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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة

وتعميماٍت،  مفاهيَم،  مت�شمًنا  والمدنية  الوطنية  التربية  كتب  �شل�شلة  �شمن  الكتاُب  هذا  جاء  لقد 
واأن�شطٍة، ومهاراٍت، بهدِف تعزيِز القيِم والّتجاهاِت اّلتي ت�شاعُد الطلبَة  على اأن يكونوا ن�شاأ �شالًحا قادًرا 
على مواجهِة التحدياِت، وا�شتيعاِب المتغّيراِت، مزّوديَن بمهاراِت البحِث، وال�شتق�شاِء، وتكنولوجيا 

المعلوماِت والتِّ�شالِت مْن اأجِل توظيِفها في تعّلِمهم.

وتكّون هذا الكتاب من �شت وحداٍت درا�شيٍة على النحو الآتي:

الوحدُة الأولى: ال�شلطاُت الد�شتوريُة، وتناولِت ال�شلطاِت الثالَث )الت�شريعيَة والتنفيذيَة والق�شائيَة( 
والعالقَة بينها ومبداأَ ف�شِل ال�شلطاِت.

ا من مبادِئ العي�ِس الم�شترِك من مثِل: احتراِم التنوِع  الوحدُة الثانيُة: العي�ُس الم�شترُك، وتناوَلْت بع�شً
التطرِف  ونبِذ  والتمييِز  التع�شِب  نبِذ  و�شالٍم عن طريِق  باأمٍن  هم  بع�شِ مع  الأفراِد  وتعاي�ِس  والختالِف 

والعنِف.

والت�شاِل،  الإعالِم  مو�شوعاِت  تناولت  اإذ   ، الجتماعيُّ والتوا�شُل  العامُّ  الراأُي  الثالثُة:  الوحدُة 
. و�شبكاِت التوا�شِل الجتماعيِة، واآثاَرها في الأفراِد، وت�شكيِل الراأِي العامِّ

َثْت عِن النوِع الجتماعيِّ ودوِر المراأِة الرياديِّ في التنميِة  الوحدُة الرابعُة: المراأُة والمجتمُع، وتحدَّ
والتطوِر، واأفردِت الوحدُة در�ًشا للمراأِة الأردنيِة والمجالِت التي اأ�شهَمْت فيها واأبَدَعْت بها.

بيَن  الخالفاِت  في حلِّ  واأهميِتِه  البّناِء  كالنقِد  مهمٍة  مو�شوعاٍت  اإلى  تعر�شت  الخام�شُة:  الوحدُة 
الأفراِد، والنزاهِة وال�شفافيِة، واأهّميِتهما في المجتمِع والدولِة، والم�شاءلِة ومكافحِة الف�شاِد، واأثِر تلك 

المفاهيِم في الأفراِد والمجتمِع.

محافظتي  وتناوَلْت  الغالي،  لوِطِننا  الح�شاريِة  ال�شيرِة  عن  للحديِث  ْت  �شَ ُخ�شِّ ال�شاد�شُة:  الوحدُة 
. عجلوَن والكرِك، وبياِن اأهميِة المحافظتيِن ح�شاريًّا وثقافيًّا، في تاريِخ الأردنِّ الح�شاريِّ

علًما باأنَّ عملية تطوير المناهج والكتب المدر�شية عملية م�شتمرة، لذا نرجو من زمالِئنا المعلميَن 
الطلبِة  يلبّي حاجاِت  بما  الكتاَب، وت�شهم في تح�شينِه،  تغني  باأي مالحظاٍت  تزويَدنا  الأموِر  واأولياِء 

. وطموحاِت المجتمِع الأردنيِّ
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1 الوحدُة
الأولى

ال�سلطاُت الد�ستورّيُة
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تتناوُل هذِه الوحدُة اأنواَع ال�شلطاِت الد�شتوريِة في الدولِة الأردنيِة، واخت�شا�شاِت 
، وما  ها ووظيفَتها ح�شَب ما هو من�شو�ٌس عليِه في الد�شتوِر الأردنيِّ كلِّ �شلطٍة ومهامَّ
على  تعمُل  التي  الإداريِة  والموؤ�ش�شاِت  والأجهزِة  الوحداِت  من  ال�شلطاِت  هذِه  يتبُع 
مبداأِ  واأثَر  ال�شلطاِت  هذِه  بيَن  والعالقَة  الأردنيِة،  الدولِة  في  والأنظمِة  القوانيِن  تطبيِق 

ف�شِل ال�شلطاِت على عمِل كلٍّ منها.

ويُتوقُّع مَن الّطالِب بعَد النتهاء من درا�شِة الوحدِة اأْن يكوَن قادًرا على اأْن:
ي�شتوعَب الحقائَق والمفاهيَم والتعميماِت الواردَة في الوحدِة.  

يتمّثَل القيَم والتجاهاِت.  
يتقَن المهاراِت الواردَة في الوحدِة.  

يقارَن بيَن اأنواعِ ال�شلطاِت، ويحّدَد وظيفَة كلِّ �شلطٍة.   
يحلَل دوَر كلِّ �شلطٍة في تطبيِق القوانيِن والأنظمِة وتنفيِذها، لتحقيِق الم�شاواِة والعدالِة   

بيَن المواطنيَن.
ي�شتوعَب مبداأَ ف�شِل ال�شلطاِت، واأثَرُه في تحقيِق الأمِن وال�شتقراِر في المجتمِع.  

يقّدَر اأهميَة المحافظِة على الد�شتوِر واحتراِم القوانيِن والأنظمِة والتعليماِت.  
. يقدَر دوَر ال�شلطاِت في المحافظِة على ُمَقّدراِت الدولِة والأمِن الوطنيِّ  

ال�سلطاُت الد�ستورّيُة



12

الّدر�ُس 
ال�شلطُة الت�شريعيُةالأّوُل

كيَف تمار�ُس الدولُة وظائَفها؟  
تتك��ّوُن الدول��ُة الأردني��ُة م��ن �شلط��اٍت 
ثالٍث، هي: الت�شريعيُة والتنفيذيُة والق�شائيُة، 
وتت�ش��ارُك مًعا في تنظي�م �ش��وؤوِن ال�دولِة من 
حي�ُث ت�شري��ُع القوانيِن وتنفيُذه��ا، واإ�شداُر 
الأح��كاِم المختلف��ِة وف��َق اأح��كاِم الد�شتوِر 

والقوانيِن الناظمِة لذلَك.
مَن يتولّى ال�شلطَة الت�شريعيَة؟  

تن�سُّ المادُة )25( من الد�شتوِر الأردنَيَّ على ما ياأتي:
من  الأمِة  مجل�ُس  ويت�ألُف  والملِك،  الأمِة  بمجل�ِس  الت�شريعيُة  ال�شلطُة  “تن�ُط   

مجل�شِي الأعياِن والنواِب”.

ال�شكُل )1-1(: جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني في مجل�ِس الأمِة.

يمثُل البرلماُن الأردنيُّ ال�شلطَة الت�شريعيَة في المملكِة الأردنيِة الها�شميِة، ويطلُق عليِه مجل�ُس 
الأم��ِة، ويتاألُف من مجل�شيِن  هم��ا: مجل�ُس الأعياِن، ويعيُِّن اأع�ش��اَءُه جاللُة الملِك، ومجل�ُس 
الّن��واِب، وُينَتَخُب اأع�شاوؤُُه من ال�شعِب ويبقى مدَة اأربِع �شنواٍت، ويجتمُع مجل�ُس الأعياِن عنَد 

اجتماِع مجل�ِس النواِب، واإذا ُحلَّ مجل�ُس النواِب توَقُف جل�شاُت مجل�ِس الأعياِن.
ولتعّرِف كيفيِة ت�شكيِل مجل�ِس الأمِة تاأمِل ما ياأتي: 

مجل�ُص الأعياِن

ُيعيُِّنُه جاللُة الملِك
اأن يكوَن الع�شُو قد اأتمَّ الأربعيَن من عمِرِه
ِ ُيعّيُن الملُك رئي�َس المجل�ِس مدَة �شنتين

مجل�ُص النّواِب
َينَتِخُبُه ال�شعُب

اأن يكوَن الع�شُو قد اأتمَّ الثالثين من عمِرِه
ينتخُب اأع�شاُء مجل�ِس النّواِب رئي�َس المجل�ِس مدَة �شنتيِن

اأوًل: مكوناُت ال�شلطِة الت�شريعيِّة
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ما معاييرَك لختياِر من �شيمّثُلَك في مجل�ِس النواِب في الم�شتقبِل؟  
ما الجهُة التي ت�شرُف على اإدارِة النتخاباِت في المملكِة الأردنيِة الها�شميِة؟  

ارجْع اإلى الموقِع الإلكترونيِّ لمجل�ِس الأعياِن http://www.senate.jo وقارْن   -
بيَن مجل�ِس الأعياِن الأّوِل في المملكِة الأردنيِة الها�شميِة، ومجل�ِس الأعياِن 
الحالي مْن حيُث: �شنُة الت�شكيل، عدُد الأع�شاِء، مدُة الدورِة العاديِة للمجل�ِس.
http://www. الن�واِب  لمج�ل��ِس  الإلكت�رونيِّ  الموق�ِع  اإلى  ارجْع   -

ِح ال�شروَط الواجَب توافُره� في ع�شِو مجل�ِس  representatives.jo وو�شّ
النواِب. براأِيَك، هل يمكُن اقتراُح �شروٍط اأخرى؟

نشاٌط

تمار�ُس ال�شلطُة الت�شريعيُة في اأيِّ نظاٍم �شيا�شيٍّ 
دوَرها عن طريِق وظيفتيِن اأ�شا�شيتيِن هما:

1 - الوظيفُة الت�شريعيُة
تتمث��ُل ه��ذِه الوظيف��ُة ف��ي مناق�ش��ِة م�شاريِع 
القواني��ِن ال��واردِة م��َن ال�شلط��ِة التنفيذي��ِة، 

وتعديِله�، واقتراِح م�ش�ريِع القوانيِن.
2 - الوظيفُة الرقابيُة

لِة  وتعمُل على مراقبِة اأعماِل ال�شلطِة التنفيذيِة من حيُث اأداوؤُها لالخت�شا�شاِت الُمَخوَّ
لها بحكِم الد�شتوِر.

اأعِط اأمثلًة على قوانيَن ُتناَق�ُس في مجل�ِس الأمِة.  
ها تتلخ�ُس  بناًء على هاتيِن الوظيفتيِن، فاإّن اأهمَّ اخت�شا�شات ال�شلطِة الت�شريعّيِة ومهامِّ

في ما ياأتي:

ال�شكُل )1-2(: مجل�ُس الأمِة.

ثانيًا: وظائُف ال�شلطِة الت�شريعيِة واخت�شا�شاتُها
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ثالثًا: العالقُة بيَن مجل�ِص الأعياِن ومجل�ِص النواِب

حّدَد الد�شتوُر الأردنيُّ طبيعَة العالقِة التكامليِة بيَن مجل�ِس الأعياِن ومجل�ِس النواِب، 
فكلُّ مجل�ٍس يع��دُّ �شريًكا د�شتوريًّا للمجل�ِس الآخِر، وبح�ش��ِب الد�شتوِر فاإنَّ اأيَّ ت�شريٍع 

ُه المجل�شاِن لكي ياأخَذ �شفَتُه الت�شريعيَة. يجُب اأْن يقرَّ

ولكي يقوَم كلُّ مجل�ٍس بواجباِتِه الموكلِة اإليِه، فاإنَّ كلَّ مجل�ٍس يعقُد جل�شاِتِه الخا�شَة بِه، 
اإل اأنَُّه يوجُد بع�ُس الحالِت التي ت�شتوجُب عقَد جل�شاٍت م�شتركٍة ت�شمُّ كالًّ مَن المجل�شيِن، 

ِه، عن هذِه الحالِت، ومنها: وقد تحّدَث  الد�شتوُر الأردنيُّ في العديِد من موادِّ

ُم الملُك اأماَم مجل�ِس الأمِة. وؤِ الملِك العر�َس؛ حيُث ُيْق�شِ عنَد تبوُّ  - 1
ًل  اإذا رف���سَ اأحُد المجل�شيِن م�ش��روَع اأَيِّ قانوٍن مرتيِن، وقبَلُه المجل�ُس الآخُر معدَّ  - 2

اأو غيَر معّدٍل  يجتمُع المجل�شاِن لبحِث الموادِّ المختَلِف فيها.
ابَحْث عن حالٍت اأخرى ت�شتوِجُب انعقاَد جل�شاٍت م�شتركٍة ت�شمُّ المجل�شيِن.   

�شنِف الخت�شا�شاِت ال�شابقَة اإلى ت�شريعيٍة ورقابيٍة.  

