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 ة  ـــــمقدم

أتعامللل في إدارة حمالت التواصل،  امتخصص بصفتيالماضية ن ي الثالث السنوات  على مدى

ه من أشكال، فأشكالها آسره، ولديها ي علما إنطوت  عبرالتسويقية عات االعالمية و امع الصن 

لللديها قللدرة  فهللي  بشكل علمللي صللحي ، أحسن االعالمي إستغاللها حال االبهار ىقدرة عل

، إحالل صللور محللل صللور مسللبقة البرمجللة علىقدرة برمجة وإعادة برمجة العقول،  ىعل

تزيين الباطل وتقبللي  الحلل ،  علىمع االسف قدرة و ، ر مسبوقهإضفاء معان غي  علىقدرة و 

همهللا تللاره يحلل  لللك أن تت  ،تلك وسائل االعالم واالعالن وبرامج التسوي  والعالقات العامة

والعتللد دومللا أو  ،أدائها تارة أخري، فهي ال تعدو أن تكللون أدوات ووسللائل علىوأن تثني 

آليللة ا تطللولهممللن أيضا مفهم  نها،ديرو ي ا و من يصيغون مضامينه علىيكون  أيضا االطراء

بعللون  ،هذه الصللناعة إذ خضنا، ونحن ومسؤوليةأمانة  بحكم أنها"ن والقلم وما يسطرون " 

السلللوك  علللىيللة فللي تعألليم أثرهللا السللبل العلم عبللرأدركنللا أسللرار التعامللل معهللا،  ،هللا 

أفكللار أو  يللع مللننب  ما عبروذلك ، من أموال المتبضعيننفض ما في جيود في و  اإلنساني،

 ،مجرد وسائل يتواصل الناس من خاللها مللع بعضللهم الللبعضكما يأن ، فهي ليست مفاهيم

أهميللة البنيللة التحتيللة فللي برمجللة  علللىفللي التأكيللد  ،راتللي التدريبيللةوقد دأبت حين أقدم دو 

ن ي فال عنصللر "المفهللوم" غيللر أنللي وجللدت أن المتللدرب غة من خالل عدم إإلى الوسيلة االتص

أو غيللر مللدركين مللا االعالمية من خالل "الشكل" متغللافلين  عامل مع الوسائلت ن في اليميلو 

للهللدف  اعألليم فللي تحقيهلل  مللن أثللرة إلى كعنصللر فللي بنللاء الرسللالة االتصلل "المفهللوم" لبنيللة 

بعللد أن رسللت  ما جعلني ألتفت لتخصيص مبحث متكامل حول هللذا العنصللروهو ، المنشود

أبحللاث  عبللر اطللالع علللى ها نئ التي إسللتهدفت ايع المو ن أن جمدرك مألابسة إلى  علىسفني 

، أساسها المفاهيمتحتية  ةبني  يمضي وف هذا الكون كله  يجعل ممارسات ميدانية،جامعية أو 

فما هو "المفهوم " ومللا أهميللة أن نللدرك أهميتلله  غير انها قابلة لالدراك،المرئية ة بني وهي 

ة، وكيللف يمكللن رائحنا المسللتهدفشلل اصللل مللع يللل التو بالنسبة لنا، وما درجة أهميتلله فللي تفع

 ؟ لتذليله لصال  غرس القيم التعامل معه، وكيف يمكن وبناءهتشكيله 

ا مللع مبحثا ، غير أن التجربللة التللي خضللته ترددت في بادئ االمر أن أخصص "للمفهوم" 

زاده ( التركية في إستانبول، جعلتني أعيد النأر، فمللا كنللت أتصللور أن  مدرسة )إهرام جي

، ما جعلني محمال والذي أكد لي فهمهم وإستيعابهم للمادة ،ي الطلبة بالشكل الكبيرتفاعل معي 



                                            د.زهير المزيدي   -صيد المفهوم   4

 

هذا ما سوف نستعرضلله معللا و ، بأمانة تخصيص مبحث أستعرض فيه ما أدركته حيال ذلك

  . في هذا المبحث وهللا نسأل التوفي 

 المفهوم لغة

ت الشللىء أى: َعقَل تلَله  ال: فَه  مللأخوذ مللن الفهللم، وهللو معرفللة الشللىء بالقلللد، يقلل لغة فهللو  ملل 

ت المعنى: إذا تََكلَّفت فهمه.َوَعَرف تَه ، وفهَّمت فال يم: سريع الفهم، َوتَفَهَّم   ًنا وأفهمته، ورجل فَه 

ًما َوفََهًما  َمه  فَه   َوفََهامةً: علمه، األخيرة عن سيبويه.ويقال: فَه 

و معنللاه لغللة كمللا ورد فللى أ. هللذا هلل والمفهوم: اسم مفعول، وهو ما يفهم ويسللتفاد مللن اللفلل 

 معاجم اللغة العربية.

