن�شبِة تعليِم الإناِث.
. ِك الأ�شريِّ 2- انت�شاُر ظاهرِة التفكُّ

. 3- م�ساركُة المراأِة في الن�ساِط االقت�ساديِّ
4- ق�شاُء �شاعاٍت طويلٍة اأماَم )الإنترنت(.

. 5- العنُف الأ�شريُّ

 قد ُيحدُث �شخ�ٌس واحٌد تغّيًرا في المجتمِع اأْو العالم :
1- ما راأُيَك في موؤ�ّش�ِس موقِع التوا�شِل الجتماعيِّ )الفي�س بوك(؟

2- كيَف اأّثَر في حياِة المجتمعاِت؟
؟ 3- كيَف يمكُن اأْن ُت�شِهَم في عمليِة التغيِر المجتمعيِّ
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ِح المق�شوَد بالتغيُِّر. 1- و�شِّ
2- بّيْن دوَر التعليِم في اإحداِث التغيُِّر.

3- حّلْل دوَر الأ�شرِة في اإحداِث التغيُِّر الإيجابيِّ في المجتمِع.
4- و�شْح اأثَر التغيِر الذي حدَث في المظاهِر الآتيِة: 

اأ   - التجارُة.
ب- ال�شيا�شُة.
ج�- ال�شياحُة.
د  - التوا�شُل.

األسئلة
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●  ناق�ِس العبارَة الآتيَة: التغيُر �شرورٌة حيويٌة للمجتمعاِت الب�شريِة.
اإْذ  وجوِدها،  منُذ  الب�شريَة  المجتمعاِت  رافَقِت  التي  ال�ّشماِت  اأهمِّ  مْن  التغيُر  ُيعدُّ 
ثمَّ  الّرعِي  اإلى  الثماِر  وجمِع  ال�شيِد  على  تعتمُد  ب�شيطٍة  بدائيٍة  مجتمعاٍت  مْن  لْت  تحوَّ
التعليُم والتدريُب في تطوِر المجتمعاِت الب�شريِة عبَر  اأَ�شهم  الزراعِة، ثمَّ ال�شناعِة، فقْد 

الزمِن.

ِ الجتماعيِّ اأوًل: مفهوُم التغريُّ
مَن  ظاهرٍة  اأيِّة  على  تطراأُ  التي  والتحولِت  بالختافاِت  الجتماعيُّ  التغيُُّر  يَتمّثُل 
الحياِة،  طريقِة  مثِل:  معّيٍن،  مجتمٍع  في  الزمِن  مَن  معينٍة  فترٍة  في  الجتماعيِة  الظواهِر 

والعاداِت والتقاليِد، والعاقاِت والأدواِر المختلفِة.
اأعِط مثاًل على تغيٍُّر حدَث في مدر�شِتَك مْن حيُث: البناُء، الإدارُة، المعلموَن، المناهُج 

الدر�ُش 
ُ الجتماعيُّ )مفهوُمه وعوامُله(الّثاين التغيُّ

ِ الجتماعيِّ ثانيًا: عوامُل التغريُّ
ها:  تتعّدُد عوامُل التغيُِّر وتتفاعُل. وِمْن اأهمِّ

) 1-  العامُل الديموغرافيُّ )ال�شكانيُّ
ُد بِه الآثاُر المترّتبُة على زيادِة اأعداِد ال�شكاِن في منطقٍة ما، التي توؤّدي اإلى   وُيق�شَ
اإحداِث تغيُّراٍت اجتماعيٍة متنوعٍة في داخِل المجتمِع، مثًا: اأّدْت هجراُت ال�شكاِن 
مَن الريِف اإلى المدِن اإلى تغيُّراٍت في طبيعِة الأدواِر الوظيفيِة والعاقاِت الجتماعيِة 

بيَن اأفراِد المجتمِع.
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 ) 2- العامُل التكنولوجيُّ )التقنيُّ
الحياِة  في  مبا�شٌر  تاأثيٌر  ولها   ، الجتماعيِّ للتغيِر  رئي�ًشا  م�شدًرا  التكنولوجيا  ُتَعدُّ 
ا�شتخداُم  اأّدى  فقْد  الجتماعيِة،  وعاقاِتهم  الأفراِد  �شلوِك  وفي  الجتماعيِة، 
اإلى �شخامِة الإنتاِج والتخ�ش�ِس في العمِل، و�شاعَد  التكنولوجيا في ال�شناعِة مثًا 
ْتها الحياُة الجديدُة، اأّدت اإلى حدوث  ا في ظهوِر عاقاٍت اجتماعيٍة وقيٍم فر�شَ اأي�شً
تغيٍُّر اجتماعيٍّ �شريٍع. ف�شًا عْن اأنَّ التقدَم التكنولوجيَّ في المجالِت الطبيِة �شاعَد 
، ولذلَك اأثُره في  في تخفي�ِس معدلِت الوفياِت، وهذا يوؤّثُر في التركيِب ال�شكانيِّ
الحياِة الجتماعيِة، كما اأن لمواقع التوا�شل الجتماعي اآثارها المختلفة في طبيعة 

العاقات الجتماعية بين اأفراد المجتمع. 
  كيَف يمكُن ا�شتثماُر التكنولوجيا في اإحداِث التغيُّرات الإيجابيِة في المجتمِع؟

3- العامُل البيئيُّ 
عاقاٍت  اإقامَة  تتطّلُب  ما  مجتمٌع  فيها  يعي�ُس  التي  والبيئّيَة  المناخيَة  الظروَف  اإنَّ 
اجتماعيٍة تختلُف ح�شَب بيئِتهم، ولهذا تتفاوُت �شرعُة التغيُِّر الجتماعيِّ في المجتمِع 
ه، وتختلُف بيَن مجتمٍع ومجتمٍع اآخَر، اإْذ توؤّثُر البيئُة في نوِع الن�ساِط االقت�ساديِّ  نف�سِ
وتقاليِدهم. وعاداِتهم  عاقاِتهم  طبيعِة  في  يوؤّثُر  وهذا  ال�شكاُن،  يمار�ُشه  الذي 

4- العامُل القت�شاديُّ
اإنَّ طبيعَة الن�ساِط االقت�ساديِّ لل�سكاِن يوؤّثُر في العالقاِت االجتماعيِة التي تن�ساأُ بيَن 
الأفراِد والجماعاِت، ومَن الأمثلِة على التغيُِّر دخوُل المراأِة بقّوٍة اإلى �شوِق العمِل، 
فقْد لعَبْت اأدواًرا مهمًة في العمِل والوظائِف الحكوميِة والأعماِل المهنيِة الأخرى، 

ِمها. ِر المجتمعاِت وتقدُّ وهذا اأ�شهَم في تطوُّ
والمجتمعاِت  الزراعيِة  المجتمعاِت  بيَن  الجتماعيُة  العاقاُت  تختلُف  كيَف   

ال�شناعيِة؟
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َنشاٌط
 بّيِن العامَل الم�شوؤوَل عْن حدوِث التغيُّراِت الآتيِة:

1- زيادُة كميِة المعلوماِت.
2- زيادُة عدِد �شّكاِن المدِن.

3- تر�شيُد ا�شتهاِك المياِه.
4- زيادُة كمياِت الإنتاِج.