اخت�شا�شاُت ال�شلطِة الت�شريعيِة

ت�شريُع القوانيِن

الرقابُة على ال�شلطِة التنفيذيِة

تمثيُل الأفراِد في �شنِع القراِر

خدمُة م�ش�لِح المجتمِع

اإقراُر الموازنِة العامِة

p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG



15

p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG

عّرف ما ياأتي :ال�شلطَة الت�شريعيَة، مجل�َس الأعياِن، مجل�َس الّنواِب.  -  1

ْح وظ�ئَف ال�شلطِة الت�شريعيِة. و�شّ  -  2

�شّمْم جدوًل قارْن فيه بيَن مجل�شِي الأعياِن والنواِب من حيُث:  -  3
طريقُة اختياِر الأع�شاِء.  - اأ 

المدُة الزمنيِة. ب - 
طريقُة تعييِن رئي�ِس المجل�ِس. ج� - 

اذكْر ثالثًة من اخت�شا�شاِت ال�شلطِة الت�شريعيِة.  -  4

عدِد الحالِت التي ت�شتوجُب عقَد جل�شاٍت م�شتركٍة ت�شمُّ كالًّ مْن مجل�شِي الأعياِن والنواِب.  -  5

ما طبيعُة العالقِة بيَن مجل�ِس الأعياِن ومجل�ِس النواِب؟  -  6
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الّدر�ُس
ال�شلطُة التنفيذيُةالثاني

يطلُق عل��ى ال�شلطِة التنفيذيِة ا�شَم الحكوم��ِة، وهَي الهيئُة ال�شيا�شي��ُة والإداريُة العليا 
الت��ي ت�ش��رُف عل��ى اأح��واِل ال�شع��ِب 
واإدارِة �شوؤونِه وعالق��اِت اأفرادِه، وهي 
الم�شوؤول��ُة ع��ن توفيِر و�شائ��ِل الحمايِة 

والأمِن للمواطنيَن.

َمْن يتولى ال�شلطَة التنفيذيَة؟  

ت�ش��مُّ ال�شلط��ُة التنفيذيُة رئي���سَ الحكوم��ِة ووزراَءُه وم�شت�شاريِه وروؤ�ش��اَء الأجهزِة 
المختلفِة التابعِة لها، وهذا النظاُم معموٌل به في معظِم الدوِل ذاِت الأنظمِة البرلمانيِة.

ووفَق النظ�ِم ال�شي��شيِّ الأردنيِّ تن�ُط ال�شلطُة التنفيذيُة بجاللِة الملِك، الذي يتوله� 
. وجاللُة الملِك هَو الذي  بو�شاطِة وزراِئِه طبًقا لأحكاِم المادِة 26 من الد�شتوِر الأردنيِّ

يعيُِّن رئي�َس الوزراِء والوزراَء، ويقيُلهم ويقبُل ا�شتقالَتهم وفق اأحكام الد�شتور .

ْت اأوُل حكومٍة اأردنيٍة؟ ومْن كاَن يراأ�ُشها؟ متى تاأ�ش�شَ  

اأوًل: مكوناُت ال�شلطِة التنفيذيِة

ُب رئي�ُس ال�شلطِة التنفيذيِة؟ بَم ُيَلقَّ  

ال�شكُل )1-4(: مبنى رئا�شِة الوزراِء.

بالرجوِع اإلى الد�شتوِر الأردنيِّ ا�شتخرْج ن�سَّ الق�شِم الذي يوؤديِّه رئي�ُس الوزراِء 
والوزراُء اأماَم جاللِة الملِك عنَد ت�شكيِل الحكومِة، ثمَّ بّيْن دللَة الق�شِم.

نشاٌط
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ال�شكَل  تاأمِل  منها  بع�ٍس  ولتعّرِف  الوظائِف،  مَن  بمجموعٍة  التنفيذيُة  ال�شلطُة  تقوُم 
الآتي، ثمَّ اأجْب عما يليِه:

ثانيًا: وظائُف ال�شلطِة التنفيذيِة

ما الجهُة اأو ال�شلطُة التي تراقُب اأداَء الحكومِة واأعماَلها؟  
م��ا ال��وزاراُت الم�شوؤولُة ع��ن كلٍّ مما ياأت��ي: التعلي��ِم، ال�شحِة، المواق��ِع ال�شياحيِة،   

ال�شفاراِت الأردنيِة في الخارِج، الجامعاِت؟ 

المح�فظُة على اأمِن الوطِن، وحم�يُة حقوِق المواطنيَن وم�ش�لِح الدولِة.

توجيُه اأعماِل الوزاراِت والجهاِت والهيئاِت العامِة التابعِة لها.

اإعداُد م�شروعاِت القوانيِن وتقديُمها لل�شلطِة الت�شريعيِة لإقراِرها.

اإعداُد م�شروِع الموازنِة العامِة للدولِة.

متابعُة تنفيِذ القوانيِن والأنظمِة.
ال�شكُل )1-5(: بَع�ُس وظائف ال�شلطِة التنفيذيِة.

ارجع عن طريِق الإنترنت اإلى موقِع رئا�شِة الوزراِء الإلكترونيِّ
ها. www.pm.gov.jo، واّطلْع على وظائِف الحكومِة ومهامِّ

نشاٌط
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تحت��رُم كلُّ �شلطٍة مهامَّ ال�شلطِة الأخ��رى واخت�شا�شاِتها ، فال�شلطُة الت�شريعيُة ت�شّرُع 
القواني��َن وتراق��ُب اأداَء الحكومِة، وال�شلط��ُة التنفيذيُة تتوّلى اإدارَة وت�شيي��َر اأموِر الدولِة 

�شمَن حدوِد تلَك القوانيِن.

مثاًل:

قبوِل  له حقُّ  الذي  النواِب  مجل�ِس  على  قانوٍن  كلِّ  م�شروَع  الوزراِء  رئي�ُس  يعر�ُس 
ِه، ثمَّ ُيْرَفُع الم�شروُع اإلى مجل�ِس الأعياِن، ول ي�شدُر قانوٌن  الم�شروِع اأو تعديلِه اأو رف�شِ

اإل اإذا اأقّرُه المجل�ش�ِن، و�شّدَق عليِه جاللُة الملِك.

ما الهدُف من تحديِد مهامِّ كلٍّ مَن ال�شلطِة الت�شريعيِة وال�شلطِة التنفيذيِة؟  
كيَف ُتَقرُّ القوانيُن؟  

كيَف يمكُن للمواطنيَن الم�شاركُة في �شناعِة القراراِت الحكوميِة؟  

p¢SQثالثًا: العالقُة بيَن ال�شلطِة الت�شريعيِة وال�شلطِة التنفيذيِة qódG oá∏Ä°SCG
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p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG

ما المق�شوُد بالحكومِة؟  -1
لل�شلطِة التنفيذيِة وظائُف عديدٌة. اذكْر ثالًثا منها؟  -2

ممَّ تتكّوُن ال�شلطُة التنفيذيُة؟  -3
ف�ّشْر ما ياأتي:  -4

وجوَد رقابٍة مَن ال�شلطِة الت�شريعيِة على اأداِء الحكومِة. اأ   - 
اأهميَة توجيِه ال�شلطِة التنفيذيِة لعمِل دوائِر الدولِة. ب- 

بّيْن طبيعَة العالقِة بيَن ال�شلطتيِن التنفيذيِة والت�شريعيِة.  –5
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الّدر�ُس
ال�شلطُة الق�شائيةالثالُث

ت�شه��ُم القواني��ُن في ا�شتق��راِر الدولِة وتعزيِز قوِته��ا، عن طريِق تنظيِم �شل��وِك الأفراِد 
وعالقِته��م بها، و�شم��اِن تطبيِقها على المواطني��َن من غيِر تمييٍز، ويت��مُّ ذلَك عن طريِق 

ال�شلطِة الق�شائيِة.
َمْن يتولى ال�شلطَة الق�شائيَة؟  

تعدُّ ال�شلطُة الق�شائيُة في النظاِم ال�شيا�شيِّ الأردنيِّ م�شتقلًة كباقي ال�شلطاِت الأخرى، 
اإذ تتولها المحاكُم المختلفُة، وت�شدُر اأحكاَمها وفًقا للقوانيِن المعموِل بها في المملكِة. 

تاأمْل ن�سَّ الد�شتوِر الأردنيِّ الآتي، ثمَّ اأجْب عِن ال�شوؤاِل الذي يليِه:

ت�شعى ال�شلطُة الق�شائيُة اإلى تحقيِق مجموعٍة من الأهداِف، تنعك�ُس اإيجاًبا على اأمِن 
ِف هذِه الأهداِف تاأمِل ال�شكِل الآتي: الدولِة وا�شتقراِرها، ولتعرُّ

اأوًل: اأهداُف ال�شلطِة الق�شائيِة

ناق�ْس مَع زمالِئَك العبارَة الآتيَة: العدُل اأ�شا�ُس الُمْلِك.  

المادة 27: » ال�شلطُة الق�شائيُة م�شتقلٌة، تتولها المحاكُم على اختالِف اأنواِعها ودرجاِتها، 
وت�شدُر جميُع الأحكاِم وفَق القانوِن با�شِم الملِك«.

ما الهدُف من ا�شتقالِل الق�شاِء؟  
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ال�شكُل )1-6(: اأهداُف ال�شلطِة الق�شائيِة.

حقوِقِه  معرفُة  الأردنيِّ  المواطِن  على  يترتُب  الق�شائيِة،  ال�شلطِة  اأهداِف  ولتحقيِق 
وواجباِتِه وحرياِتِه الأ�شا�شيِة، والإلماُم بالقوانيِن والأنظمِة.

قمَة  الأردنيُّ  الق�شائيُّ  المجل�ُس  يمثُل 
وهَو  المملكِة،  في  الق�شائيِة  ال�شلطِة  هرِم 
الإ�شراِف  في  القانونيِة  ال�شالحيِة  �شاحُب 
الإداريِّ على الق�شاِة النظامييَن في المملكِة.

الجه��اِز  بتطوي��ِر  المجل���سُ  وُيعن��ى 
الت�شريعيِة  القتراحاِت  ، وتقديِم  الق�شائيِّ

المتعلق��ِة بالق�ش��اِء والنيابِة العام��ِة واإجراءاِت التقا�ش��ي، لت�شتر�شَد به��ا الحكومُة لدى 
اإعداِدها م�شاريَع القوانيِن والأنظمِة المختلفِة.

، ولوزارِة العدِل مهامُّ  وتمثُل وزارُة العدِل الجهاَز التنفيذيَّ للنظاِم الق�شائيِّ الأردنيِّ
الإ�شراِف الإداريِّ على المحاكِم جميِعها.

ثانيًا: المجل�ُص الق�شائيُّ

ال�شكُل )1-7(: ق�شُر العدِل.

اأهداُف ال�شلطِة الق�شائيِة

اإقامُة العدِل بيَن المواطنيَن

النظُر والف�شُل في المنازعاِت المعرو�شِة اأماَمها واإ�شداُر الأحكاِم

الحف�ُظ على حقوِق المواطِن ومكت�شب�ِتِه

اإر�شاُء قيِم النزاهِة والم�شاواِة وتكافوؤِ الفر�ِس
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ِفها تاأمِل ال�شكَل  يقوُم النظاُم الق�شائيُّ في الأردنِّ على مجموعٍة من المبادِئ، لتعرُّ
الآتي، ثمَّ اأجْب عما يليِه:

ثالثًا: مبادُئ النظاِم الق�شائيِّ

. ِح المق�شوَد ب�لمجل�ِس الق�ش�ئيِّ و�شّ  
للعدِل اأثٌر في ا�شتقراِر الدولِة وتطوِرها، ناق�ْس ذلَك.  

ا�شتقالليُة 
الق�شاِء

عالنيُة
الجل�شاِت

، ناق�ْس ذلَك. ت�شمُن مبادُئ النظاِم الق�شائيِّ نزاهَة الق�شاِء الأردنيِّ  

بالرجوِع اإلى الموقِع الإلكترونيِّ للمجل�ِس الق�شائيِّ www.jc.jo، تعّرْف   -
ها اأماَم زمالِئَك. اأهمَّ الخدماِت التي يقدُمها، واعر�شْ

العدِل ابحْث في مهامِّ وزارِة  الموقِع الإلكترونيِّ لوزارِة  اإلى  بالرجوِع   -
العدِل.

نشاٌط

المجتمِع،  في  واأثَرُه  العدَل،  تت�شّمُن  ق�شٍة  عن  )الإنترنت(  في  ابحث 
ها اأماَم زمالِئَك. واعر�شْ

نشاٌط

. ال�شكُل )1-8(: مبادُئ النظاِم الق�شائيِّ

الم�شاواُة اأماَم 
الق�شاِء
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، وهَي مفتوحٌة للجميِع،  هَي الجهاُت التي تتولى مهامَّ ال�شلطِة الق�شائيِة في الأردنِّ
اأن  المحكمُة  اإذا قررِت  اإل  �شوؤوِنها، وتكوُن جل�شاُتها علنيًة  التدّخِل في  وم�شونٌة مَن 
، وهَي تنظُر اإلى المتهِم على اأنُه بريٌء حتى تثبَت اإدانُتُه. تكوَن �شريًة مراعاًة للنظاِم العامِّ

رابًعا: المحاكُم

تن�سُّ المادُة )97( مَن الد�شتوِر على ما ياأتي: »الق�شاُة م�شتقلوَن، ل �شلطاَن عليهم في 
ق�شاِئهْم لغيِر القانوِن«.

وتنق�شُم المحاكُم بح�شِب المادِة ) 99( مَن الد�شتوِر ثالثَة اأنواٍع، تظهُر في ال�شكِل 
الآتي:

�شمِّ محكمًة في محافظِتَك.  
اذكْر اأمثلًة على اأنواِع المحاكِم ال�شابقِة.  