 المفهوم اصطالًحا

يطل  ويراد به عند المناطقة: الصورة الذهنية، سواء وضللع بإزائهللا األلفللاأ أو ال، كمللا أن 

َع بإزائها األلفاأ. المعنى هو الصورة ال ض   ذهنية، من حيث و 

 تمتع بما يلي:يستوجد الادراك »المفاهيم« 

a.  المؤثرات المحيطة.االلتقاط  ىعلقادرة جوارح 

b. درجة مرهفة في التقاط الحواس. 

c. ثقافة عامة ، موسوعية ما أمكن ، شيئ من كل شيئ. 

d. .أن تكون صاحد هم 

e.  ك.ايجاد ما يشكل عالقات فيما بين االشياء واالحداث من حول علىقادر 
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 :تنطل  مناالشياء من حولنا  إلىقاعدة النأر 

a.  (ان المشهد ثابت )حال كاأجزاء  ىإلتفصيص ما نطالعه 

b.  (اما قبل المشهد وما بعد المشهد )حال كان المشهد متحرك إلىننأر   

.c العامللة فللي المشللهد ...مللن حيللث سلليا» » العنصللر المشللاهد« ضللمن العناصللر

»اللللون ، التكللوين ، التصللميم ، الوأيفللة ، المضللمون ، معللزز لمعنللى ، الحجللم ، 

 الماهية ...«

d . اد المختلفة التي ندرسها ؟العالقات فيما بين المو ن استكشاف هل من الممك 

 رياضيات و علوم وعربي 

 هندسة و شعر 

 موسيقي و العاد ؟

 بعضها ؟ عددهل يمكننا أن ننا مفعم بالمفاهيم ؟ هل الكون من حولونسأل 

 

وم ينطب  )ومن يت  هللا يجعل له مخرجا( ، هل هذا المفهفي مثل، قرآنية المفاهيم وماذا عن ال

 ،منأئ االهداف بشكل  إلىالوصول  إلى؟ مثال »تجند العوائ  يؤدي  اتية اخرينماذج حي  على

 سليم وباقل التضحيات«

الصواعد  عبر أواهر هل ممكن ان تكون»الصبر«  لمفهوم حياتية  تطبيقات عنمثال: 

 ر ؟، هل بوغيفيتش ومانديال نماذج عن ممارسة الصب عما نجده في الكهوفوالهوابط 

 ز كي نصل للمفاهيمة لالجتياحطات بحاج هي ثالث م

 

   .مرحلة المعلومات المنثورة من حولنا -1

  .مقاصدها علىلهذه المعلومات من خالل التعرف  مرحلة )االدراك ( -2

 ادراك دوائر التشابه التي تمضي وف  قاعدة.مرحلة  -3

 

عام  االدراك خاص
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 يغرف منها الصللغيرحيث لنا ، تنوعها من حو  علىتشكل من تلك المعارف ت  (العاممحطة )ف

 في الموسوعات المعرفية .على سبيل المثال يوضع  والكبير، وهي ما

د التحليل والتأمل والربط واعادة التشكيل من اجللل ادراك ما يستوج  هي (االدراكومحطة )

جهد عقلي واسللتخراج مخللزون العقللل مللن )المعللارف    إلىالرساله المرسله، فهي تحتاج 

 ا يعزز لحقائ  وقواعد.صل لمللتو  الخبرات(

 ه الخل  من حولنا من معادالت واسراري علأن تدرك ما ينطوي  يه (الخاصزمحطة )    

 اصة ال تتاح لجميع البشر، يدركها »العلماء« لذا »انما يخشي هللا ومفاهيم، وهي معرفة خ     

 ن ومنهم من يكابرتلك المفاهيم، فمنهم من يستسلم فيؤم حين يدركونمن عباده العلماء«     

 ال لهم . مهي علاده ههم تره وشي علفتكون     

 المفكرون عريف المفهوم يو

جموعة من األشياء، أو الحوادث، أو الرموز تجمع على م ابأنه (18)يذكر معتز عمرحيث 

 هللا باسللم، أو رمللز خللاص. ي إلأسللاس خصائصللها المشللتركة العامللة، التللي يمكللن أن يشللار 

 شلليء مللا. ر عقلللي عللام مللادي، أو مجللرد لموقللف أو حادثللة أو وعرفه البعض: بأنلله تصللو 

 عللن طريلل  الحللواس. ه تصور ألشياء يمكن إدراكها ، على أن لمفهوم الماديل وأشار البعض

أو  هللو فكللرة، أو مجموعللة أفكللار يكتسللبها الفللرد علللى شللكل رمللوز،ف المفهللوم المجللردأما 

 تعميمات لتجريدات معينة.  