. ُع العمرانيُّ 5- التو�شُّ
6- انخفا�ُس ن�شبِة الأرا�شي الزراعيِة.

ِ الجتماعيِّ ثالثًا: مظاهُر التغريُّ
للتغيُِّر الجتماعيِّ مظاهُر متعددٌة، ومنها:

اللبا�ِس  عاداِت  على  طراأَ  الذي  التغيُِّر  مثُل  الجتماعيِة،  والعاداِت  القيِم  في  التغّيُر   -1
والماأكِل والزواِج وغيِرها مَن العاداِت.

2- التغيُُّر في الأدواِر والمراكِز الجتماعيِة، مثُل انتقاِل معظِم اأفراِد المجتمِع مَن العمِل 
في الرْعِي والزراعِة اإلى العمِل في القطاعاِت الحكوميِة والخا�شِة وال�شناعيِة، وما 

ا مْن هجرِة ال�شّكاِن مَن الريِف اإلى المدِن. ترّتَب على ذلَك اأي�شً

 رّتِب العوامَل الموؤثرَة في التغيُِّر الجتماعيِّ ح�شَب اأهمّيِتها مْن وجهِة نظِرَك.
؟ اذكرها.   في َراأيَك، هْل  هناَك عوامُل اأخرى للتغيُِّر الجتماعيِّ

َنشاٌط

بالتغيُِّر  تاأّثَرْت  التي  الجتماعيِة  العاداِت  ال�شنِّ حوَل  كباِر  اأحِد  مَع  مقابلًة  اأجِر 
ها اأماَم زماِئَك. ، ثمَّ اعر�شْ الجتماعيِّ
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. ِح المق�شوَد  بالتغيُِّر الجتماعيِّ 1- و�شّ
ًحا اأثَر التغيُِّر الذي حدَث. 2- قارْن بيَن طبيعِة العاقاِت الأ�شريِة قديًما وحديًثا، مو�شّ

3- هِل التغيُُّر الجتماعيُّ يحدُث فجاأًة؟ بّرْر اإجاَبَتك. 
4- بّيْن اأثَر كلٍّ مَن التغيراِت الآتيِة في المجتمِع:

ُالرقم  الأثُر املرتتُّب يف املجتمِعالتغريُّ

ا�شتخداُم و�شائِل النقِل الحديثِة.1

للعمِل 2 ُه  والتوجُّ والزراعِة  بالرْعِي  العمِل  ترُك 
. بالقطاِع الحكوميِّ

مْن 3 الحديثِة  التوا�شِل  و�شائِل  ا�شتخداِم  كثرُة 
 . هواتَف خلويٍة ومواقِع التوا�شِل الجتماعيِّ

األسئلة
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● �شْف ما ت�شاهُدُه في ال�شورِة.
● في راأِيَك، ما اأثُر ا�شتخداِم الهواتِف الخلويِة في العاقاِت الجتماعيِة؟ 

● هْل تعاني مْن هذِه الم�شكلِة في بيِتَك؟
● اقترْح حلوًل لمواجهِة هذِه الم�شكلِة.

اأوًل: مفهوُم امل�شكلِة الجتماعيِة
 اأنماٌط �سلوكيٌة اأْو حاالٌت غيُر مرغوٍب فيها مْن بع�ِس اأفراِد المجتمِع، وهوؤالِء االأفراُد 
الم�شكاِت  هذِه  مجابهِة  في  الإ�شاحيِة  والبرامِج  الخطِط  و�شِع  ب�شرورِة  يعترفوَن 

والحدِّ مْن مفعوِلها. 
يِف اإلى المدينِة،وما يترّتُب عليها مْن �شغٍط على  ومَن الأمثلِة عليها: الهجرُة مَن الرِّ

الدر�ُش 
ِ الجتماعيِّالّثالُث   م�سكالُت التغيُّ

● تاأّمِل ال�شورَة الآتيَة، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليها: 

ال�شكُل )5-1(: مجموعٌة ِمْن اأفراِد العائلِة من�شغلوَن بالهواتِف الخلويِة.
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ِ الجتماعيِّ يُة لظهوِر م�شكالِت التغريُّ ثانيًا: الأ�شباُب املُوؤَدِّ
 ، الجتماعيِّ التغيُِّر  م�شكاِت  ظهوِر  اإلى  اأّدْت  التي  الأ�شباِب  مَن  العديُد  هنالَك 

ويمكُن اأْن نق�ّشَمها اإلى نوعيِن، تاأّمِل الجدوَل الآتَي:
اأمثلٌةالأ�شباُب

وزلزَل  طبيعيٌة براكيَن  مْن  الطبيعيُة  الكوارُث   ، ال�شكانيُّ التزايُد 
وفي�شاناٍت. 

�شعُف التعليِم، عدُم قبوِل الآخِر، مقاومُة التغييِر. اجتماعيٌة

ِ الجتماعيِّ ثالثًا: م�شكالُت التغريُّ
ينتُج عِن التغيُِّر الجتماعيِّ م�شكاٌت عدٌة، ومنها ما ياأتي:

1- م�شكالٌت بيئيٌة
 تنتُج عِن ال�شغِط المتزايِد على الموارِد الطبيعيِة، وظهوِر م�شكاِت التلوِث البيئيِّ 
والتغيُِّر المناخيِّ الناتجِة عِن التطوِر والتقّدِم ال�شناعيِّ والأن�شطِة الب�شريِة المختلفِة.

 في راأِيَك، هْل يقت�شُر التلوُث على الدوِل ال�شناعيِة فقْط؟ لماذا؟
 ا�شتنتْج اآثاَر التلّوِث على الإن�شاِن.

حاجٍة،  دوِن  مْن  الِت  الَجَوّ مَن  العديِد  مثُل اقتناِء  التفاخريُّ  وال�شتهاُك  الخدماِت، 
و�شعُف العاقاِت الأ�شرّيِة، وم�شكاٌت �شلوكيٌة مثُل انت�شاِر المخدراِت والإدماِن.
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2- م�شكالٌت اأ�شريٌة
 قْد يوؤدي التطّوُر ال�شناعيُّ والتكنولوجيُّ واإ�شاءِة ا�شتخداِم التكنولوجيا اإلى �شعِف 
العاقاِت الأ�شريِة، و�شعِف قدرِة الأ�شرِة على القياِم بمهماِتها التربويِة والجتماعيِة.
 في راأِيَك، ما المظاهُر الإيجابيُة وال�شلبيُة ل�شتخداِم و�شائِل التوا�شِل الجتماعيِّ 

على الأ�شرِة والمجتمِع؟
3- م�شكالٌت �شلوكيٌة

الآخريَن،  عِن  والنعزاُل  والتدخيُن  والمخدراُت  الإدماُن  الم�شكاِت  هذِه  ِمْن 
وا�شتخداُم العنِف بديًا عِن الحواِر والتفاهِم.