ال�شكُل )1-9(: اأنواُع المحاكِم.

المحاكُم 
النظاميُة

اأنواُع 
المحاكِم

المحاكُم 
الخا�شُة

المحاكُم
 الدينيُة
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على   ، الأردنيِّ ال�شيا�شيِّ  النظاِم  في  الثالِث  الد�شتوريِة  ال�شلطاِت  بيَن  العالقُة  تقوُم 
مبداأِ ف�شِل ال�شلطاِت، وهَو اأحُد المبادِئ الد�شتوريِة الأ�شا�شيِة التي تقوُم عليها الأنظمُة 
الديمقراطيُة، ويهدُف اإلى تنظيِم العالقِة بيَنها، وعدِم َتعّدي واحدٍة على الأخرى وهذا 
الت�شريعيُة  ال�شلطُة  هَي  ثالٍث  هيئاٍت  على  الرئي�شِة  الحكِم  وظائِف  توزيَع  يعني  المبداأُ 

وال�شلطُة التنفيذيُة وال�شلطُة الق�شائيُة، حيُث ي�شتقلُّ كلٌّ منها في مبا�شرِة وظيفِتِه.
فال�شلطُة الت�شريعيُة ت�شّرُع القوانيَن، وال�شلطُة التنفيذيُة تتولى الحكَم والإدارَة وت�شييَر 
اأموِر الدولِة �شمَن حدوِد تلَك القوانيِن، اأما ال�شلطُة الق�شائيُة فتهدُف اإلى تطبيِق القانوِن 
بعدالٍة ، ون�شتنتُج من ذلَك اأنَّ العالقَة بيَن ال�شلطاِت الثالِث عالقٌة تكامليٌة وت�شاركيٌة في 

تنظيِم �شوؤوِن الدولِة.
ما اأهميُة مبداأِ ف�شِل ال�شلطاِت؟  

هل يمكُن للحكومِة اأن ت�شّرَع القانوَن وتراقَبُه وتطبَقُه وتحكَم بيَن النا�ِس؟ لماذا؟  
كيَف يعزُز مبداأُ ف�شِل ال�شلطاِت الت�شاركيَة والتعاوَن بيَن ال�شلطاِت الثالِث؟  

خام�ًشا: مبداأُ ف�شِل ال�شلطاِت

بالرجوِع اإلى الموقِع الإلكترونيِّ للمجل�ِس الق�شائيِّ www.jc.jo، تعّرْف   -
مهامَّ المحاكِم ال�شرعيِة والمحاكِم الكن�شّيِة.

ُزْر اأقرَب محكمٍة لمنطقِتَك، وتعّرْف طبيعَة عمِلها، واكتْب تقريًرا عْن   -
ذلَك.

p¢SQنشاٌط qódG oá∏Ä°SCG
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p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG

عّرف ما ياأتي:  -1
ف�شِل  مبداأَ  الجل�شاِت،  عالنيَة  المحاكَم،   ، الق�شائيَّ المجل�َس  الق�شائيَة،  ال�شلطَة 

ال�شلطاِت.
2-  بّيْن مهامَّ ال�شلطِة الق�شائيِة.

. عّدِد المبادَئ التي يقوُم عليها النظاُم الق�شائيُّ في الأردنِّ  -3
فاإّنها تكوُن  اإل في بع�ِس الحالِت  ياأتي: تكوُن جل�شاُت المحاكِم علنيًة  ف�ّشْر ما   -4

�شريًة.
ما دوُر المواطِن في تحقيِق اأهداِف ال�شلطِة الق�شائيِة؟  -5
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عّرْف ما ياأتي: مجل�َس الأمِة، ال�شلطَة التنفيذيَة.  -1
ما الخت�شا�شاُت التي تقوُم بها ال�شلطُة الت�شريعيُة؟  -2

مِن الذي ُيعّيُن رئي�َس الوزراِء؟  -3
4-  اذكْر ثالًثا من وظائِف ال�شلطِة التنفيذيِة.

ما ال�شلطُة التي تف�شُل في المنازعاِت بيَن النا�ِس؟  -5
وّفْق بيَن كلِّ �شلطٍة و�شالحياِتها في ما ياأتي:  -6

pIóMƒdG oá∏Ä°SCG t»JG qòdG oËƒ≤ sàdG

ال�شلطُة

الت�شريعيُة

التنفيذيُة

الق�شائيُة

ال�شالحياُت

الإ�شراُف على المحاكِم واإدارُتها

الأمُن العامُّ

الموافقُة على الموازنِة العامِة

منُح الثقِة وحجُبه�

تعييُن الموظفيَن في الوظائِف العامِة

ف�سُّ النزاعاِت

ا�شتجواُب الوزراِء

توفيُر البنيِة التحتيِة

بناُء المدار�ِس

اإ�شداُر الأحكاِم
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pIóMƒdG oá∏Ä°SCG

�شعيٌفجيٌّدممتاٌزمعياُر الأداِءالّرْقُم

اأعّرُف المق�شوَد بال�شلطاِت، واأذكُر اأنواَعها. 1
اأعّدُد اأهمَّ الوظائف التي تقوُم بها ال�شلطُة الت�شريعيُة.2
اأمّيُز بيَن ال�شلطِة التنفيذيِة وال�شلطِة الت�شريعيِة.3
4. اأعّدُد مبادىَء النظاِم الق�شائيِّ في الأردنِّ
اأفهُم ال�شالحياِت التي يتمتُع بها مجل�ُس الوزراِء.5
اأ�شتنتُج اأهميَة مبداأِ ف�شِل ال�شلطاِت في المملكِة الأردنيِة 6

الها�شميِة.
اأقدُر دوَر ال�شلطِة الت�شريعيِة في تحقيِق العدِل.7
اأثمُن دوَر الدولِة في حفِظ الأمِن وحمايِة المواطنيَن8

 t»JG qòdG oËƒ≤ sàdG

قيِّْم ما تعلمتَُه بو�شِع اإ�شارِة )√( اأماَم العبارِة التي تنا�شُب تعلَُّمَك في الجدوِل الآتي:
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الوحدُة
الثانيُة

العي�ُش الم�شترُك
2

احترام

محبة

تعاون

نبذ العنفعدالة

نبذ التع�صب

م�صاواة
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العي�ُش الم�شترُك

ت�سعى المجتمعاُت الإن�سانيُة اإلى تحقيِق اأوا�سِر المحبِة والألفِة والت�سامِح بيَن اأفراِدها، 
الوحدُة  هذِه  لذا جاءت  الم�سترِك،  العي�ِش  على  يقوُم  في مجتمٍع  اإلاّ  ذلَك  ُق  يتحقاّ ول 
والتطرِف  والتمييِز،  ِب  التع�ساّ ورف�ِش  والختالِف،  التنوِع  احتراِم  مو�سوَع  لتتناوَل 
والعنِف بمعرفِة اأ�سباِب كلٍّ منها، واأثِرها في المجتمعاِت، ورف�ِش كلِّ �سوِرها، و�سقِل 

�سخ�سيِة الطالِب لي�سبَح قادًرا على مواجهِة الم�سكالِت بالحواِر العقالنيِّ الهادِف.

ويُتوقُّع مَن الّطالِب بعَد االنتهاِء من درا�صِة هذِه الوحدِة اأْن يكوَن قادًرا على اأْن:
ي�ستوعَب المفاهيَم والحقائَق الواردَة في الوحدِة.  

يكت�سَب القيَم والتجاهاِت الواردَة في الوحدِة.  
يتقَن المهاراِت الواردَة في الوحدِة.  

ِب والتمييِز في المجتمِع. يبياَّن الأثَر ال�سلبيَّ للتع�ساّ  
ِب. يذكَر �سماِت ال�سخ�ِش المتع�ساّ  

يرف�َش التطرَف والعنَف ب�سوِرهما.  
يقترَح طرائَق للتخل�ِش مَن التطرِف والعنِف.  

يقبَل الراأَي والراأَي الآخَر.  
يبياَّن نتائَج احتراِم التنوِع والختالِف على الفرِد والمجتمِع.  

يتبنى الحواَر الهادَف في مناق�سِة الق�سايا المختلفِة في حياِتِه اليوميِة.  
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ُع والختالُف ظاهرٌة اأ�سيلٌة في تكويِن المجتمعاِت الإن�سانيِة، اإْذ ل يخلو مجتمٌع  التنوُّ
م��َن المجتمع��اِت، اأْو بلٌد مَن البلداِن م��ْن جماعاٍت ذاِت اأع��راٍق، وطوائَف ومذاهَب 
، ويختلُف الب�سُر  واأدي��اٍن مختلفٍة، ولذا فاإنَّ ذلَك هَو الو�سُع الطبيعيُّ للمجتمِع الإن�سانيِّ

هم في جوانَب عديدٍة، ومنها ما ياأتي: عْن بع�سِ
ال�سكُل والحجُم واللوُن.  - 1

طريقُة التفكيِر والآراُء ووجهاُت النظِر.  - 2
اللغُة والديانُة والمعتقداُت.  - 3

الّدر�ُس 
ِع والختالِفالأّوُل احتراُم التنوُّ

وَن  ها، ويهتماّ روَن بالطريقِة نف�سِ لوَن مادَة الريا�سياِت، ويفكاّ لْو اأنَّ النا�َش جميَعهم يف�سِّ
ها: بالأموِر نف�سِ

�ساٌت مختلفٌة؟ هْل �سيكوُن في الجامعاِت تخ�سُّ  
هْل �سيوجُد اأطباُء و�سيادلٌة وممر�سوَن ومحاموَن وعاملوَن؟  

هْل �سيوجُد اختراعاٌت في مجالِت الحياِة المختلفِة؟  
براأِيَك، ما اأهميُة التنوِع والختالِف؟  

ُيَعدُّ التنوُع والختالُف مْن طبيعِة الكوِن، فالليُل والنهاُر، والياب�ُش والماُء، والف�سوُل 
ُع في �سفاِتها ومظاهِرها، وكذلَك الب�سُر يختلفوَن في اللغِة والديِن والعرِق  الأربع��ُة تتنواّ

ًعا وطعًما واإثارًة. والعاداِت والتقاليِد، وهذا يعطي الحياَة تنوُّ
اذكْر اأ�سياَء مختلفًة بيَنَك وبيَن زميِلَك.  

ِع واالختالِف اأواًل: طبيعُة التنوُّ
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ت�ستمدُّ دوُل العال��مِ ُهوياَّتها مْن اإ�سهاماِت اأبناِئها عبَر التاريِخ، ومْن اإنجازاِتها الثقافيِة 
والح�ساريِة، فالتجرب��ُة الإن�سانيُة والنتاُج الثقافيُّ والح�ساريُّ لْم يكْن حكًرا على فئٍة اأْو 
اأقليٍة بذاِتها، واإناّما هَي نتاُج الت�ساركيِة بيَن مختلِف الفئاِت في داخِل المجتمِع، اإْذ ي�سهُم 
ِر المجتمِع ونه�ستِه، ويكوُن ذلَك  ُع اأفكاِرهم واإبداعاِتهم في تطوُّ اختالُف الب�س��ِر وتنوُّ
بالتركيِز على الجوامِع الم�ستركِة بيَن النا�ِش، وعدِم التركيِز على الختالفاِت، فالبناُء على 

الجوامِع الم�ستركِة مَع مْن يختلُف مَعَك يعني ما ياأتي:

1 - اأْن تبحَث عْن �سيٍء م�سترٍك تراُه اأنَت ويراُه الآخُر في المو�سوِع المختَلِف فيِه.
اإلى  النتماِء  اأِو  معينٍة،  فكرٍة  في  ال�ستراِك  مثَل  العامِة  الم�ستركاِت  على  َز  تركاّ 2 -  اأْن 

المدر�سِة والنتماِء اإلى الوطِن.
ا �سبَق، فاإنَّ النتماَء اإلى الإن�سانيِة هَو الذي يجمُع بيَنك  اإْن لْم يوجْد �سيٌء م�سترٌك مماّ  - 3

. وبيَن الآخِر، وهَو م�ستَرٌك اأ�سا�سيٌّ ومهمٌّ

ِع واالختالِف ثانيًا: ا�صتثماُر التنوُّ

العاداُت والتقاليُد والثقافُة.  - 4
الأو�ساُع القت�ساديُة والجتماعيُة.  - 5

هم. ْد جوانَب اأخرى يختلُف فيها الب�سُر عْن بع�سِ عداّ  

دِة والمختلفِة، فالماُء مثاًل  اإنَّ الحياَة ُتبنى على التاآلِف والن�سجاِم بيَن العنا�سِر المتعداّ
نا  ال��ذي جعَله اهللُ �سرَّ هذِه الحياِة ي�سترُك في تكوينِه عن�سراِن مختلفاِن يتاّحداِن مًعا ليكوِّ

ماًء تحيا بِه الب�سريُة والكائناُت جميُعها.
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ُق تما�ُسَكه؛  َع والختالَف ب�سورٍة اإيجابيٍة بما يحقاّ يتطلاُّب مَن المجتمِع اأْن ي�ستثمَر التنوَّ
ا، والعمِل مًعا لرفعِة الوطِن، ومْن  ه��م بع�سً وذل��َك باحتراِم اأطياِف المجتمِع جميًعا لبع�سِ

ِع والختالِف في المجتمِع ب�سورٍة اإيجابيٍة، ل بدَّ مما ياأتي: اأجِل ا�ستثماِر التنوُّ
احتراِم الآخريَن وتقبُِّل اآراِئهم.  - 1

تاأكيِد مبداأ الم�ساواِة َو�سيادِة القانوِن.  - 2
اللتزاِم بمبداأ حريِة الراأِي والتفكيِر.  - 3

اعتماِد الحواِر واجتناِب الإكراِه.  - 4
ِع والختالِف. اذكر متطلباٍت اأخرى لحتراِم التنوُّ  

اأعِط اأمثلًة تبياُّن احتراَم المجتمِع الأردنيِّ للتعدديِة الثقافيِة.  