 

 تشكل المفهوم

  

ريات صللورات تحصللل مللن خللالل الحللواس الخمللس، ومللن الللذكوم عللادة مللن ت يبنللى المفهلل 

 . لىاوالتخللللللللللللللللليالت، وملللللللللللللللللن نتلللللللللللللللللاج الفكلللللللللللللللللر الخيللللللللللللللللل 

 م، ال بللد وأن يتعامللل مللع المللدركاتلمفهللو ل هبللل أن يبللدأ فللي تشللكيلوهذا يعنللي أن الطفللل ق

الحسية الخاصة بذلك المفهوم. فكلمة / تفاحة ، بحر ، سلليارة ، ... إلللا مفللاهيم تتكللون لللدى 

الرمز، أو ، فلل هللاإلى لإلشللارة  الطفل نتيجة لمللدلوالت حسللية، وتسللتخدم الرمللوز، أو الكلمللات

هوم هو مضمون هذه الكلمة، وداللة هذا الرمز في ذهللن الكلمة ليس المفهوم ذاته، ولكن المف

 المللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتعلم. 
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ي مثال : كلمة " طاولة " ليست مفهوما، وإنما هي اسم لهذا المفهوم، وإن الصور الذهنية الت 

 مون الكلمة. تتكون من خصائص الطاوالت جميعا هي " المفهوم "، أو مض

أما إذا كان تعلمه على أساس تعلم المفهوم،  (19ويذكر الدكتور / مسعد محمد زياد)
فيتعامل معه من خللالل إدراكلله لصللفة، أو مجموعللة مللن الصللفات المشللتركة علللى 

اسللتجابة واحللدة، بإعطللاء اسللم  اعتبار أنها أمثلة خاصة لمفهوم معين، فيستجيد لها
 الصنف، أو المفهوم.  

نعللرض مثللاال محللددا د ليقللول، يلل ويج كيف يتعلم الفرد المفهللوم ؟  عد،ل د.مسثم يسأ
ثم نطلللد مللن الطفللل أن ، على مفهوم اللون األحمر ، كأن نعرض مثال حبة طماطم

هللذه يستجيد لفأا بالقول ) أحمر ( لدى رؤيته لحبة الطمللاطم المعروضللة، ونكللرر 
فللإذا  ،المفهللوم أحمللر " المحاولة مرات عدة حتللى يكتسللد الطفللل الكلمللة أي " اسللم

مر ( بشللكل صللحي  ، فهللل يعللد هللذا مؤشللرا كافيللا تمكن الطفل من نط  كلمة ) أح 
على تعلمه لمفهوم ) أحمر ( ؟ بالطبع ال، ألن استجابة الطفل فللي هللذه الحالللة ربمللا 

االحمرار المميزة للمفهللوم، لللذلك ال  تكون لصفة أخرى في حبة الطماطم غير صفة
لللم خرى من األمثلة علللى المفهللوم . مثللل : بللل  ، تفللاح ، قبد من عرض مجموعة أ

نطلللد مللن الطفللل االسللتجابة و أحمر ، ورقة حمراء ، توت أحمر ، فراولة ... إلللا 
غير أن هذا ليس دللليال قاطعللا علللى تعلللم الطفللل  ،بكلمة ) أحمر ( لمثل هذه األشياء

ثل هذه المثيللرات قللد فل لموم بمجرد تمكنه من هذه االستجابة، ألن استجابة الطللمفه
 بين المثير واالستجابة.  تكون على أساس االرتباط اللفأي 

 

 دور الخبرة في تشكيل المفاهيم

  

، أو تصللورا شخصلليا يختلللف بللاختالف األفللراد أنفسللهم، (18)يعتبللر تشللكل المفهللوم انطباعللا 

د المختلفللين ومع ذلك يمكن أن يتشابه معنى المفهوم الواحللد لللدى األفللرا ،واختالف خبراتهم فيه

 عندما تتشابه الخبرات التي يمرون بها. 