عِن  الناتجِة  الم�شكاِت  مَن  ال�شباِب  في حمايِة  الأردنيُة  الدولُة  اأ�شهمِت  كيَف   
؟ التغيُِّر الجتماعيِّ

؟  هْل هناَك م�شكاٌت اأخرى للتغيُِّر الجتماعيِّ

َنشاٌط

�شّنِف الم�شكاِت الآتيَة اإلى م�شكاٍت بيئيٍة واأ�شريٍة و�شلوكيٍة:
الم�شانِع  دخاُن  المخدراُت،   ، الأ�شريُّ التفكُك   ،) ال�شو�شائيُّ )التلوُث  ال�شجيُج 

وال�شياراِت، �شعُف التوا�شِل بيَن اأفراِد المجتمِع.
)ثمَّ اقترْح اأنَت وزماوؤَُك طرًقا لحلِّ مثِل هذِه الم�شكاِت(.
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ِ الجتماعيِّ الإيجابيِّ رابًعا: دوُر التعليِم يف التغريُّ
- في بياِن كيفيِة التعامِل  ل يمكُن التقليُل مْن اأهميِة التعليَم- خا�شًة التعليَم المدر�شيَّ
اإلى العالِم مْن  مَع التغيُّراِت الجتماعيِة. فالتعليُم يوؤّثُر في الطريقِة التي ينظُر النا�ُس بها 
حوِلهم، وفي كيفيِة فهِمهم للق�شايا، وي�شاعُد في اإيجاِد الحلوِل لم�شكاِتهم، ويجعُلهم 

اأكثَر اإدراًكا لواقِعهم. فالتعليُم هَو المحرُك الرئي�ُس للتقدِم والتطوِر في المجتمِع.

ِم لمجتمِعَك الذي تعي�ُس فيِه؟   في راأِيَك، كيَف ت�شهُم في تحقيِق التقدُّ

َنشاٌط

المكتبِة،  اإلى  بالرجوِع  اأْو  )الإنترنت(،  في  البحِث  محركاِت  باأحِد  ا�شتعْن 
؛ )اأ�شباِبها، وطرِق عاِجها(،  واكتْب تقريًرا عْن اإحدِى م�شكاِت التغيُِّر الجتماعيِّ

ثمَّ اعر�ْس ذلَك اأماَم زماِئَك.
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ِح المق�شوَد بالم�شكلِة الجتماعيِة.  1- و�شّ
.  2- اذكْر ثاثَة اأ�شباٍب توؤدي اإلى ظهوِر م�شكاِت التغيُِّر الجتماعيِّ

 3- في راأِيَك، كيَف نعمُل على حلِّ الم�شكاِت الآتيِة ؟
 اأ   - ظاهرُة اإطاِق العياراِت الناريِة في الأفراِح.

ُب الأطفاِل مَن المدر�شِة.  ب- ت�شرُّ
 ج�- دخاُن ال�شياراِت )العادُم(.

 د  - كثرُة العمالِة الوافدِة.
5- بّيْن اإيجابياِت و�شائِل التوا�شِل الجتماعيِّ و�شلبّياِتها.

األسئلة
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● ما التغيُّراُت التي �شهَدها المجتمُع الأردنيُّ في الآونِة الأخيرِة؟
�شريعًة،  وتطوراٍت  متاحقًة  اأحداًثا  الما�شي  القرِن  مَن  الأخيرُة  العقوُد  �شهَدِت 
غيرِه  مثُل  الأردنيُّ  والمجتمُع  العالِم،  دوِل  معظِم  في  اأمًرا حتميًّا  التغيُِّر  عمليَة  جعَلْت 
القت�شاديِة  الحياِة  جوانِب  معظَم  �شمَلْت  �شريعٍة  بتغيُّراٍت  مّرْت  التي  المجتمعاِت  مَن 

والجتماعيِة والثقافيِة. تاأّمِل ال�شورَتْيِن الآتيَتْيِن، ثمَّ اأجْب عّما يليهما:

الدر�ُش 
ُر الجتماعيُّ في المجتمِع الأردنيِّالرابُع التغيُّ

● �شْف طبيعَة التغيُِّر في ال�شورَتْيِن.

ِ يف املجتمِع الأردينِّ اأوًل: عوامُل التغريُّ
هناَك عملّياُت تغيٍُّر عّدٌة حدثْت في المملكِة الأردنيِة الها�شميِة منُذ تاأ�شي�ِس الدولِة 

حتى الآَن؛ ب�شبِب عوامَل عدٍة، منها:
1- الهجراُت ال�شكانيُة المتتابعُة، كالهجرِة مَن الريِف اإلى المدينِة.

ال�شكُل )5-2(: تطور مدينة عّمان.
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ُر التكنولوجيُّ ال�شريُع. 2- التطوُّ
ُر في التعليِم. 3- التطوُّ

؟   كيَف اأثََّر كلٌّ مَن التعليِم والتطوِر التكنولوجيِّ في المجتمِع الأردنيِّ

ِ يف املجتمِع الأردينِّ ثانيًا: مظاهُر التغريُّ
 تّت�شُل التغيراُت الجتماعيُة، التي �شِهَدها الأردنُّ في العقَديِن الأخيَريِن بمامِح البناِء 
: ، والنظاِم القيمي ال�شائِد، ومْن مظاهِر التغيُِّر الجتماعيِّ الجتماعيِّ  للمجتمِع الأردنيِّ

1 - التعليُم والم�شتوى ال�شحيُّ والمعي�شيُّ وجودتُه

ال�شكُل )5-3(: الجامعة الأردنية.

�شِهَدِت الخدماُت التعليميُة 
ملحوًظا  تطوًرا  وال�شحيُة 
مَن  واأ�شبَح   ، الأردنِّ في 
بذلَك  لها  الم�شهوِد  الدوِل 

على م�شتوى العالِم.

2 - اإ�شهاُم المراأِة في المجتمِع وموؤ�ش�شاِت الدولِة
ارتفَعْت مكانُة المراأِة في المجتمِع الأردنيِّ منُذ مطلِع الخم�شينّياِت؛ وذلِك لّت�شاِع 
التي  الأردنيِة  والت�شريعاِت  القوانيِن  اإ�شداِر  وب�شبِب  اأماَمها،  والعمِل  التعليِم  فر�ِس 
تقّوي مكانَة المراأِة في المجتمِعِ وتعّزُزها، اإ�شافًة اإلى اختاِف نظرِة المجتمِع اإلى 

المراأِة، فهَي �شريٌك مهمٌّ في عملياِت التنميِة والتطوِر للمجتمِع.
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ُر 3 - التح�شُّ
مْن مظاهِر التغيُّر هجرُة ال�شكاِن مَن الريِف اإلى المدينِة، وزيادُة عدِد �شكاِن المدِن 
ُل نمِط الأ�شرِة مَن الأ�شرِة الممتّدِة اإلى  ِر الخدَماِت والوظائِف فيها، وتحوُّ نتيجَة توفُّ

الأ�شرِة النوويِة، وم�شاركُة الآباِء والأمهاِت والأبناِء  مًعا في �شنِع قراراِتها.
ُر في المجاِل القت�شاديِّ 4 - التطوُّ

وتجّلى ذلَك في القفزِة الهائلِةِ في اإن�شاِء الم�شاريِع ال�شناعيِة، والنموِّ ال�شريِع في القوى 
العاملِة، والهتماِم المتزايِد بالتجارِة الداخليِة والخارجيِة، ونموِّ الأ�شواِق التجاريِة.