ِع واالختالِف ثالثًا: متطّلباُت احتراِم التنوُّ

p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG ِل العباراِت الآتيَة، ثماّ �سْغ اأنَت وزميُلَك عباراٍت تعباُّر عِن الم�ستَرِك  تاأماّ
بيَنكما:

ُع فريًقا اآخَر، ويجمُعنا المنتخُب الوطنيُّ  ُع فريًقا وزميلي ي�سجاّ اأنا اأ�سجاّ  - 1
. الأردنيُّ

، ويجمُعنا حبُّ الوطِن. اأنا م�سلٌم، وزميلي م�سيحيٌّ  - 2
، وزميلي م�سلٌم، ويجمُعنا تاريٌخ م�سترٌك. اأنا م�سيحيٌّ  - 3

اأنا ............. وزميلي ............. ويجمُعنا................  - 4

نشاٌط

ماذا تعّلْمَت مْن هذا الن�شاِط؟  
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p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG

ِع. ِح المق�سوَد بالتنواّ 1- و�ساّ

ٌع واختالٌف بيَن الب�سِر. 2- اذكْر اأربعَة جوانَب فيها تنوُّ

ِع. 3- بياّْن متطلاّباِت احتراِم التنوُّ

ُع الثقافيُّ عامُل قوٍة للمجتمِع. 4- ناق�ِش العبارَة الآتيَة: التنوُّ

5- بياّْن موقَفَك مَن العباراِت الآتيِة:

غير موافقموافقالعبارُة

للتطوِر  ال�سبُب  وهَو  وطعًما،  ًعا  تنوُّ الحياَة  الختالُف  يعطي 
والختراعاِت والبتكاراِت.

اإنَّ الكثيَر مَن الم�سكالِت التي تظهُر اأ�سا�ُسها عدُم القدرِة على 
التعامِل مَع الختالِف ب�سورٍة �سليمٍة.

ِع اأموًرا جديدًة، وطرائَق  ت�ستطيُع اأْن تتعلاَّم مَن الختالِف والتنوُّ
تفكيٍر، واأ�ساليَب مختلفًة للقياِم بالأعماِل المختلفِة.

َك يعني اأْن تتمناّى اأْن يح�سَل لُه  اأْن تحبَّ لالآخِر ما تحبُُّه لنف�سِ
ك. الخيُر وال�سعادُة التي تتمناّاها لنف�سِ
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ُه على حقِّ ويرى الآخَر على باطٍل،  التع�س��ُب �سعوٌر داخليٌّ يجعُل الإن�ساَن يرى نف�سَ
ويظهُر هذا ال�سعوُر ب�سورِة ممار�ساٍت ومواقَف توؤدي اإلى تجاهِل الآخِر وعدِم العتراِف 

بحقوِقِه واإن�سانيتِه.

اأما التمييُز فهو التفرقُة بيَن فرٍد اأو مجموعاٍت مَن النا�ِش اأو الإ�سراُر بهِم، اأو تجاهُلهم 
ي ذلَك اإلى  ه��م اأو ديِنهم اأو عرِقهم اأو راأِيهم، ويوؤداّ اأو ا�ستبعاُده��م ب�سبِب لوِنهم اأو جن�سِ

ها التي تحظى بها بقيُة فئاِت المجتمِع. عدِم ح�سوِلهم على الحقوِق نف�سِ

الّدر�ُس 
نبُذ التع�صِب والتمييِزالثاني

ماذا تعني لَك الكلماُت الآتيُة: محبٌة، �سالٌم، كراهيٌة، ت�سامٌح، الحقُد، احتراُم الآخريَن؟   
اأيُّها اأقرُب اإليَك.

تق��وُم المجتمعاُت الإن�سانيُة على درجٍة م��ن التبايِن في الأعراِق والأجنا�ِش والأدياِن 
والقومي��اِت التي تحمُل قيًما ومعتقداٍت ت��وؤدي اإلى ثقافاٍت مختلفٍة، ومَع ذلَك فاإنَّ كلَّ 
اأع�ساِء المجتمِع الإن�سانيِّ ي�ستركوَن في اأ�سٍل واحٍد، وي�سعوَن مًعا للعي�ِش بكرامٍة و�سالٍم.

لذل��َك ل يجوُز التفرقُة بيَن النا�ِش بو�سِفهم مواطنيَن في الحقوِق والواجباِت، اإذ اإنَّ 
ياّاِت كافًة بال اأيِّ تميي��ٍز، على اأ�سا�ِش اللوِن اأو  ل��كلِّ مواطٍن ح��قُّ التاّمتاِّع بالحقوِق والحراّ

اأِي. يِن اأو الراّ الجن�ِش اأو العرِق اأو الداّ

اأواًل: العالقُة بيَن التع�صِب والتمييِز
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ناق�ْش 
ما الأ�سراُر المترتبُة على التع�سِب والتمييِز؟ لماذا يجُب علينا نبُذهما؟

اإنَّ التع�س��َب والتميي��َز ل عالق��َة لهما بديٍن معياّ��ٍن؛ لأنَّ ال�سرائ��َع ال�سماويَة جميَعها 
، وقد دَعِت ال�سرائُع ال�سماوي��ُة جميُعها اإلى نبِذهما،  م�سدُره��ا واحٌد هو اهللُ ع��زَّ وجلَّ

واأكدِت الإعالناُت والمواثيُق الدوليُة ذلَك. تاأمِل الن�شَّ الآتي:

ويرتبُط التمييُز بالتع�سِب، فعندما ي�سعُر الإن�ساُن باأنُه على حقٍّ وباأن الآخَر على باطٍل، 
ها في الن�ساطاِت والأعماِل والعي�ِش  فاإنَُّه يحرُم الفئَة الأخرى اأو الجماعَة الأخرى من حقِّ

باأماٍن.

ناق�ْش هذِه المواقَف، و�سْف بعبارٍة ما يحدُث:
( في اإحدى الدوِل: »طالبو الوظيفِة  )من اأقواِل مهاجٍر من اأ�سٍل اأفريقيٍّ  - 1
في العادِة ل يالحظوَن اأ�سلي عندما اأتكلُم على الهاتِف، ولكن عندما 
تعْد  لم  الوظيفَة  واأنَّ  اآ�سفون،  اإنهم  لي  يقولوَن  المقابلِة  اإلى  اأذهُب 

�ساغرًة......«. 
َر اأٌب في عائلٍة ما تحديَد موعِد ذهاِب ابنِه للنوِم ال�ساعَة التا�سعَة،  قراّ  - 2

وابنتِه ال�ساعَة الثامنَة.
ق��ررْت اإحدى المدار�ِش ع��دَم قبوِل الطلبِة من اأ�سح��اِب الإعاقاِت؛   - 3

لعدِم وجوِد ممراٍت خا�سٍة بهم في المدر�سِة.

نشاٌط
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�صدَرْت عن الجمعيِة العامِة لالأمِم المتحدِة في عاِم 1969م االتفاقيُة الدوليُة للق�صاِء على �صور 
التمييِز العن�صريِّ جميِعها:

المادُة )5(
تتعهُد الدوُل الأطراُف بحظِر التمييِز العن�سريِّ والق�ساِء عليِه ب�سورِه كافًة، وب�سماِن 
، في  حقِّ كلِّ اإن�ساٍن، من غيِر تمييٍز ب�سبِب العرِق اأو اللوِن اأو الأ�سِل القوميِّ اأو الإثنيِّ

الم�ساواِة اأماَم القانوِن.

المادُة )7(
تتعهُد الدوُل الأطراُف باأْن تتخَذ تدابيَر فوريًة وفعالًة، ل �سيما في مياديِن التعليِم والتربيِة 
، وتعزيِز التفاهِم  والثقافِة والإعالِم بغيَة مكافحِة النعراِت الموؤديِة اإلى التمييِز العن�سريِّ
والت�سامِح وال�سداقِة بيَن الأمِم والجماعاِت العرقيِة اأو الإثنيِة الأخرى، وكذلَك لن�سِر 
مقا�سِد ميثاِق الأمِم المتحدِة ومبادِئِه، والإعالِن العالميِّ لحقوِق الإن�ساِن، واإعالِن 

، وهذِه التفاقيِة. الأمِم المتحدِة للق�ساِء على جميِع اأ�سكاِل التمييِز العن�سريِّ

تاأمِل الحالَة الآتيَة، ثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليها:
من  ُت�سَتبَعُد  ما  ودائًما   ، الجزئيِّ بالعمى  م�سابٌة  ليلى عمُرها 14�سنًة وهي 
اأن�سطِة المدر�سِة ب�سبِب ذلَك، على الرغِم من اأنها تجيُد الغناَء والعزَف على 

البيانو.

نشاٌط

ماذا تمثاُّل الحالُة ال�سابقُة؟، ما راأُيَك بها؟ كيَف يمكُن م�ساعدُة ليلى؟  
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فها تاأمِل  ها بالتمييِز، ولتعراّ ها ببع�ِش، ويرتبُط بع�سُ للتع�سِب اأنواٌع مختلفٌة يرتبُط بع�سُ
ا يليِه: ال�سكَل الآتي، ثمَّ اأَجْب عماّ

اإنَّ م��َن الأ�سباِب الرئي�سِة لظاهرِة التع�سِب قلُة الوع��ِي، َوالجهُل، َوعدُم فهِم الآخِر، 
والتركيُز على االختالفاِت والتبايناِت بيَن الجماعاِت بداًل مَن البحِث عِن النقاِط الم�شتركِة 
وتعزيِزها، كما اأنَّ �سعوَر الجماعِة باأنها الأف�سُل، و�سعَيها لتحقيِق اأهداِفها وغاياِتها على 
ح�ساِب الجماع��اِت الأخرى ينمي التع�سَب بين هذِه الجماع��اِت، بالإ�سافِة اإلى ذلَك 
فاإن بع�َش ال�سلوكاِت التربويِة الخطاأَ التي تمار�ُسها بع�ُش الأ�سِر في تربيِة اأبناِئها قد تغر�ُش 

َه نحَو التع�سِب وتقويِتِه. هم التوجُّ في نفو�سِ

ثانيًا: اأنواُع التع�صِب

ال�سكُل )2-4(: اأنواُع التع�سِب .

اأعِط اأمثلًة على اأنواِع التع�سِب.  

الفكريُّ

العرقيُّ

القَبليُّ

الطائفيُّ
القوميُّ

الدينيُّ

اأنواُع التع�صِب
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فها تاأمِل ال�سكَل الآتي، ثمَّ اأجب عما يليِه: لل�سخ�سيِة المتع�سبِة �سماٌت، لتعرُّ

ثالثًا: �صماُت المتع�صِب

الأدياِن  بيَن  الم�ستركِة  والروِح  الجوهِر  اإلى  الأ�سوِل،  اإلى  نعوُد  »دعونا   ......
ومعتقداِتنا، لأننا ولالأ�سِف، نفقُد اأحياًنا ال�سورَة ال�ساملَة: فالجوامُع بيننا اأعظُم بكثيٍر 
مَن الفوارِق، ويتمثُل هذا الأمُر في القيِم الم�ستركِة، التي نوؤمُن بها من محبٍة و�سالٍم 

وعدٍل وتراحٍم، لقولِه عزَّ وجلَّ {   } )�سورة الأعراف، الآية: 156(
''من خطاِب جاللِة الملِك عبد اهلِل الثاني اأماَم الجمعيِة العامِة لالأمِم المتحدِة في دورِتها ال�سبعيَن، عام 2015م.''

ما المق�سوُد بالقيِم الم�ستركِة.  
ما الفكرُة الرئي�سُة التي اأراَد جاللُة الملِك اإي�ساَلها اإلى العالِم.  

ِب. ال�سكُل )2-5(: �سماُت المتع�ساّ

ِب. اأ�سْف �سماٍت اأخرى للمتع�ساّ  

عدُم تقبِل الحواِر مَع 
الآخريَن

التمركزُ حوَل الذاِت

الت�سلاُّط والجموُد في 
التفكيِر

قلُة الوعِي

اللجوُء اإلى العنِف 
لتحقيِق الغاياِت

�صماُت 
المتع�صِب

تاأمِل الن�شَّ الآتي، ثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليِه:
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ينتُج ع��ِن التع�سِب والتمييِز اآثاٌر �سلبيٌة كالتفرقِة بيَن اأبن��اِء المجتمِع الواحِد، و�سيوِع 
ن��وٍع م��َن العداِء والحقِد بيَنه��م، وما ينتُج عنه م��ْن خراٍب وتدمي��ٍر للمجتمِع، و�سياٍع 
لحق��وِق الآخريَن والعتداِء عليهِم، و�سلِب روِح الوح��دِة والألفِة بيَن الأفراِد، و�سياِع 

طاقاِت اأبناِء المجتمِع التي تذهُب اإلى خراِبِه ل اإلى اإعماِرِه.
ا�ستنتِج الآثاَر ال�سلبيَة للتع�سِب في المجتمِع.  