 

 المراحل األساسية لتشكيل المفهوم

 

ل المرحلة العملية: وتعللرف بمرحلللة العمللل الحسللي، وفيهللا يتكللون " الفعللل "، وهللو طريلل   1

 ملللللللع األشلللللللياء.  رشللللللل الطفلللللللل لفهلللللللم البيئلللللللة، ملللللللن خلللللللالل التفاعلللللللل المبا
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َورية: هللي المرحلللة التلل  2 ي ينقللل فيهللا الطفللل معلوماتلله، أو يمثلهللا عللن طللر» ل المرحلة الصُّ

ة. في هذه المرحلللة يشللكل األطفللال المفللاهيم للشللياء بالتخيللل ، وتكللوين صللور ي لاي الصور الخ 

 ذهنيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة لهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا . 

واسللتخدام  لتجريللد،مرحلللة ال المرحلة الرمزية: هللي المرحلللة التللي يصللل فيهللا الطفللل إلللى  3

 ههللذه المرحلللة بعمليللة تركيللز الخبللر حركية. وتسللمىلرمز محل األفعال الالرموز، حيث يحل ا

 المكتسبة، وتكثيفها في رموز رياضية، أو جمل ذات دالالت معنوية.  

 

 نمو المفاهيم وتطورها

  

ا تنمللو ، ولكنهحد معينال تنشأ المفاهيم فجأة بصورة كاملة الوضوح، وال تنتهي لدى الفرد عند 

 وتتطلللللللللللللللللللللللللللللللللللللور طلللللللللللللللللللللللللللللللللللللوال الوقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللت. 

مزيد من فرد عن المفهوم بتعرفه على أمثلة إضافية له، كلما تكشف لديه ال* كلما زادت خبرة ال

 الخصلللللائص عنللللله، وتعلللللرف عللللللى العالقلللللات التلللللي تربطللللله بمفلللللاهيم أخلللللرى. 

ي تختلف فلل وإنما  * مما يالحأ على نمو المفاهيم وتطورها، أنها ال تنمو وتتطور بمعدل واحد ،

 درجلللللللللللللة نموهلللللللللللللا وتطورهلللللللللللللا بلللللللللللللاختالف المفهلللللللللللللوم نفسللللللللللللله. 

يرجع السبد إلى استخدام و  المفاهيم المادية تنمو وتتطور بدرجة أسرع من المفاهيم المجردة * 

الخبرات المباشللرة، واألمثلللة الحسللية فللي تشللكيل المفللاهيم الماديللة، فللي حللين تتشللكل المفللاهيم 

 ألمثلة الرمزية.  يلة، واات البدباالعتماد على الخبر ه المجرد

 

 طبيعة تعلم المفهوم 

 

لللى إعطللاء اسللتجابة واحللدة لمجموعللة مللن المثيللرات التللي تشللترك معللا ة الفللرد ع* هللو قللدر

 بخصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللائص متشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللابهة. 

 وهلللو نشلللاط عقللللي تصلللنيفي يتضلللمن عمليتلللين أساسللليتين هملللا : التمييلللز، والتعمللليم. 

ف حللوادث، أو مثيللرات لللى تصللني يللؤدي إ * يرى البعض: أن تعلللم المفهللوم يتضللمن أي نشللاط

وأن قدرة المتعلم على تصللنيف هللذه المثيللرات بطريقللة منسللقة، متباينة جزئيا في صنف واحد، 

 للللللللللللللللللللللللللللى تعلمللللللللللللللللللللللللللله للمفهلللللللللللللللللللللللللللوم. دليلللللللللللللللللللللللللللل ع

* يتم تعلم المفهوم وف  قاعدة معرفية، أو عقلية يستخدمها الفرد في تحديد صفة معينة، أو أكثللر 
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 . المفهلللللللللللللللوملإلشلللللللللللللللارة ملللللللللللللللن خاللهلللللللللللللللا إللللللللللللللللى أمثللللللللللللللللة 

  الصفة والصفات المميزة للمفهوم.فالمثال ليس مفهوما، وإنما هو حالة خاصة يتضمن  لذلك

 ( من إتقان الطفل للمفهوم ال بد من اتباع إجراءات إضافية هي: 19فلكي تتأكد)

 ه.  ي علل عرض مثيرات جديدة تحمل صفات المفهوم وتعتبر أمثلة 1 

 ه. ي علتعتبر أمثلة ال ل صفات المفهوم، و أخرى ال تحم ل عرض مثيرات2

تمكن المتعلم من تصنيف هذه المثيرات باختيار األمثلة ووضللعها فللي الصللنف،  ذافإ
 م للمفهوم.  أمثلة من الصنف، عندها يتم التأكد من إتقان المتعل واستثناء الال

 صفات المفهوم وقواعده

 ين أساسين هما : ل لكي نميز المفهوم ال بد أن يتضمن أاهرت 

، أو الخصللائص المميللزة ذات العالقللة يةاسلل ل الصفات: ويقصد بها المأللاهر األس1 
يالحأ و بالمفهوم، والتي على أساسها يتم تمييز أمثلة المفهوم ووضعها في الصنف. 