ال�شكُل )5-4(: م�شاركُة المراأِة في العمِل.
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ُ الجتماعيُّ ثالثًا: ال�شباُب والتغريُّ
على  والقدرُة  المتجددُة،  والحيويُة  الطاقُة  منها:  كثيرٍة،  بمزايا  ال�شباِب  �شنُّ  يمتاُز 
، والطموُح، وحبُّ المغامرِة، والقدرُة على التطويِر والتجديِد،  العطاِء البدنيِّ والعقليِّ

ُن ال�شباَب مَن الم�شاركِة في م�شروعاِت التغييِر. وهذا ُيمكِّ
 هل هناَك �شفاٌت اأخرى لل�شباِب؟ اذكْرها.

يمّثُل ال�شباُب راأ�َس ماِل المجتمِع وم�شدَر قّوِته؛ لما يملكونه مْن اإمكاناٍت وقدراٍت 
الفئُة دوٌر في عمليِة  التفاعِل، والندماِج والم�شاركِة في ق�شايا المجتمِع، ولهذِه  على 

البناِء، والتغييِر والتجديِد. وتّت�شُح اأدواُر ال�شباِب في الآتي:
1- الم�شاركُة بعمليِة النتخاباِت، اإْذ ُتَعدُّ اأ�شواُت ال�شباِب حا�شمًة، وت�شّكُل جزًءا كبيًرا    

مَن الأ�شواِت جميِعها.
، مثِل ق�شايا حقوِق المراأِة والطفِل. 2- الم�شاركُة بق�شايا الراأي العامِّ

3- القياُم بالأن�شطِة التعاونيِة والتطوعيِة لخدمِة المجتمِع.
المعرفِة،     تو�شيُع  �شاأِنها  مْن  ونقا�شاٍت،  عمٍل  وور�شاِت  علميٍة  بموؤتمراٍت  القياُم   -4

وتحفيُز العقِل؛ ل�شتقباِل اإنتاجاٍت فكريٍة جديدٍة.
المحافظُة على ُهويِة الوطِن والدفاُع عْنُه.  -5

م�شلحِة  نحَو  الجتماعيِّ  التغيُِّر  توجيِه  في  لل�شباِب  الأخرى  الإيجابّيُة  الأدواُر  ما    
المجتمِع والوطِن؟

َنشاٌط
 بّيَنْت درا�شٌة باأنَّ الأردنَّ يواجُه م�شكلًة ب�شبِب ازدياِد عدِد �شكاِن المدِن وتناق�ِس 
المدِن،  ل�شّكاِن  المقّدمِة  الخدماِت  على  �شلًبا  انعك�َس  وهذا  الريِف؛  �شكاِن  عدِد 
. اقترْح اأنَت  وقّلَل الإنتاَج الزراعيَّ للريِف، واأّدى اإلى اختاٍل في التوزيِع ال�شكانيِّ

وزماوؤَك حلوًل لهذِه الم�شكلِة.
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تاأّمِل الن�سَّ الآتَي، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه:`
فاأنتُم   ، نوٍع خا�سٍّ مْن  تواجهوَن م�شوؤولياٍت وتحدياٍت  الأردنيَّ  �شباَبنا  يا  اأنُتْم 
عوائَد  �شيجني  وَمْن  �شيعي�ُس  َمْن  ثانًيا  واأنُتْم  المجتمِع،  في  الأو�شُع  القطاُع  ابتداًء 
لتكوَن مخرجاُتها  ونعمُل  ناأمُل  والتي  اليوَم،  الأردنُّ  بها  يمرُّ  التي  التنمويِة  العمليِة 

اإيجابيًة بعوِن اهلِل تعالى.
ولأنَّ ِحمَلكم اأيها ال�شباُب كبيٌر، وم�شوؤولياُتكم عظيمٌة، بقدِر ما هي اإرادُتكم 
وجديريَن  الم�شوؤوليِة،  هذِه  قدِر  على  تكونوا  باأْن  مطالبوَن  فاأنتْم  وطموحاُتكم، 
بهذا الحمِل؛ لأنَّ م�شتقبَل الأردنِّ اأمانٌة نودُعكم اإياها، ولأنَّ غُد الأردنِّ هَو اليوُم، 
بالتغييِر  مطالٌب  موقِعه  في  وكلٌّ  الرحبُة.  واآفاُقه  الوطِن  غُد  هْم  الأردنِّ  و�شباُب 
والإ�شاِح الذي يعزُز قيَم النتماِء لاأردنِّ و�شعبِه؛ لأنَّ الإ�شاَح هَو رغبُة الفرِد قبَل 
. اأْن ي�شبَح مزاَج المجتمِع، وهَو �شنُة الحياِة المتلهفِة اإلى الإنجاِز والتغييِر الإيجابيِّ
يا �شباَب الأردنِّ الغالي، اعلموا اأنَّ م�شتقبَل الوطِن بيَن اأيديكم، واأّنكم مْن اأبرِز 
�شّناِعه، واأنتْم ِنْعَم َمْن يحمُل هذِه الم�شوؤوليَة، وام�شوا في م�شيرِة البناِء والتحديِث 
، كلُّ الأردنِّ مْن خلِفكم، يع�شُدكم في كلِّ خطوٍة مْن خطواِتكم،  والزدهاِر. فالأردنُّ

. بارَككم اهللُ  عزَّ وجلَّ
)مْن ر�شالِة جالِة الملِك عبِد اهلِل الثاني اإلى �شباِب الأردنِّ بمنا�شبِة اليوِم العالميِّ لل�شباِب 12 اآب/اأغ�شط�س2007(

؟ 1- على ماذا يدلُّ اهتماُم جالِة الملِك عبِداهلِل الثاني بال�شباِب الأردنيِّ
؟ 2- ما الم�شوؤولياُت المترّتبُة على ال�شباِب الأردنيِّ في اإحداِث التغييِر الإيجابيِّ

ك وزماِئَك  ِلَك للم�شوؤوليِة والتزاِمَك اأماَم نف�شِ 3- اكتْب ِفقرًة تعبُِّر فيها عْن تحمُّ
باإحداِث التغييِر الإيجابيِّ في وطِنَك.

4- ارجْع   اإلى الموقِع الإلكترونيِّ لجالِة الملِك عبداهلِل الثاني، واقراأْ ر�شالَة جالتِه كاملًة.

َنشاٌط
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. 1- عّدْد عوامَل التغيُِّر في المجتمِع الأردنيِّ
؟ 2- ما مظاهُر التغيُِّر في المجتمِع الأردنيِّ

ْر ذلَك. . ف�شِّ 3- يعدُّ التعليُم عامًا ومظهًرا للتغيُِّر الجتماعيِّ
4- اذكْر بع�َس �شفاِت ال�شباِب.

5- كيَف يمكُن لل�شباِب الم�شاركُة في التغيُِّر في المجتمِع؟
. 6- اكتْب ِفقرًة تتحّدُث فيها عْن خ�شائ�ِس المجتمِع الأردنيِّ

اأْن يكوَن تغيًُّرا عقانيًّا  7- ناق�ِس العبارَة الآتيَة: ينبغي للتغيِِّر الذي نريُده في مجتمِعنا 
قائًما على العلِم، يغّلُب الم�شلحَة الوطنيَة العاّمَة على الم�شلحِة ال�شخ�شيِة.

8- اأماَمَك مجموعٌة مَن الق�شايا، بيِّْن موقَفَك منها:
اأ   - معرفُة التحدياِت التي تواجُه المجتمَع، والإ�شهاُم في حلِّها.