اإناّ م��ن حقِّ الإن�س��اِن على اأخيِه الإن�س��اِن حفَظ كرامِتِه، والدف��اَع عنُه، والعتراَف 
بحقوِقِه الإن�سانيِة، لذا يجُب التحرُر مَن التع�سِب والتمييِز عن طريِق ما ياأتي:

، وعدِم ربِط الديِن بالأفعاِل العدوانيِة للمتع�سبيَن. الفهِم ال�سليِم للتعاليِم الدينيِةِ  -1
، وتقبِل الحواِر بيَن اأ�سحاِب الثقافاِت المختلفِة. التعاي�ِش ال�سلميِّ  -2

التم�سِك بالد�ستوِر الأردنيِّ وبمبادِئ الديمقراطيِة وقيِمها، والتعاوِن مَع الآخريَن.  -3
احتراِم حقوِق الإن�ساِن.  -4

العتراِف بالخطاأِ، وتقبِل النقِد البناّاء مَن الآخريَن، واحتراِم الراأِي الآخِر.  -5

رابًعا: اأثاُر التع�صِب والتمييِز

خام�ًصا: التحرُر مَن التع�صِب والتمييِز

ْم مطويًة بياّْن فيها مفهوَم التع�سِب واآثاَره ال�سلبيَة في المجتمِع. �سماّ  -
التع�سَب  فيه  نابًذا  الم�سترِك  الت�سامِح والعي�ِش  اأهميِة  اكتْب مقاًل حوَل   -

والتمييَز، وقدْمُه في الإذاعِة المدر�سيِة.

نشاٌط
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: »راأيي �سواٌب يحتمُل خطاأً، وراأُي غيري خطاأٌ يحتمُل ال�سواَب«،  يقوُل الإماُم ال�سافعيُّ
وعنَدما اختلَف مَع اأحِد العلماِء في زمانِه في م�ساألٍة فقهيٍة، وغ�سَب العالُم الآخُر، زاَرُه 

، واأخَذ بيدِه، وقاَل لُه: »األ ي�سحُّ اأن نبقى اإخواًنا واإِن اختلْفنا في م�ساألٍة«. ال�سافعيُّ
كيف تتعامُل مَع مْن يخالُفَك الراأَي؟  

ما الن�سائُح التي تقدُمها لمن يمار�ُش التع�سَب والتمييَز؟  

تاأمِل الن�شَّ الآتي، ثمَّ اأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليِه:
p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG
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p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG

ما المق�سوُد بما ياأتي: التع�سِب، التمييِز؟  - 1

ما موقُف ال�سرائِع ال�سماويِة مَن التع�سِب؟  - 2

يت�سُم ال�سخ�ُش المتع�سُب بعدٍد مَن ال�سماِت، اذكرها.  - 3

و�سْح اآثاَر التع�سِب في المجتمِع.  - 4

رتْب اأنواَع التع�سِب ح�سَب اأثِرها في المجتمِع.  - 5

ْر، يعدُّ التع�سُب الفكريُّ المنطلَق الأ�سا�سيَّ لبقيِة �سوِر التع�سِب. ف�ساّ  - 6

7 -  ما نوُع التع�سِب في كلٍّ مَن الحالِت الآتيِة:

حزٌب �سيا�سيٌّ يرف�ُش الحواَر مَع حزٍب �سيا�سيٍّ اآخَر.)                  ( اأ   - 
ُف ذوي الب�سرِة ال�سوداِء. )             ( م�سنٌع ل يوظاّ ب- 

مدر�سٌة ترف�ُش قبوَل طلبٍة من جن�سياٍت معياّنٍة.)        ( ج�- 
�سركٌة تميُز في الأجوِر بيَن الذكوِر والإناِث. )          ( د  - 

َب بترقيِة اأحِد معارِفِه بالرغِم من عدِم كفاءِتِه.   )           ( م�سوؤوٌل ن�سَّ ه�- 
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الدر�ُس 
نبُذ التطرِف والعنِفالثالُث

��ْت بيَن  “حرُبن��ا العالمي��ُة الي��وَم لي�سَ
ال�سعوِب اأو المجتمع��اِت اأو الأدياِن، بْل 
هَي حرٌب تجمُع كلَّ المعتدليَن مْن جميِع 
الأدياِن والمعتقداِت �سدَّ كلِّ المتطرفيَن 

من جميِع الأدياِن والمعتقداِت...”
م��ن ِخطاِب جاللِة الملِك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين 
اأماَم الجمعيِة العامِة لالأمِم المتحدِة في دورِتها ال�سبعيَن في 

عاِم 2015م.

ما الحرُب التي ق�سَدها جاللُة الملِك عبد اهلل الثاني في خطاِبِه؟  
ما الدوُر الذي يجُب اأن نقوَم بِه لمحاربِة التطرِف؟  

اإنَّ نبَذ التطرِف والعن��ِف، وتقويَم كلِّ مْن يت�سّرُف بطريقٍة مخالفٍة للقانون والنظام، 
وللقيِم ال�سائدِة، واإعادِتِه اإلى الطريِق ال�سحيِح بما يتوافُق وقوانيَن المجتمِع وقيِمِه الذي 
يعي���شُ فيِه يوؤدي اإلى ن�سِر مب��ادِئ الت�سامِح  والحدِّ مَن الت�سرف��اِت العنيفِة وقبوِل الراأِي 

الآخِر، والنقا�ِش الح�ساريِّ الهادِف القائِم على الحجِة والإقناِع من غيِر تع�سٍب.

اأواًل: نبُذ التطرِف

مفهوُم التطرِف  -  1
للقواعِد  انتهاٌك  فيها  مت�سددًة،  اأفكاًرا  يحملوَن  اأو جماعاٍت  باأفراٍد  ترتبُط  ظاهرٌة 
عبَر  العالُم  �سهَد  وقد  العامِة.  وال�سرعيِة  والقانونيِة  والعرفيِة  الدينيِة  والن�سو�ِش 

ال�سكُل )2-6( جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني ابِن الح�سيِن في 
الأمِم المتحدِة.
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قروٍن مَن الزماِن موجاٍت من اأعماِل التطرِف التي ترتكُبها بع�ُش الجماعاِت التي 
غلَبْت على تفكيِر اأفراِدها مبادُئ ومواقُف مت�سددٌة تجاَه بع�ِش الق�سايا والمواقِف 
العالميِة. وتكمُن خطورُة الأفكاِر المتطرفِة عندما يج�سُدها الأفراُد اأو الجماعاُت 
اإلى �سراعاٍت داخَل المجتمِع، ومن  المعتنقيَن لها �سلوًكا، الأمُر الذي قد يوؤدي 
اأبرِز الحركاِت المتطرفِة في القرِن الما�سي: النازيُة والفا�سيُة، وكان لهما مواقُف 
الأف�سُل هو  والعرُق  الت�سلطيُة،  النظرُة  العالِم؛ حيُث كانت  �سعوِب  مت�سددٌة �سدَّ 
المميُز لهما، بالإ�سافِة اإلى الحركِة ال�سهيونيِة التي حمَلْت اأفكاًرا متطرفًة ُترِجَمْت 
هم المحتلِة. اإلى مواقَف مت�سددٍة ومتع�سبٍة تجاَه حقوِق العرِب الفل�سطينييَن في اأر�سِ

تقوُم  التي  والتخريبيِة  الإرهابيِة  الأعماِل  مَن  العديَد  الحا�سِر  الوقِت  في  ون�ساهُد 
بها التنظيماُت الإرهابيُة التي تتخُذ ِمَن الديِن غطاًء لأعماِلها، والديُن بريٌء منها، 
وعلى كلِّ مواطٍن اأن يحذَر هوؤلِء وكذَبُهم وحمالِتهم الت�سليليَة، ويحارَب فكَرهم 

المتطرَف، ويبلَغ اأجهزَة الدولِة الأمنيَة باأيِّ خطٍر منهم.
مظاهُر التطرِف  -  2

لتعّرِف مظاهِر التطرِف تاأمِل ال�سكَل الآتي، ثم اأجْب عما يليه:

ال�سكُل )2-7( من مظاهِر التطرِف

الغلوُّ والت�سّدُد والنغالُق العقليُّ

�سوُء الظنِّ بالآخريَن ال�ستعالُء على القانوِن وعدُم التقيِد بِه

العنُف والخ�سونُة في التعامِل ا�ستباحُة دماِء الأبرياِء واأمواِلهم
من مظاهِر
التطرِف
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�صوُر التطّرِف  -  3
ِف �سوِر التطرِف تاأمِل ال�سكَل الآتي، ثمَّ اأجْب عما يليِه: لتعرُّ

�صوُر التطرِف

) ال�سلوكيُّالدينيُّ )مذهبيٌّ - طائفيٌّ العن�سريُّ ال�سيا�سيُّ

ال�سكُل )2-8( اأ�سكاُل التطرِف

براأيَك، اأيُّ ال�سوِر ال�سابقِة اأخطُر على المجتمِع؟ بّرْر اإجابَتَك.  
اذكْر مثاًل واحًدا على كلٍّ مَن ال�سوِر ال�سابقِة.  

ثانيًا: نبُذ العنِف

مفهوُم العنِف واأنواُعُه  -  1
، وال يخلو �أيُّ مجتمٍع مَن �لمجتمعاِت وال �أيُّ  نمٌط مْن �أنماِط �ل�سلوِك غيِر �ل�سويِّ
ا للعنِف في الأ�سرِة هم الأطفاُل  �سً زمٍن من الأزمنِة مَن العنِف، واأكثُر الفئاِت تعرُّ
، ويمكُن اأن ينتقَل العنُف اإلى الموؤ�س�ساِت  والن�ساُء، وهو ما ي�سمى بالعنِف الأ�سريِّ
التربويِة والتعليميِة كالمدار�ِش والجامعاِت، وحتى اإلى المالعِب الريا�سيِة، وهذا 

. ما ُي�سمى بالعنِف المجتمعيِّ

وُيماَر���شُ العن��ُف بالإيذاِء الج�س��ديِّ كال�س��رِب، اأو الإيذاِء النف�س��يِّ كالتهديِد اأو 
التخوي��ِف اأو حرماِن الإن�ساِن من الحريِة والحاجاِت الأ�سا�سيِة، واإرغاِم الفرِد على 

اأعِط اأمثلًة على دوٍل ت�سهُد حالٍت مَن التطّرِف.  
ما العالقُة بيَن التطّرِف والعنِف؟  
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عم��ٍل ل يرغ��ُب فيِه، اأو الإيذاِء اللفظ��يِّ با�ستخداِم كلماٍت فيها ن��وٌع من التجريِح 
لل�سخ�ِش المعنَِّف.

ا�ستنتْج مفهوَم العنِف.  
اأكدِت المواثيُق والعهوُد الدوليُة حقوَق الأطفاِل والن�ساِء، ف�ّسْر ذلَك.  

، وهو اأخطُرها، حيُث تماِر�ُش فيِه  ويوجُد نوٌع اآخَر مَن العنِف هو العنُف ال�سيا�سيُّ
اأعماَل التخريِب والعتداِء على الممتلكاِت العامِة وممتلكاِت  بع�ُش الجماعاِت 
المواطنيِن لفر�ِش �سيا�سِتها اأو اتجاهاٍت معينِة؛ لعدِم ر�ساها عِن ال�سلطِة ال�سيا�سيِة 

اأو اأداِء الحكومِة فيها.
اإنَّ حريَة التعبيِر عِن الراأِي بالقوِل اأو الكتابِة اأو الت�سويِر حقٌّ كفلْتُه المواثيُق الدوليُة 
ود�ساتيُر دوِل �لعالِم، ب�سرِط �أن يكوَن �سلميًّا و�سمَن �لقانوِن، وما عد� ذلَك �ستكوُن 

لُه نتيجٌة خطيرٌة على الأمِن الوطنيِّ ال�سامِل وحياِة المواطنيَن واأمِنهم.
ما الطرائُق الم�سروعُة للتعبيِر عِن الراأِي؟  

اأ�صباُب العنِف  -  2
لتعّرِف اأ�سباِب العنِف، تاأمِل ال�سكِل الآتي، ثم اأجْب عما يليِه:

ناق�ْش مَع زمالِئَك حلوًل لمواجهِة الأ�سباِب ال�سابقِة للعنِف.  

اأ�صباُب العنِف

البتعاُد عِن القيِم 
الأخالقيِة

عدُم احتراِم القانوِن

ال�سكُل )2-7( اأ�سباُب العنِف

الجهُل وقلُة الوعِي
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اآثاُر العنِف  -  3
للعنِف اآثاٌر مدمرٌة في حياِة الأفراِد والمجتمعاِت، منها:

العتداُء على النف�ِش الب�سريِة.  - اأ 
تعطيُل الطاقاِت الب�سريِة وقدرِة الأفراِد على الإبداِع والإنجاِز. ب - 

وقُف عملي��ِة التطويِر والإنت��اِج لن�سغاِل المجتمعاِت بالأعم��اِل التخريبية،  ج� - 
َم. ُر المجتمعاُت بدَل اأن تتقدَّ فتتاأخَّ

التكلفُة الماديُة الباهظُة ب�سبِب العتداِء على الممتلكاِت.  - د 

ثالثًا : كيفيُة مواجهِة التطرِف والعنِف

اإنَّ مواجهَة التطرِف والعنِف ب�سوِرهما كافًة واجٌب على الجميِع، ويتم ذلَك عن طريِق:
اللتزاِم بالقانوِن، ومعرفِة المواطِن حقوَقُه وواجباِتِه.  - 1

. الهتماِم بالعقوِل واإثراِئها بالمفيِد، وا�ستثارِتها للتفكيِر العلميِّ  - 2
تر�سيِخ لغِة الحواِر، ون�سِر روِح المحبِة والت�سامِح والو�سطيِة.  - 3

تنميِة روِح الم�ساركِة بيَن اأبناِء المجتمِع الواحِد، وت�سجيِع المبادراِت القائمِة على   - 4
خدمِة المجتمِع والحفاِظ عليِه.

العمِل على تنميِة الأخالِق الفا�سلِة، وتحمِل ال�سباِب لم�سوؤولياِتهم، وبناِء الثقِة بالذاِت.  - 5
احتراِم حقوِق الإن�ساِن.  - 6

p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG

لترتيِب حملٍة  والمعلميَن  المدر�سِة  اإدارِة  بم�ساعدِة  اأنَت وزمالوؤَُك  تعاون 
الحملِة  لهذِه  جيًدا  الترتيِب  من  ولتتمكَن  عنٍف(،  بال  )مدار�ُسنا  بعنواِن 

وفعالياِتها، يمكنَك اأن ت�ستعيَن بالأفكاِر الآتيِة: 
1- تنظيِم م�سابقاٍت فنيٍة.

2- تنظيِم محا�سراٍت توعويٍة.
3- تنظيِم زياراٍت لمدار�َش اأخرى قريبٍة للتعبيِر عِن التعاوِن والحتراِم لالآخريَن.

نشاٌط
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p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG

؟ ما المق�سوُد بما ياأتي: التطرِف، العنِف، العنِف ال�سيا�سيِّ  -  1
بّيْن مظاهَر التطرِف.  -  2

اذكْر اأنواَع العنِف، وطرائَق ممار�سِتِه.  -  3
كيَف يمكُن مواجهُة التطرِف والعنِف داخَل المجتمِع؟  -  4

ف�ّسْر ما ياأتي:  -  5
ُيَعدُّ العنُف ال�سيا�سيُّ اأخطَر اأنواِع العنِف. اأ   - 

العتراُف بحقوِق الإن�ساِن وقبوُل الآخِر من طرائِق مواجهِة التطرِف. ب- 
اقراأِ الن�شَّ الآتي، ثمَّ اأجْب عّما يليِه:  -  6

“ يرتبُط التوا�سُل والتعبيُر عن الآراِء في المجتمِع الديمقراطيِّ بالتزاِم مبداأِ الحتراِم 
تنّوُع  اأما  توافقّيٍة،  اإلى حلوٍل  للو�سوِل  �سعِينا  الراأِي في ظلِّ  مَع حقِّ الختالِف في 
الآراِء والمعتقداِت والثقافاِت في مجتمِعنا فقد كاَن على الدواِم عن�سَر قوٍة، ولم يُكن 

عامَل �سعٍف اأَبًدا.
اإنَّ الختالَف ل يوؤ�سُر اإلى وجوِد خلٍل، وهَو لي�َش �سكاًل لنعداِم الولِء، بْل اإنَّ الخالَف 
اأ�سحاِب الآراِء المختلفِة هَو  بيَن  اإلى الحتراِم هو دافٌع للحواِر، والحواُر  الم�ستنَد 

جوهُر الديمقراطيِة”
)جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني - الورقُة النقا�سيُة الأولى - م�سيرُتنا نحَو بناِء الديمقراطيِة المتجددِة(.

. �سْع عنواًنا منا�سًبا للن�شِّ اأ   - 
تنّوُع الآراِء والمعتقداِت دليُل قوٍة ل �سعٍف، ناق�ْش ذلَك. ب- 

ما اأهميُة الخالِف القائِم على الحتراِم؟ ج�- 
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بّيِن المق�سوَد بما ياأتي: التع�سِب، التمييِز، التطرِف.  -  1

ا�ستنتْج اآثاَر العنِف في الفرِد والمجتمِع.  -  2

اأكمِل الخريطَة الذهنيَة الآتيَة بحيُث يمكُنَك اإ�سافُة دوائَر اأو حذُفها:  -  3

عّدْد مظاهَر التطّرِف.  -  4
�سْع اإ�سارَة )√( في الربِع الذي يمّثُل الحالِت الآتية:  -  5

قبوُل االآخِرالعنُفالتطرُفالتع�صُب والتمييُزالحالُة

جماعٌة فكريٌة ترف�ُش الحواَر والنقا�َش 
مَع جماعٍة اأخرى.

خ�سَر اأحُد الأنديِة الريا�سيِة مباراَتُه، فقاَم 
م�سجعوُه بتك�سيِر الممتلكاِت العامِة. 

اعتدى �ساح��ُب �سركٍة عل��ى عامٍل 
عندُه لأنه لم ي�ستجْب لُه.

تحاوَر �سخ�ساِن باحتراٍم متبادٍل بيَنهما.

pIóMƒdG oá∏Ä°SCG

اأنواُع التع�صِب
الفكريُّ

 t»JG qòdG oËƒ≤ sàdG
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pIóMƒdG oá∏Ä°SCG

�صعيٌفجيٌّدممتاٌزمعياُر االأداِءالّرْقُم

ُح المق�سوَد بالمفاهيِم الآتيِة: قبوِل الآخِر، التع�سِب، 1 اأو�سّ
التمييِز، التطرِف، العنِف.

ِب.2 اأعّدُد اأنواَع التع�سّ
ِب.3 اأبّيُن الآثاَر ال�سلبيَة للتع�سّ
ِب.4 اأذكُر �سفاِت المتع�سّ
اأنبُذ التطرَف والعنَف ب�سوِرِهما كافًة.5
اأدرُك اأهميَة احتراِم التنوِع والختالِف في المجتمِع.6
احترُم الآخَر مهما تعددِت الآراُء.7
اأقدُر دوَر القيادِة الها�سميِة في ن�سِر قيِم الو�سطيِة والعتداِل 8

وقبوِل الآخِر واحتراِمِه.

 t»JG qòdG oËƒ≤ sàdG

قيّْم ما تعلمتَُه بو�صِع اإ�صارة )√( اأماَم العبارِة التي تنا�صُب تعلُّمَك في الجدوِل االآتي:



50

الوحدُة
الثالثُة

الراأي العامُّ

والتوا�صُل االجتماعيُّ

3
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تناوَلْت هذِه الوحدُة ثالثًة مَن المو�سوعاِت الرئي�سِة, فقْد تناوَل الدر�ُس الأوُل مفهوَم 
ِه, والعوامَل الموؤثرَة فيِه, وتناوَل الدر�ُس الثاني مفهوَم الإعالِم  , وطرائَق قيا�سِ الراأِي العامِّ
والت�ساِل, واأهمَّ و�سائِل الإعالِم, واأثَرها في المجتمِع, في حيٍن تناوَل الدر�ُس الثالُث 
�سبكاِت التوا�سِل الجتماعيِّ من حيُث: فوائُدها واآثاُرها الإيجابيُة وال�سلبيُة في الأفراِد 

والمجتمِع.
ويُتوقُّع مَن �لّطالِب بعَد در��سِة �لوحدِة �أْن يكوَن قادًر� على �أْن:

ي�ستوعَب المفاهيَم والم�سطلحاِت و التعميماِت الواردَة في الوحدِة.  
  يكت�سَب القيَم والتجاهاِت. 

يتقَن المهاراِت الواردَة فيها.  
. يتعّرَف العوامَل الموؤثرَة في ت�سكيِل الراأِي العامِّ  

. ي�ستوعَب كيفيَة قيا�ِس الراأِي العامِّ  
يقّدَر اأهميَة و�سائِل الإعالِم في المجتمِع.  

. يتعرَف فوائَد و�سائِل الإعالِم و�سبكاِت التوا�سِل الجتماعيِّ  
في  واأثِرها  الجتماعِي,  التوا�سِل  ل�سبكاِت  وال�سلبيِة  الإيجابيِة  الجوانِب  بيَن  يقارَن   

الفرِد والمجتمِع .
. يدرَك دوَر و�سائِل الإعالِم في ت�سكيِل الراأِي العامِّ  



52

الّدر�ُس 
الأّوُل

كثيًرا ما ن�سمُع عن ا�ستطالعاِت الراأِي حوَل ق�سيٍة معينٍة, فماذا يعني مفهوُم ) ا�ستطالُع راأٍي(؟  

الراأُي العامُّ هو اتجاُه اأفراِد المجتمِع نحَو ق�سيٍة 
وقد  عالميًة,  اأو  اإقليميًة  اأو  محليًة  تكوُن  قد  معينٍة, 
اأو  فكريًة  اأو  �سيا�سيًة  اأو  ثقافيًة  اأو  اجتماعيًة  تكوُن 
تربويًة اأو غيَرها , تم�سُّ حياَتهم ب�سورٍة مبا�سرٍة اأو غيِر 
مبا�سرٍة في مدٍة معينٍة ,ومَن الأمثلِة على الق�سايا التي 
معينٍة,  �سلعٍة  �سعِر  ارتفاُع  اأحياًنا  العامَّ  الراأَي  ت�سغُل 
اأو تعديُل قانوٍن ما, اأو موقٌف من ق�سيٍة �سيا�سيٍة على 

 . الم�ستوى الإقليميِّ اأو الم�ستوى العالميِّ

ا كان للطلبِة دوٌر مميٌز في  حّدْد بع�َس الق�سايا في مدر�سِتَك التي يمكُن اأن ُتَعدَّ راأيًا عامًّ  
اإحداِث تغيير عليها.

ا.   اذكْر اأمثلًة على بع�ِس الق�سايا المحليِة في المجتمِع التي ت�سكُل راأيًا عامًّ  

�أواًل: مفهوُم �لر�أِي �لعامِّ

ثانيًا: �أهميُة �لر�أِي �لعامِّ

الق�سايا,  العديِد من  العامِة للدولِة في  ال�سيا�ساِت  اأهميٌة كبيرٌة في ر�سِم  العامِّ  للراأي 
وتكمُن اأهميُتُه في ما ياأتي:

ي�ساعُد �ساحَب القراِر على اتخاِذ القراِر المنا�سِب في �سوِء الحقائِق والمعلوماِت   -1

: درا�س��ٌة  �لع��امِّ �ل��ر�أِي  ��ستط��اُع 
الب�سريِة  بالمجتمع��اِت  ُوِجَدْت 
اأكثَر  واأ�سبَح��ْت  التاري��ِخ,  عبَر 
بروًزا في المجتمعاِت المعا�سرِة 
لم��ا له��ا من اأث��ٍر ف��ي مجرياِت 
الحي��اِة العام��ِة, و�ساع��َد عل��ى 
َتَبْلُوِرها وتعزيِز انت�ساِرها و�سائُل 
الإع��الِم والت�ساِل؛ ما ين�ساأُ عنه 

مناق�سٌة لق�سيٍة معينٍة.

الراأُي العامُّ
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ثالثًا: �لعو�مُل �لموؤثرُة في �لر�أِي �لعامِّ

هذِه  ولمعرفِة  فيِه,  وتوؤثُر  العامِّ  الراأِي  ت�سكيِل  في  ت�سهُم  العوامِل  مَن  العديُد  يوجُد 
العوامِل تاأّمِل ال�سكَل الآتي, ثم اأجْب عِن الأ�سئلِة التي تليه:

المتوافرِة التي ت�سهُم في التنميِة.
ا  ي�ساعُد على �سياغِة القوانيِن والأنظمِة التي ت�سدُر عِن الجهاِت المخت�سِة, خ�سو�سً  -2
اإذا كانت معبرًة عن رغباِت اأفراِد المجتمِع وميوِلهم ومتطلباِتهم نحَو ق�سيٍة معينٍة.

يعدُّ موؤ�سًرا على الم�ساركِة المجتمعيِة في الق�سايا العامِة.  -3
يعدُّ طريقًة للترويِج لم�سروِع اقت�ساديٍّ اأو �سلعٍة معينٍة.  -4

. اذكْر عوامَل اأخرى ت�سهم في التاأثيِر في الراأِي العامِّ  
. ناق�ْس مَع زمالِئَك اأثَر و�سائِل الإعالِم في توجيِه الراأِي العامِّ  

براأِيَك, اأيُّ الو�سائِل اأقوى في ت�سكيِل الراأِي العامِّ في الوقِت الحا�سِر ؟ بّرْر اإجابَتَك.  