ب- احتراُم القانوِن، واللتزاُم بِه.
ج�- توظيُف التكنولوجيا لفائدِة المجتمِع.

د  - تلوُث البيئِة.
ه� -نق�ُس المياِه، وعدُم كفايِة موارِد الطاقِة.

األسئلة
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َأْسِئَلُة اْلَوْحَدِة

، الم�شكلُة الجتماعيُة. ِف المق�شوَد بما ياأتي: التغيُُّر الجتماعيُّ 1 - عرِّ
؟ 2 - ما اأبرُز مظاهِر التغيُِّر الجتماعيِّ

. 3 - اذكْر ثاثًة مَن العوامِل الموؤّثرِة في التغيُِّر الجتماعيِّ
؟ اقترْح حلوًل لها. 4 - ما الأ�شباُب الموؤّديُة لظهوِر م�شكاِت التغيُِّر الجتماعيِّ

. ْح دوَر التعليِم في التغيُِّر الجتماعيِّ 5 - و�شِّ
6 - بيِّْن راأيَك في المواقِف الآتيِة:

اأ   - يقوُد �شابٌّ �شيارَته ب�شرعٍة عاليٍة، وكاَد اأْن يت�شبََّب بعدٍد مَن الحوادِث.
ب- تتفاخُر طالبٌة اأماَم زمياِتها في المدر�شِة باأّنها ت�شتري اأحدَث اأنواِع الهواتِف 

النقالِة مهما كاَن ثمُنه.
ج�- يتعاوُن الطلبُة في تنظيِم حماِت نظافٍة في داخِل المدر�شِة وخارِجها.

48
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اأماَم   )  X( واإ�شارَة  تتقنُه,  الذي  الأداِء  اأماَم   )ü( اإ�شارِة  بو�شِع  تعلَُّمَك  قيّْم  الوحدِة,  درا�شِة  بعَد 
الأداِء الذي ل تتقنُه. 

اِتيُّ ْقويُم الذَّ التَّ

لنعممعاييُر الأداِءالرقم
اأعّرُف المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في الوحدِة.1
2. اأبّيُن مظاهَر التغيُِّر الجتماعيِّ
3. اأعّدُد العوامَل الموؤثرَة في التغيُِّر الجتماعيِّ
اأ�شتخل�ُس م�شكاِت التغيُِّر، واأقترُح حلوًل لها.4
5  . اأقارُن بيَن م�شكاِت التغيُِّر الجتماعيِّ
6. ُح اأثَر النت�شاِر الثقافيِّ في عملياِت التغيُِّر الجتماعيِّ اأو�شّ
اأعّدُد بع�َس المظاهِر ال�شلبيِة في المجتمِع.7
8. اأقّدُر اأهميَة التعليِم في التغيُِّر الجتماعيِّ



50

الوحدُة 
6ال�ساد�سُة

ال�سيُة احل�ساريُة
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تتناوُل هذِه الَوحدُة ال�شيرَة الح�شاريَة لمحافظَتْي عّماَن واإربَد؛ بهدِف تعريِف الطلبِة 
القت�شاِد  المعالِم في دعِم  واأهميَة هذِه  فيها،  الأثريِة والح�شاريِة والدينيِة  المعالِم  اأبرَز 

. الوطنيِّ

يُتوقَُّع مَن الطلبِة بعَد النتهاِء مْن درا�شِة هذِه الوحدِة اأْن يكوَن قادًرا على اأْن:
   ي�شتوعَب الحقائَق والمفاهيَم ويكت�شَب القيَم والتجاهاِت.

.    ي�شتنتَج اأثَر الموقِع الجغرافيِّ في تاريِخ المدينِة وتطّوِرها الح�شاريِّ
.    يحلَل الدوَر الح�شاريَّ للمدينِة في محيِطها الجغرافيِّ

. َح اأهميَة المواقِع الأثريِة والح�شاريِة في جذِب ال�شياِح ودعِم القت�شاِد الوطنيِّ    يو�شِّ
   يتتّبَع الأحداَث التاريخيَة والح�شاريَة للمدينِة.

َح اأهميَة الدوِر العربيِّ والإ�شاميِّ في �شياغِة المامِح الح�شاريِة.    يو�شِّ
َح الإنجازاِت الح�شاريَة التي تمتاُز بها المدينُة عْن غيِرها مَن المدِن.    يو�شِّ

   يحلَِّل اأهميَة الحركِة التعليميِة للمدينِة.
.    يقّدَر عراقَة المراكِز الح�شاريِة في الأردنِّ
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َنشاٌط

الدر�ُش 
الأوُل

عّمان 

عّماُن: هَي اأكثُر المحافظاِت �شّكاًنا، وثالُث 
معاَن  محافظَتْي  بعَد  م�شاحًة  محافظٍة  اأكبِر 
ها محافظُة الزرقاِء مَن ال�شماِل  والمفرِق، تحدُّ
والبلقاِء  ماأدبا  ومحافظتا   ، ال�شرقيِّ وال�شماِل 
محافظتا  الجنوِب  جهِة  ومْن  الغرِب،  مَن 
مَع  بحدوٍد  عماُن  وتت�شارُك  ومعاَن،  الكرِك 
ال�شرِق. وتبلُغ  مَن  ال�شعوديِة  العربيِة  المملكِة 

م�شاحُة  عّماَن  تقريًبا   7579  كم2.

بالتعاوِن مَع معّلِمَك، ارجْع اإلى اأحِد المعجماِت، وا�شتخرْج معنى عّماَن.

اأوًل: التطوُر التاريخيُّ لعماَن
يعوُد تاريُخ عّماَن اإلى اأكثَر مْن 7000 �شنٍة قبَل المياِد، وفي اأثناِء هذِه الفترِة الطويلِة 
�شهَدِت المدينُة الكثيَر مَن الح�شاراِت، دّلْت عليها الآثاُر المنت�شرُة في اأرجاِء المدينِة، 
بني  قبائُل  ثمَّ  الأقدميَن،  العماليِق  قبائُل  ثمَّ  والهك�شو�ُس،  الحيثيوَن  عّماَن  اإلى  قدَم  لقْد 
ربِة  ا�شَم  البدايِة  في  عليها  فاأطلقوا  ا�شَمُهم،  المدينَة  اأعَطوا  الذين  العمونّييَن،  اأِو  عموَن 
عّموَن، والربُة تعني العا�شمَة اأْو داَر الملِك، ثمَّ �شقَطْت مَع مروِر الزمِن كلمُة ربَة، وبِقَيْت 
عموُن حّتى اأطلَق عليها الأمويوَن ا�شَم عّمان. وقْد خ�شَعْت عماُن لحكِم الآ�شوريّيَن ثمَّ 
البابلّييَن، ثمَّ بداأْت فترُة الإمبراطوريِة اليونانيِة، ف�شيطَر الإغريُق البطال�شُة على المنطقِة 

ال�شكُل )6-1(: خريطُة المملكِة الأردنيِة الها�شميِة 
ويظهر عليها موقُع محافظِة عماَن. 

عّماُن
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1- �شبيُل الحورياِت
اأقيَم فوَق مجرى نهِر  ، حيُث  المياديِّ الثاني  القرِن  الرومانيِة في  الفترِة  اإلى  يعوُد 
َعْت فيِه طاقاٌت �شغيرٌة ن�شُف  عّماَن القديِم، وقِد احتوى على ثاِث حنايا، اإذ ُو�شِ

ا، وُرّتَبْت في �شّفْيِن يعلو اأحُدهما الآخَر. دائريٍة اأي�شً

2- جبُل القلعِة
ا لحكِمهم في المدينِة،  اأحُد جباِل مدينةِ عّماَن، وقِد اّتخَذه العمونيوَن منُذ القدِم مقرًّ
وتبَعهم في ذلَك اليوناُن والروماُن والبيزنطّيوَن، وفي اأثناِء فترِة الحكِم الأمويِّ ُبِنَي 

على قّمِته ق�شٌر، لتزاُل اآثاُره قائمًة اإلى الآَن.

ثانيًا: املواقُع الأثريُة واحل�شاريُة

بما فيها ربُة عموَن، التي اأبدَل ا�شَمها بطليمو�ُس الثاني اإلى ا�شِم »فيادلفيا«؛ ن�شبًة للقائِد 
»فيادلفيو�س«، ثمَّ انق�شَمْت عماُن لت�شبَح جزًءا مَن الدولتيِن النبطيِة وال�شلوقيِة اإلى اأْن 
، ومْن  ا�شتولى عليها الملُك الرومانيُّ »هيرود�س«، وبهذا دخلِت المدينُة العهَد الرومانيَّ

ثمَّ البيزنطيَّ حّتى منت�شِف القرِن ال�شابِع الميادي.

  في راأِيَك، ما اأ�شباُب تعاقِب العديِد مَن الح�شاراِت على حكِم عّماَن؟

ال�شكُل ) 6-2(: اآثاُر جبل القلعة.
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3- المدّرُج الرومانيُّ
ُيَعدُّ هذا المعلُم الأثريُّ اأكثَر معالِم عّماَن اإثارًة مْن اأياِم فيادلفيا القديمِة. ُبنَي المدّرُج 
عاَم 170 بعَد المياِد؛ ليّت�شَع لحوالي �شّتِة اآلِف متفرٍج، وقْد كانْت تعر�ُس عليِه 
م�شرحياٌت، ول يزاُل ُي�شتخَدُم لإقامِة الحتفالِت. ويجاوُر المدرَج متحُف التقاليِد 

ال�شعبيِة الأردنيُّ مْن جهٍة، ومتحُف عماَن الفلكلوريُّ مْن جهٍة اأخرى.

. ال�شكُل ) 6-3(: المدّرُج الرومانيُّ

َنشاٌط

تعاوْن مَع زماِئَك في اإعداِد لوحٍة جداريٍة تت�شمُن اأهمَّ المعالِم الح�شاريِة لمدينِة 
عماَن.
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4- موقُع عيِن غزاٍل
مْن  ال�شرقيِّ  ال�شماِل  في  يقُع  اأثريٌّ  موقٌع 
الذي  الرئي�ِس  الطريِق  على  عماَن  مدينِة 
َف  اكُت�شِ وقِد  الزرقاِء.  مدينِة  مَع  يربُطها 
َفُة  الُمكت�شَ الآثاُر  وتعوُد  1974م.  عاَم 
اإلى حقبِة ما قبَل الفخاِر  في هذا الموقِع 
8500-5500 ق م )الع�شِر الحجريِّ 
وقْد  م.(،  8500-4500ق.  الحديِث 
اأنَّ  على  َفُة  المكَت�شَ الأثريُة  اللُّقى  دّلِت 
ومنطقَة  زراعيًة  قريًة  كاَن  المكاَن  هذا 

ا�شتقراٍر.

5- الم�شجُد الح�شينيُّ
اأق��دُم م�شاجِد العا�شم��ِة الأردنيِة 
��ُه الأمي��ُر عب��ُد اهلِل  عّم��اَن، اأ�ّش�شَ
الأوُل ابُن الح�شيِن عاَم 1923م، 
و�شّم��َي به��ذا ال�ش��ِم ن�شب��ًة اإلى 
ال�شريِف الح�شي��ِن بِن عليٍّ )قائَد 

الثورِة العربيِة الكبرى(.

 ال�شكُل ) 6-4(: ُمكت�شفاُت عيِن غزاٍل.

.  ال�شكُل ) 6-5(:الم�شجُد الح�شينيُّ
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6- موقع اأهِل الكهِف
علندا،  اأبو  في  الرجيِب  قريِة  في  يقُع 
العا�شمِة  بعِد 7 كيلو متٍر �شرَق  على 
عّماَن، وُيعتقُد اأنَّ مغارَة الكهِف مرقٌد 
حيَن  لُهْم  الكهِف  اأ�شحاُب  اّتخَذُه 
وفاّريَن  هم،  باأنف�شِ هاربيَن  دخلوها 
بديِنهم مْن طغياِن الملِك ديقيانو�َس، 
قْد  المذكورَة  الحادثَة  اأنَّ  ُح  وُيرجَّ
الإمبراطوِر  حكِم  اأثناِء  في  حدَثْت 

 . ثيودو�شيو�َس في الع�شِر البيزنطيِّ

7- ق�شُر العبِد اأْو ق�شُر عرِاق الأميِر
عراِق  بلدِة  في  يقُع  اأثريٌّ  ق�شٌر 
غرَب  كم   35 تبعُد  التي  الأميِر 
مدينِة عّماَن. يعوُد الق�شُر اإلى الفترِة 

اليونانيِة )الهلن�شتيِة(.

8- رجُم الملفوِف
اأحُد اأقدِم المعالِم التاريخيِة في العا�شمِة الأردنيِة عّماَن، وهَو برٌج �شّيَده العمونّيوَن 
في الع�شِر الحديديِّ في حوالِي القرِن الثالَث ع�شَر قبَل المياِد. ورجُم الملفوِف 
اإْذ كاَنْت تهدُف للدفاِع عِن المدينِة  اأحاَطْت برّبِة عموَن،  مثُل باقي الأبراِج التي 

كاِت الأعداِء. وحمايِتها، ومراقبِة تحرُّ

ال�شكُل )6-6(: موقُع اأهِل الكهِف.

ال�شكُل )6-7(: ق�شُر عراِق الأمير.
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وفي العا�شمِة عّماَن يوجُد عدٌد مْن المقاماِت مثِل مقاِم ال�شحابيِّ باِل بِن رباٍح، 
ومقاِم ال�شحابيِّ عبُد الرحمِن بِن عوٍف. 

َنشاٌط

ْم رحلًة اإلى اأحِد المواقِع الأثريِة والح�شاريِة في عّماَن.    1- بالتعاوِن مَع معّلِمَك، نظِّ
  2- بو�شاطِة الإذاعِة المدر�شيِة، تحّدْث عْن اأهميِة ال�شياحِة الدينيِة.

ثالثًا: عّماُن يف الوقِت احلا�رِش
عّماُن اليوَم مدينٌة مزدهرٌة ومتطورٌة، وتمتاُز بنه�شٍة تنمويٍة واقت�شاديٍة م�شتدامٍة، فقْد 
�شِهَدْت تطّوًرا ملحوًظا في المجالِت التنمويِة والقت�شاديِة والثقافيِة جميِعها، وتو�ّشَعْت 

ًما وا�شًحا في مجاَلْي التعليِم وال�شحِة.  ا تقدُّ َمْت اأي�شًّ بالحركِة العمرانيِة، وتقدَّ

ال�شكُل )6-8(:�شوٌر متنوعٌة من العا�شمِة عماَن.