. ال�سكُل )3-1(: العوامُل الموؤثرُة في الراأِي العامِّ

�لعو�مُل �لموؤثرُة في �لر�أِي �لعامِّ

و�سائُل الإعالِم

�سبكُة الإنترنت ومواقُع التوا�سِل الجتماعيِّ

الموؤ�س�ساُت التعليميُة

توجهاُت الحكومِة وقراراُتها

موؤ�س�ساُت المجتمِع المدنيِّ
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ر�بًعا: كيفيُة قيا�ِس �لر�أِي �لعامِّ

العامِّ  الراأِي  لقيا�ِس  الطرائِق  مَن  العديُد  يوجد 
تتمثُل اإحداها في اختياِر عينٍة مَن الأفراِد المراِد اأخِذ 
ُيجرى  الختياِر  وبعَد   , معينٍة  ق�سيٍة  حوَل  اآراِئهم 
الذي  ال�ستفتاِء  طريِق  عن  �سامٌل  ميدانيٌّ  م�سٌح 
ُيجرى بالمقابلِة عبَر الهاتِف اأو المقابلِة ال�سخ�سيِة 
اأو و�سائِل التوا�سِل الجتماعيِّ ؛ حيُث ُيَعباأُ نموذُج 
ال�ستبياِن المعدُّ م�سبًقا, ثمَّ توؤخُذ النتائُج وُتحلَُّل , 

ا. ويمثُِّل راأُي الأغلبيِة راأيًا عامًّ

ومَن الو�سائِل الأخرى للتعبيِر عِن الراأِي العامِّ اأحياًنا البرامُج الإذاعّيُة والتلفزيونيُة, 
ُة.  واللقاءاُت والجتماعاُت العامَّ

 : �لمدن��يِّ �لمجتم��ِع  موؤ�س�س��اُت 
لتمثيِل  هَي موؤ�س�ساٌت تطوعيٌة 
روؤي��ِة م�سال��ِح جماع��ٍة معينٍة 
اأو للدف��اِع ع��ن ق�سي��ٍة معينٍة, 
ومن الأمثل��ة عليها الجمعياُت 

الأهليُة والنقاباُت المهنيُة.
موؤ�س�س��اُت  توؤث��ُر  كي��َف   
المجتمِع المدنيِّ في توجيِه 

؟ الراأِي العامِّ

p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG

يوجُد في بع�ِس الدوِل مراكُز وهيئاٌت لبحوِث الراأِي العامِّ تقوُم باإعداِد الدرا�ساِت 
وال�ستطالعاِت حوَل العديِد مَن الق�سايا, ارجْع اإلى الموقِع الإلكترونيِّ لمركِز 
الدرا�ساِت الإ�ستراتيجيِة في الجامعِة الأردنيِة )http://www.jcss.org( واكتْب 
تقريًرا عن اأهمِّ المن�سوراِت وال�ستطالعاِت التي يقوم بها المركُز, واعر�ْس ما 

تو�سْلَت اإليِه اأماَم زمالِئَك.
: �سّمْم ا�ستبانًة لقيا�ِس راأٍي عامٍّ في مدينِتَك حوَل نيِة البلديِة  اأنَت �سحفيٌّ  -
بناَء مجمعاٍت �سكنيٍة بدًل من الحدائِق العامِة, وحلل النتائَج, وقدْم ما 

. تو�سْلَت اإليه في اإذاعِة مدر�سِتَك على �سورة تقريٍر �سحفيٍّ

نشاٌط
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؟ , موؤ�س�ساُت المجتمِع المدنيِّ ما المق�سوُد بكلٍّ مما ياأتي: الراأُي العامُّ  -1

ف�ّسْر كالًّ مما ياأتي:  -2
يّت�سُم الراأُي العامُّ بعدِم الثباِت والتغيِر مْن مدٍة اإلى اأخرى. اأ   - 

الراأِي  في  التاأثيِر  على  الأكبُر  القدرُة  الجتماعِي  والتوا�سِل  الإعالِم  لو�سائِل  ب- 
العامِّ.

يفر�ُس الراأُي العامُّ على الحكوماِت اآراًء واأفكاًرا. ج�- 

: ما دوُر كلٍّ مَن الموؤ�س�ساِت الآتيِة على التاأثيِر في الراأِي العامِّ  -3

. و�سائُل الإعالِم – الجامعاُت – موؤ�س�ساُت المجتمِع المدنيِّ

. لماذا نحتاُج اإلى معرفِة الراأِي العامِّ  -4

ا�ستعْن بالنموذِج الآتي, و�سّمْم ا�ستبانًة تقي�ُس فيها راأَي زمالِئَك حوَل ق�سيٍة معينٍة   -5
في المدر�سِة, ثم طبْقها في المدر�سِة, وحّلْل نتائَجها مَع معلِمَك .

�لفقر�ُت�لرقُم
�لتقييُم

ال �أو�فق�أو�فُق�أو�فُق ب�سدٍة
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الّدر�ُس 
الثاني

اذكْر اإحدى و�سائِل الإعالِم   
التي ت�ستخدُمها.

كيَف يوؤّثُر الإعالُم في   
حياِتنا؟

الإعالُم هو جم��ُع المعلوماِت والحقائِق والأفكاِر وانتقاوؤُها ون�سُرها بيَن النا�ِس, 
لي�ستفي��دوا منها, ويحّددوا مواقفَهم تج��اَه ق�سايا ومو�سوعاٍت معين��ٍة, وهو و�سيلٌة 
ا مَن العنا�س��ِر التي تكّوُن  للتع��ارِف بي��َن المجتمعاِت والأف��راِد, ويعدُّ عن�س��ًرا مهمًّ

المجتمَع وبنيَتُه الجتماعيَة والثقافيَة والمعرفيَة وال�سيا�سيَة والعلميَة.

�أواًل: مفهوُم �الإعاِم و�الت�ساِل

الإعالم والت�صاُل

واأما الت�ساُل فبِه ي�ستطيُع الإن�ساُن نقَل المعلوماِت والأفكاِر وغيِرها, وتبادَلها بيَن 
بيَن  الت�ساُل  وُي�ستعمُل  ومعارِفها,  الأخرى  ال�سعوِب  تجارِب  على  والطالَع  النا�ِس, 

الأفراِد في مختلِف جوانِب الحياِة.

ا�ستنتْج مفهوَم الت�سال.  
ا؟ هم بع�سً لماذا يتوا�سُل النا�ُس مَع بع�سِ  

ما اأثُر الإعالِم في حياِة الفرِد؟  

ال�سكُل )3-2(: من و�سائِل الإعالِم والت�ساِل.
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ال�سكُل )3-3(: و�سائُل الإعالِم والت�ساِل.

مكتوبٌةمرئيٌة

م�سموعٌة

و�سائُل �الإعاِم 
و�الت�ساِل

اذكْر اأمثلًة على و�سائِل الإعالِم ال�سابقِة في الما�سي والحا�سِر.  

ثالثًا: �أهميُة �الإعاِم و�الت�ساِل

اأ�سهَمْت و�سائُل الإعالِم والت�ساِل في تجاوِز الحدوِد بيَن الأمِم والثقافاِت من غيِر 
قيوٍد, ولالإعالِم والت�ساِل اأهميٌة وفوائُد كثيرٌة , ولتعّرِف بع�ٍس منها تاأمِل ال�سكَل الآتي, 

ثمَّ اأجْب عما يليه: 

ثانيًا: و�سائُل �الإعاِم و�الت�ساِل

ثمَّ  الآتي,  ال�سكَل  ادر�ِس  القدِم.  منُذ  َعت  وتنوَّ والت�ساِل  الإعالِم  و�سائُل  تعدَدْت 
اأجْب عما يليه:

ن�سُر الأخباِر والأحداِث فوَر وقوِعها.

ِل م�سوؤولياِتِه. بناُء مجتمٍع مثقٍف قادٍر على تحمُّ

الإ�سهاُم في معالجِة الم�سكالِت الجتماعيِة.

تقديُم الن�سائِح ,والإر�ساداِت للنا�ِس.

التقريُب بيَن الأفراِد والمجتمعاِت.
ال�سكُل )3-4(: اأهميُة الإعالِم والت�ساِل.
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ر�بًعا: ميز�ُت و�سائِل �الإعاِم و�الت�ساِل

تاأمِل ال�سكَل  امتاَزْت و�سائُل الإعالِم في الوقِت الحالِي بميزاٍت متنوعٍة, ولتعّرفها 
الآتي, ثمَّ اأجْب عما يليِه:

كيَف ي�سهُم الإعالُم والت�ساُل في معالجِة الم�سكالِت الجتماعيِة؟  
اذكر فوائَد اأخرى لالإعالِم.  

رّتْب الميزاِت ال�سابقَة ح�سَب اأهمّيِتها من وجهِة نظرَك.  
اذكْر ميزاٍت اأخرى, لالإعالِم والت�ساِل بيَن ال�سعوِب.  

كيَف توفُر و�سائُل الإعالِم والت�ساِل اأجواَء التناف�ِس بيَن الأفراِد وال�سعوِب؟  

ال�سكُل )3-5( ميزاُت و�سائِل الإعالِم والت�ساِل

�نخفا�ُس �لتكلفِة
�لماديِة لها

ِ قريًة  جعُل �لعالم
�سغيرةً

د�فٌع لل�سعوِب نحَو 
�لتعلِم و�لتطّوِر

�إتاحُة �لفر�سِة لاطاع على 
�بتكار�ِت �الآخريَن

توفيُر �إمكانيِة �لتفاعِل مَع 
�الآخريَن

�إيجاد �لتناف�ِس �الإيجابي 
بيَن �ل�سعوِب و�الأفر�ِد

ميز�ُت و�سائِل �الإعاِم
و�الت�ساِل
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اإنَّ التطوَر ال�سريَع والهائَل في مجاِل الإعالِم ونقِل المعلوماِت كاَن لُه اآثاٌر في مختلِف 
جوانِب حياِة الفرِد الإن�سانيِة, والجتماعيِة, والح�ساريِة, اإذ لم َيُعْد بالإمكاِن في الع�سِر 
الحديِث تجاهُل قوِة الإعالِم, فا�ستحقَّ م�سطلَح )ال�سلطُة الرابعُة(, وازداَدْت قدرُتُه على 

التغييِر والتاأثيِر في الفرِد والمجتمِع.
الإعالِم  و�سائِل  عبَر  تنت�سُر  التي  والمعلوماِت  الأخباِر  مَن  الكبيِر  للكمِّ  ونظًرا 
الم�سداقيِة  معاييَر  تفتقُد  التي  الم�سلَِّلِة  الأخباِر  لنت�ساِر  وا�سعٌة  الم�ساحَة  فاإنَّ  المختلفِة 
والمو�سوعيِة, لذا يجُب على الجميِع التحّقُق من مو�سوعيِة هذِه الأخباِر والمعلوماِت 
متابعِة  طريِق  عن  ذلَك  ويكوُن  ن�سِرها,  قبَل  وحياديِتها  و�سدِقها  الإعالميِة  والم�ساميِن 
الأخباِر والمو�سوعاِت المختلفِة مَن الم�سادِر الر�سميَِّة لها, اإذ يوجُد الكثيُر مَن الموادِّ 
الإخباريِة مجهولُة الم�سدِر ي�سنَُّف معظُمها �سمَن قائمِة »ال�سائعاِت« التي ل ت�ستنُد اإلى 

الحدِّ الأدنى من الم�سداقيِة, وقد تت�سبُب في م�سكالٍت ل ح�سَر َلها.

ما المق�سوُد بال�سلطِة الرابعِة؟   
هل ي�ساعُد الإعالُم على توجيِه الراأِي العامِّ اأو تغييرِه؟ بّرْر اإجابَتَك.  

هل ت�سارُك في اإذاعِة مدر�سِتَك؟ ما دوُرها في توعيِة الطلبِة وتوجيهِهم؟  
ما اأهميُة التحققِّ مَن الموادِّ الإخباريِة التي تن�سُرها و�سائُل الإعالِم؟  

بالتعاوِن مَع معلِمَك وزمالِئَك �سّمْم مطويًة بّيْن فيها الجوانَب الإيجابيَة   -
والجوانَب ال�سلبيَة لو�سائِل الإعالِم المختلفِة, ووّزْعها على زمالِئَك.

ناق�ْس مَع معلِمَك ومديِرَك اقتراحاٍت  يمكُن بو�ساطِتها تطويُر الإذاعِة   -
المدر�سيِة.

نشاٌط
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و�سِح المق�سوَد بما ياأتي : الإعالُم, الت�ساُل, ال�سلطُة الرابعُة.  -1

قارْن بيَن و�سائِل الإعالِم القديمِة والحديثِة.  -2

ف�ّسْركالًّ مما ياأتي:  -3

اأ   - اأ�سبَح الإعالُم الحديُث دافًعا نحَو التعلُِّم والتطويِر.