مدينِة  في  التعليِم  بداياُت  تعوُد 
عّماَن اإلى عاِم 1916، عنَد افتتاِح 
كاَن  وقْد  النجاِح،  داِر  مدر�شِة 
الح�شينيِّ  الم�شجِد  خلَف  موقُعها 
الكبيِر، ثمَّ �شِهَدْت المدينُة في حقبِة 
الخم�شينّياِت وال�شتينّياِت مَن القرِن 
مجاِل  في  نوعيًة  قفزًة  الما�شي 
العالي،  التعليِم  ثمَّ  ومْن  التعليِم، 
الأردنيِة  الجامعِة  بتاأ�شي�ِس  وذلَك 
النقلُة  ازدادِت  ثمَّ  1962م.  عاَم 
العالي التعليِم  مجاِل  في  النوعيُة 
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مركًزا  ع��ّمان  اأ�شبَحْت  حّتى  والت�شعينّياِت،  الثمانينّياِت  َعقَدِي  في  كبيٍر  ب�شكٍل 
لجذِب الطلبِة مَن الدوِل العربيِة ال�شقيقِة. 

ِر  تطوُّ في  الإيجابيُّ  الأثُر  الطبيِة  الح�شيِن  مدينِة  لإن�شاِء  كاَن  ال�شحِة،  مجاِل  وفي 
الخدماِت ال�شحيِة، ثمَّ اأّدى تزايُد الم�شت�شفياِت الحكوميِة والخا�شِة، وتطوُر الخدماِت 
التي تقّدمها اإلى جعِل عّماَن مركًزا لجذِب ع�شراِت الآلِف مَن الأ�شّقاِء العرِب لتلّقي 

الخدماِت العاجيِة �شنويًّا.
العريِق،  وتراِثها  ُهوّيِتها  على  تحافُظ  فهَي  والحا�شُر؛  الما�شي  فيها  يجتمُع  عّماُن 
وتواكُب تطوراِت الع�شِر بجوانِبه كلِّها، وتحظى عّماُن ومحافظاُت المملكِة جميُعها 
برعايِة جالِة الملِك عبِد اهلل الثاني ابِن الح�شيِن، وذلَك عْن طريِق روؤيٍة ملكيٍة �شاميٍة، 
عّزَزْت اأنموذجيَة عّماَن بو�شِفها عا�شمًة ح�شاريًة ر�ّشَخْت ثقافَة الب�شِر والحجِر، �شمَن 

ٍر ع�شريٍّ �شهَدْتُه م�شروعاُتها التنمويُة على اختاِف مياديِنها. تطوُّ

بالتعاوِن مَع زماِئَك اأو بالعودِة اإلى �شبكِة الإنترنت، اكتْب تقريًرا عْن اإ�شهاِم 
ِرها. ع�شائِر ال�شرك�ِس في نموِّ مدينِة عّماَن وتطوُّ

َنشاٌط
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ا زمنيًّا يبّيُن الح�شاراِت التي تعاقَبْت على حكِم عّماَن. 1- ار�شْم خطًّ
2- بّيْن اأهمَّ المقاماِت الموجودِة في عّماَن.
ْح اأهميَة الحركِة التعليميِة في عّماَن. 3- و�شّ

4- بّيْن اأهمَّ المواقِع الأثريِة والح�شاريِة في عّماَن.
5- تحدْث عْن اأهميِة مدينِة عماَن �شيا�شيًّا واقت�شاديًّا.

6- على خارطِة الأردنِّ ال�شّماِء، بّيْن حدوَد عّماَن.

األسئلة
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الدر�ُش 
الثاين

اإربُد

ُر التاريخيُّ  اأوًل: التطوُّ
دلَِّت الآثاُر التاريخيُة على اأنَّ مدينَة اإربَد كانْت ماأهولًة بال�شكاِن منُذ الع�شِر البرونزيِّ 
الأوِل، وكانْت ُجزًءا مَن الح�شاراِت الأدوميِة، وح�شارِة الغ�شا�شنِة، وح�شارِة العمونييَن، 
، الذي يرتفُع نحَو �شتيَن متًرا، قائًما اإلى يوِمنا هذا؛ فقْد بناُه الإن�شاُن  ول يزاُل تلُّها الأثريُّ
مَن ال�شخِر والحجارِة منُذ اآلِف ال�شنيَن، وُعثَر فيِه على اآثاٍر اإغريقيٍة ورومانيٍة واإ�شاميٍة.

، فقْد كاَنْت  ، ثمَّ في الع�شِر الرومانيِّ  بداأَْت اأهميُة اإربَد تظهُر في الع�شِر الهلن�شتيِّ
واحدًة مْن مجموعٍة مَن المدِن المهمِة التي ن�شاأَْت في المنطقِة في فتراٍت متزامنٍة، ومْن 

هذِه الُمدِن: )بيُت راأ�ٍس، الح�شُن، اأمُّ قي�ٍس، طبقُة فحٍل، قويلبُة(. 

تقُع اإربُد �شماَل الأردنِّ على ُبعِد 75 كيلومتًرا �شماَل عّماَن، وُتَعدُّ ثاني مدِن المملكِة، 
المفرِق  محافظُة  ها  َتُحدُّ ال�شكاُن،  حيُث  مْن 
ِمَن  وعجلوَن  جر�َس  ومحافظتا  ال�شرِق،  مَن 

الجنوِب.
َيْت قديًما اأرابيا، وهَي كلمٌة رومانيٌة،  �شمِّ
تعني "الأ�شوَد"، ويقاُل: اإنَّ ا�شَمها الحاليَّ اإنَّما 
هَو اإل تحريٌف ل�شِم البلدِة الرومانيِة القديمِة 
كلمِة  مْن  ا  ُم�شتقًّ يكوُن  قْد  اأْو  اإربل"،  "بيت 
الزراعيِة  الأر�ِس  تربِة  لوِن  ب�شبِب  بدِة"؛  "الرُّ
الحمراِء الم�شحوِب ب�شواِد ال�شخوِر البركانيِة 

المنت�شرِة في ُمحيِط المدينِة.
ال�شكُل )6-9(: خريطُة المملكِة الأردنيِة 
الها�شميِة ويظهر عليها موقُع محافظِة اإربَد. 

اإربد 
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ثانيًا: املواقُع الأثريُة 
1- اأمُّ قي�ٍص

وتعني  )جدارا(،  با�شِم  قديًما  ُعِرَفْت 
المح�شنَة«.  »المدينَة  اأِو  »التح�شيناِت« 
تقُع على بعِد 28 كم �شماَل اإربَد، وتطلُّ 
الجولِن  وه�شبِة  اليرموِك  نهِر  على 
لموقِعها  كاَن  وقْد  طبريا،  وبحيرِة 
، بالإ�شافِة اإلى وفرِة مياِهها،  ال�شتراتيجيِّ

. دوٌر في جذِب الن�ساِط ال�سّكانيِّ
2- طبقُة فحٍل

التابِع  ال�شماليِة  الأغواِر  لواِء  في  تقُع 
ُعِرَفْت  المملكِة،  �شماَل  اإربَد  لمحافظِة 
قديًما با�شِم "بيا"، وهَي اإحدى  المدِن 
الع�شِر في حلِف الديكابولي�ِس الذي اأُقيَم 

اأياَم اليوناِن والروماِن.
3- بيُت راأ�ٍص

وكاَنْت  الرومانيِة،  الع�شِر  المدِن  اإحدى 
في  وتقُع  "كباتيليو�س"  با�شِم  ُتعَرُف 
وفيها  اإربَد،  مدينِة  مْن  ال�شماليِة  الجهِة 

هياكُل وكنائ�ُس رومانيٌة قديمٌة.