اأُطِلَق على الإعالِم ال�سلطُة الرابعُة في الدولِة. ب- 

ناق�ْس بع�َس الآثاِر ال�سلبيِة لالإعالِم الجديِد )الحديِث(.  -4

ا�ستخل�ْس اآثاَر و�سائِل الإعالِم والت�ساِل الحديثِة في �سكاِن العالِم.  -5
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الّدر�ُس 
الثالُث

ما و�سيلُة التوا�سِل الجتماعيِّ التي ت�ستخدُمها مَع زمالِئَك؟ ولماذا؟  

هَي مواقُع اإلكترونيٌة عبَر �سبكة الإنترنت, تتيُح لالأفراِد والمجموعاِت التفاعَل والتوا�سَل 
هم واهتماماِتهم وتوجهاِتهم, واختياِر  باإقامِة عالقاٍت اجتماعيٍة عن طريِق التعريِف باأنف�سِ
ت�سمُح  اأنها  اإلى  بالإ�سافة  مغلقًة,  اأو  مفتوحًة  تكوُن  قد  مجموعاٍت  �سمَن  اأ�سدقائهِم 
لالأ�سدقاِء بتبادِل الموادِّ المكتوبِة وال�سوِر واأفالِم الفيديو ومجموعٍة مَن الأدواِت التي 

ت�سهُل عمليَة الت�ساِل والتوا�سِل ون�سَرها.
الأ�سدقاِء  عدُد  ما  ؟  الجتماعيِّ التوا�سِل  �سبكاِت  على  خا�سٌّ  ح�ساٌب  لديَك  هل   

الم�سجليَن؟ ماذا ا�ستفْدَت منها؟

ِ �الجتماعيِّ �أواًل: مفهوُم �سبكاِت �لتو��سل

�صبكاُت التوا�صُل الجتماعيُّ

برَزْت في اأواخِر ت�سعينياِت القرِن الما�سي 
�سبكِة  على  الجتماعيِّ  التوا�سِل  �سبكاُت 
الإنترنِت, وحظَيْت بانت�ساٍر كبيٍر على ال�سعيِد 
المواقِع  اأكثِر  من  ها  بع�سُ باَت  وقد   , العالميِّ
زيارًة في العالِم, محدَثًة تحولٍت جوهريًة في 
. ال�سكُل )3-6( �سبكاُت التوا�سِل الجتماعيِّاأنماِط التفاعِل، واأ�صاليِب التوا�صِل االجتماعيِّ

�سّمْم جدوًل بالأوقاِت التي تم�سيها على �سبكاِت التوا�سِل الجتماعيِّ   -
مّدَة اأ�سبوٍع, ماذا تالحُظ؟

نشاٌط
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يق�سُد بالآثاِر الجتماعيِة والثقافيِة التغيراُت التي تطراأُ على اأفكاِر الأفراِد ومعتقداِتهم 
وُت�سنَُّف  فيه,  يعي�سوَن  الذي  والثقافيِّ  الجتماعيِّ  الإطاِر  �سمَن  و�سلوِكهم  ومعارِفهم 

الآثاُر الجتماعيُة والثقافيُة اإلى اآثاٍر اإيجابيٍة و�سلبيٍة.
�الآثاُر �الجتماعيُة و�لثقافيُة �الإيجابيُة ل�سبكاِت �لتو��سِل �الجتماعيِّ   -1

ما  تاأمِل  ولتعّرِفها  اإيجابيٌة,  وثقافيٌة  اجتماعيٌة  اآثاٌر  الجتماعيِّ  التوا�سِل  ل�سبكاِت 
ياأتي, ثمَّ اأجْب عما يليِه:

ثانيًا: �الآثاُر �الجتماعيُة و�لثقافيُة ل�سبكاِت �لتو��سِل �الجتماعيِّ

تو�سيُع العالقاِت الجتماعيِة.  -
الطالُع على المنجزاِت العلميِة العالميِة.  -

التوعيُة من الأخطاِر والآفاِت ال�سحيِة.  -
. تعزيُر ال�سعوِر الوطنيِّ والقوميِّ  -

زيادُة التوا�سِل بيَن الأقارِب.  -
. زيادُة الوعِي ال�سيا�سيِّ والجتماعيِّ  -

. اذكْر اإيجابياٍت اأخرى ل�سبكاِت التوا�سِل الجتماعيِّ  
هل ت�سهُم �سبكاُت التوا�سِل الجتماعيِّ في تنميِة المواهِب الأدبيِة اأو الفنيِة؟ بّرْر   

اإجابَتَك.
ُتَعدُّ �سبكاُت التوا�سِل الجتماعيِّ اإحدى و�سائِل التعبيِر عِن الراأِي, ف�ّسْر ذلَك.  

�الآثاُر �الجتماعيُة و�لثقافيُة �ل�سلبيُة ل�سبكاِت �لتو��سِل �الجتماعيِّ  -2
بالرغِم من الإيجابياِت العديدِة ل�سبكاِت التوا�سِل الجتماعيِّ اإل اأنَّ هذا ل يمنُع 

من وجوِد �سلبياٍت لها, ولتعّرِف ال�سلبياِت تاأمِل ما ياأتي, ثمَّ اأجْب عما يليِه:
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ن�سُر الأخباِر غيِر ال�سحيحِة )ال�سائعاِت(.  -
الحدُّ مَن التفاعِل المبا�سِر بيَن اأفراِد الأ�سرِة.  -

اإهماُل الواجباِت الجتماعيِة.  -
, واإهماُل الواجباِت المدر�سيِة. التاأّخُر الدرا�سيُّ  -

اإهداُر الوقِت عن طريِق متابعِة مو�سوعاٍت واألعاٍب غيِر مفيدٍة ول�ساعاٍت طويلٍة.  -
التوا�سِل  �سبكاِت  على  طويلٍة  ل�ساعاٍت  الجلو�ِس  نتيجَة  الحركِة  وقلُة  الك�سُل   -

, وتاأثيرها في ال�سحِة الج�سديَِّة. الجتماعيِّ

اذكْر اآثاًرا �سلبيًة اأخرى ل�سبكاِت التوا�سِل.  
براأِيَك, ما الحلوُل المنا�سبُة لهذِه الآثاِر ال�سلبيِة؟  

يمكُن ت�سنيُف حاجاِت ال�سباِب اإلى �سبكاِت التوا�سِل الجتماعيِّ اإلى ما ياأتي:
حوِلهم  من  يدوُر  ما  ومعرفُة  جديدٍة,  �سداقاٍت  اكت�ساُب  منها  معرفيٌة,  حاجاٌت   -1
ب�سرعٍة, والطالُع على كلِّ جديٍد, وتبادُل الخبراِت مَع الآخريَن, وتعّرِف القوانيِن 

ها الدولُة. والأنظمِة والتعليماِت التي تقرُّ
حاجاٌت وجدانيٌة, ومنها التعبيُر عن حبِّ الوطِن والنتماِء لُه, ومعرفُة اأخباِر النا�ِس,   -2
وم�ساعدُة الآخريَن على النجاِح في حياِتهم, والتعبيُر عن �سلوكاٍت غيِر مقبولٍة في 

المجتمِع.

ثالثًا: �لحاجاُت �لتي يحقُقها �ل�سباُب من �سبكاِت �لتو��سِل �الجتماعيِّ
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الجميِع  من  الجتماعيِّ  التوا�سِل  ل�سبكاِت  والآمُن  ال�سحيُح  ال�ستخداُم  يتطلُب 
مراعاَة ما ياأتي:

ا�ستخداِم كلماِت مروٍر اآمنٍة.  -1
تنا�سُب  التي  بالمواقع  واللتزاِم  ال�سارِة,  الم�سبوهِة  المواقِع  اإلى  الدخوِل  تجّنِب   -2

عمرَك, وتحّقُق اأهداَفك, وتلبي حاجاِتَك.
عدِم الدخوِل على الروابِط الموجودِة على ال�سفحاِت المختلفِة من غيِر التحّقِق من   -3

�سحِتها.
ُج اأفكاًرا م�سبوهًة, وعدِم  البتعاِد عِن المجموعاِت والمواقِع وال�سفحاِت التي ُتَروِّ  -4

الن�سماِم اإليها.
هم.  فيَن باأنف�سِ عدِم قبوِل طلباِت ال�سداقِة من اأ�سخا�ٍس غيِر معرِّ  -5

الموجودِة عليها  الموادِّ  ن�سِر ون�سِخ  الفكرية؛ لأنَّ حقوَق  الملكيِة  احترِم حَقوِق   -6
)كال�سوِر التو�سيحيِة والأ�سواِت وعرو�ِس الفيديو( محفوظٌة ومملوكٌة لأ�سحاِبها, 
َف بها اإل باإذٍن م�سبٍق مْن اأ�سحاِب تلك  ول يحقُّ لأحٍد اأْن يعيَد ن�سَرها اأو اأن يت�سرَّ

الحقوِق, وتوثيَقها ح�سَب الأ�سوِل. 
اإخباِر الوالديِن والجهاِت الأمنيِة عن اأيِّ اختراٍق لهذِه المواقِع مَن المتطفليَن.  -7

p¢SQر�بًعا: �ال�ستخد�ُم �الآمُن ل�سبكاِت �لتو��سِل �الجتماعيِّ qódG oá∏Ä°SCG
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p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG

؟ ما المق�سوُد ب�سبكاِت التوا�سِل الجتماعيِّ  -1
�سنِف الآثاَر الآتيَة ل�سبكاِت التوا�سِل الجتماعيِّ اإلى اإيجابيٍة اأو �سلبيٍة:  -2

التاأخُر ال�سباحيُّ و�سعوبُة ال�ستيقاِظ نتيجَة ال�سهِر.)               ( اأ   - 
الميُل نحَو العزلِة والنطواِء. )               ( ب- 

ت�سجيُع الم�ساركِة في الأعماِل التطوعيِة الخيريِة لخدمِة المجتمِع. )                  ( ج�- 
التعاوُن مَع الزمالِء في حلِّ الواجباِت والأن�سطِة المدر�سيِة. )               ( د  - 
)               (. الح�سوُل على معلوماٍت عبَر �سبكاِت التوا�سِل الجتماعيِّ ه� - 

�سعِ الحاجاِت الآتيَة ح�سَب نوِعها في الجدوِل الذي يليها:  -3
ها الدولُة، التخل�ُص مْن �صغوِط  ُف القوانيِن التي تقرُّ التعبيُر عن حبِّ الوطِن، تعرُّ
ُف اأخباِر النا�ِس, اكت�ساُب �سداقاٍت جديدٍة, ك�سُر حالِة الملِل, التخل�ُس  العمِل, َتعرُّ

مْن �صغوِط الحياِة، معرفُة كلِّ ما هو جديٌد.
حاجاٌت وجد�نيٌةحاجاٌت معرفيٌة

. و�سْح كيفيَة ال�ستخداِم الآمِن ل�سبكاِت التوا�سِل الجتماعيِّ  -4
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حاجاٌت  وجدانيٌة,  حاجاٌت  الرابعُة,  ال�سلطُة  ال�ستبانُة,   : ياأتي  بما  المق�سوُد  ما   -1
اجتماعيٌة.

اأعِط اأ�سباَب كلٍّ مما ياأتي:  -2
. لو�سائِل الإعالِم اأثٌر كبيٌر في ت�سكيِل الراأِي العامِّ اأ   - 

تنت�سُر المعلوماُت ب�سورٍة �سريعٍة بيَن النا�ِس عنَد ا�ستخداِمهم و�سائَل التوا�سِل  ب- 
. الجتماعيِّ

تراجُع ا�ستخداِم ال�سحافِة الورقيِة. ج�- 
اأ�سهمِت التكنولوجيا الحديثُة في تطّوِر و�سائِل الإعالِم. د  - 

يوؤثُر الراأُي العامُّ في �سانعي القراِر. ه� - 
ُيطَلُق على و�سائِل الإعالِم ال�سلطُة الرابعُة. و  - 

كيَف يمكُن توظيُف �سبكاِت التوا�سِل الجتماعيِّ لخدمِة المجتمِع؟  -3
. �سْع حلوًل ل�سلبياِت �سبكاِت التوا�سِل الجتماعيِّ  -4

قارْن بيَن و�سائِل الإعالِم قديًما وحديًثا.  -5
عّدْد اأهمَّ ميزاِت و�سائِل الإعالِم.  -6

pIóMƒdG oá∏Ä°SCG t»JG qòdG oËƒ≤ sàdG
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pIóMƒdG oá∏Ä°SCG

�سعيٌفجيٌّدممتاٌزمعياُر �الأد�ِء�لّرْقُم

اأعّرُف المفاهيَم والم�سطلحاِت الواردَة في الوحدِة.1
اأقارُن بيَن و�سائِل الإعالِم القديمِة والحديثِة.2
اأعّدُد اأهمَّ و�سائِل الإعالِم.3
4. اأعّدُد العوامَل الموؤثرَة في ت�سكيِل الراأِي العامِّ
5. اأقّدُر دوَر و�سائِل الإعالِم في ت�سكيِل الراأِي العامِّ
اأَُحلُِّل اأَثَر الإعالِم في توجيِه النا�ِس نحَو ق�سيٍة معينٍة.6
اأعّدُد اإيجابياِت مواقِع التوا�سِل الجتماعيِّ و�سلبياِتِه.7
8. اأ�سّمُم ا�ستبانًة لقيا�ِس الراأِي العامِّ
اأعّدُد خ�سائ�َس و�سائِل الإعالِم الحديثِة.9

10. اأعي الجوانَب ال�سلبيَة لمواقِع التوا�سِل الجتماعيِّ
11. اأعّدُد الحاجاِت الأ�سا�سيَة لمواقِع التوا�سِل الجتماعيِّ

 t»JG qòdG oËƒ≤ sàdG

قيِّْم ما تعلمتَُه بو�سِع �إ�سارِة )√( �أماَم �لعبارِة �لتي تنا�سُب تعلَُّمَك في �لجدوِل �الآتي:



تمَّ بحمِد
 اهلِل تعالى
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