 ال�شكُل ) 6-10(: اآثاُر اأمِّ قي�ٍس.

ال�شكُل )6-11(: اآثاُر طبقِة فحٍل.

تعني  اإغريقيٌة  ت�شميٌة  الديكابولي�ُس: 
»المدَن الع�شَر«، اأُطلَقْت على مجموعٍة 
�شوريَة  جنوبيَّ  اليوَم  الواقعِة  المدِن  مَن 
وقْد   ، الأردنِّ و�شرقيَّ  فل�شطيَن  و�شماليَّ 
الحكِم  بدايَة  مَع  بيَنها  اتحاًدا  اأقاَمْت 

الرومانيِّ في المنطقِة.
 اذكْر مدَن الديكابولي�ِس. 
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4- ال�شرايا القديمُة
تق��ُع �شماَل مدين��ِة اإربَد، ويعوُد تاريُخها اإل��ى الحقبِة العثمانيِة في ب��اِد ال�شاِم، فقْد 

ال�شكُل )6-12(: متحُف ال�شرايا.

ال�شكُل )6-13( : مقاماُت ال�شحابة.

5- المقاماُت والأ�شرحُة
و�شّلَم  عليِه  اهللُ  �شّلى  اهلِل  ر�شوِل  �شحابِة  اأ�شرحِة  مْن  بالعديِد  اإربَد  مدينُة  تزخُر 
ومقاماِتهم، ومْن اأ�شهِرها �شريُح ال�شحابيِّ الجليِل اأبي الدرداِء في بلدِة �شوَم، ومقاُم 
�شرحبيَل بِن ح�شنَة في بلدِة الم�شارِع، ومقاُم معاِذ بِن جبٍل، في بلدِة ال�شونِة ال�شماليِة، 
ومقاُم اأبي عبيدَة عامِر بِن الجراِح، في الغوِر الأو�شِط، وت�شتقطُب هذِه المقاماُت 
المنا�شباِت  في  لزيارِتها  ياأتَوَن  الذيَن  الم�شلميَن  مَن  متزايدًة  اأعداًدا  والأ�شرحُة 

. المختلفِة، وهذا ي�شّكُل حركًة �شياحيًة دينيًة ن�شطًة في الأردنِّ

َئْت، بو�شِفها قلعًة، فوَق الطرِف الجنوبيِّ  اأُن�شِ
لت��لِّ اإرب��َد. وف��ي ع��اِم 1994 ا�شتملَكْتها 
دائ��رُة الآثاِر العام��ِة، وحّوَلْتها اإلى متحٍف، 
وي�شتم��ُل عل��ى الكثي��ِر م��ْن األ��واِن التراِث 
، والهدُف منُه حفُظ التراِث  ال�شعبيِّ الأردنيِّ
ال�شعبيِّ وتوثيقُه وتعريُف الأجياِل القادمِة بِه.
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 ال�شكُل )6-14(:  جامعُة العلوِم والتكنولوجيا.

َنشاٌط

 الحركُة التعليميُة في اإربَد
تطّوَرِت الحركُة التعليميُة  في محافظِة اإربَد،  فانت�شَرِت المدار�ُس في المناطِق جميِعها، 
ْت  اإربُد عدًدا مَن الكلياِت الجامعيِة المتو�ّشطِة، بالإ�شافِة اإلى جامعِة اليرموِك،  وقْد �شمَّ

وجامعِة العلوِم والتكنولوجيا الأردنيِة. 

ْم رحلًة اإلى مدينِة اإربَد، وتعّرْف اإلى اأهمِّ المواقِع الأثريِة فيها.  بالتعاوِن مَع معّلِمَك، نظِّ
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األسئلة

1- ما المق�شوُد بالديكابولي�س؟
ُح الح�شاراِت التي تعاقَبْت على حكِم اإربَد. ا زمنيًّا يو�شّ 2- ار�شْم خطًّ

ْح اأهمَّ المواقِع الأثريِة في اإربَد. 3- و�شّ
4- بّيْن اأهمَّ المقاماِت والأ�شرحِة في مدينِة اإربَد.

5- اذكِر الجامعاِت الحكوميَة في مدينِة اإربَد.
والمحافظاِت  اإربَد  محافظَة  الها�شميِة  الأردنيِة  المملكِة  خارطِة  على  عّيْن   -6

المجاورِة لها. 
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َأْسِئَلُة اْلَوْحَدِة

1- عّرْف ما ياأتي: اإربُد، الديكابولي�س، عّمان. 
ا زمنيًّا يبّيُن الح�شاراِت التي تعاَقَبْت على حكِم عّماَن. 2-  ار�شْم خطًّ

3- عّيْن على خارطِة الأردنِّ ال�شماِء عماَن، اإربَد. 

4- حّلْل اأهمَّ المواقِع الأثريِة في عّماَن.
5- بّيْن اأبرَز المواقِع الأثريِة في اإربَد.

ا زمنيًّا يبّيُن الح�شاراِت التي حكَمْت اإربَد. 6- ار�شْم خطًّ
ْح اأهميَة الحركِة التعليميِة في اإربَد. 7- و�شّ
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في   )  X  ( اإ�شارِة  بو�شِع  الآتي,  الجدوِل  وفَق  ذاتيًّا  نف�َشَك  قيّْم  الوحدِة,  درا�شِة  مْن  النتهاِء  بعَد 
المكاِن الذي ينا�شُب درجَة اأداِئَك. 

لنعممعاييُر الأداِءالرقم

ُح المق�شوَد بالمفاهيِم والم�شطلحاِت الواردِة في الوحدِة.1 اأو�شّ
اأحّدُد مواقَع المدِن الأردنية عماَن، واإربَد، على الخارطِة. 2
َر التاريخيَّ والح�شاريَّ للمدِن الواردِة في الوحدِة.3 اأتتّبُع التطوُّ
اأبّيُن �شبَب ت�شميِة اإربَد بهذا ال�شِم.4

ا زمنيًّا اأبّيُن فيِه الح�شاراِت التي تعاقَبْت على  ُحكِم 5 اأر�شُم خطًّ
اإربَد.

اأعّدُد المعالَم الأثريَة في محافظِة عماَن واإربَد.6
ِم والزدهاِر. 7 اأبّيُن اأهميَة الحركِة التعليميِة في التقدُّ
ُح اأهميَة المواقِع الأثريِة في عماَن واإربَد في دعِم ال�شياحِة.8 اأو�شّ

اأعّدُد المعالَم الأثريَة في محافظَتْي عماَن واإربَد.9
ُر اأهميَة المحافظِة على المواقِع الأثريِة في وطني.10 اأقدُّ

اِتيُّ ْقويُم الذَّ التَّ
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