. مفهوم له صفة واحللدة : كالللدائرةفي مثل ث عدد الصفات. اختالف المفاهيم من حي 
 الستدارة فقط .ألنها تتضمن صفة ا

لتللي تنللتأم بوسللاطتها صللفات المفهللوم ل القواعللد: يقصللد بهللا الطللر» المختلفللة ا2 
 يزة.  المم

كالصللفات  ،يالحأ أن الصفات المميزة لمفهوم ) ما ( قللد تنللتأم وفلل  قاعللدة معينللة
المميزة لمفهوم ) المربع (، وهي: الشللكل البسلليط، واالنغللال»، واألضللالع األربعللة 

 تجميعية.   ةوف  قاعد وذلك وايا األربع المتساويةالمتساوية، والز

 ،ة، أو غيللر اقترانيللةي إلأم الصفات المميزة لمفهوم آخر وف  قاعدة انفصقد تنت بينما 
ا / أو ( مثال ذلك: مفهوم الكائن الحي الذي يشير كالقاعدة التي تشير إلى النمط ) إم
 إما إلى إنسان، أو حيوان  أو نبات.  

    ماهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

عامللله مللع العللالم مللن خللالل ت  وهللو يحللاول فهللم هللذا (20)منذ أن وجَد االنسللان علللى األرض 

األشياء والمدركات الحسية العديدة ومروره بللالخبرات والمواقللف المختلفللة وفللي محاولتلله هللذه 

كان يلجأ دائما الى عقد  المقارنات بين األشياء التي يتعامل معها والخبرات والمواقف التي يمللر  
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بنللاًء  او اصللناف   نيفها الللى فئللاتنها ، ثللم يقللوم بتصلل اليجاد اوجه االختالف واوجه الشبه بي  بها

ها المشتركة، لكي تكون اكثَر فهماً بالنسبة  له، واكثَر قابلية للتطبي   فللي المواقللف   على خصائص 

 . األ خلللللللللللللللللللللللللللللللللللرى الجديلللللللللللللللللللللللللللللللللللدة  

واألشللياء، واصللب   وبعملية التصنيف هللذه تمكللن اإلنسللان مللن اختصللار العديللد مللن الجزئيللات

يللر  المتطابقللة  باسللتجابة واحللدة هللي اء  المتشللابهة  وغلمجموعللة  مللن األشللي بمقدوره أن يستجيَد 

مفهومه عنها، ومع نمو االنسان ومروره بمزيد  من المعارف  والخبرات  ، وازديللاد قدرتلله علللى 

، ولم يعد يتعامل مللع األشلليا ، فقد نمت  مفاهيمه وتوسعت  ء او المللدركات الحسللية التفكير  المجرد 

ات المعقدة، وهكللذا نشللأت  المفللاهيم  لللدى المجردات والتعميمل الى التعامل مع فحسد وانما انتق

 ) .االنسللللللللللللللللللان ثللللللللللللللللللم تطللللللللللللللللللورت  واتسللللللللللللللللللعت  

تعريفات المفهوم تبعاً للنأرة الخاصللة بكللل  علللم  او مجللال مللن مجللاالت التفكيللر  (21)وتختلف

  . ملللللن زاويلللللة خاصلللللة االنسلللللاني، فكلللللل عللللللم  ينألللللر اللللللى المفهلللللوم

رية التي تميز األشياء او األحللداث ات والخصائص الجوهطقة يشير الى السمفالمفهوم عند المنا

 . او األسلللماء علللن بعضلللها اللللبعض وترسلللم صلللورة ذهنيلللة لمنطلللو» الشللليء ذاتللله

أما معنى المفهوم في العلوم النفسية فانه يشير الى مجموعة السمات او الدالالت التي تسللتدعيها 

مييزهللا عللن يللة لهللذه الكلمللة لت ا لتجميللع صللورة ذهن لقوى االدراكية عند سماع منطو» كلمة ملل ا

 . غيرهللللللللللللللللللللللللللا مللللللللللللللللللللللللللن األشللللللللللللللللللللللللللياء

إن التعريفات المنطقية تقوم على أساس البحث عن الصللفات او السللمات الجوهريللة التللي تميللز 

الجللنس  هذه المفاهيم عن غيرها من مجموعة األشياء او األشخاص او الرموز الداخلة معها في

كونهللا الفللرد عللن ث عللن صللورة ذهنيللة ي قوم علللى اسللاس البحلل في حين إن التعريفات النفسية ت 

  . األشللللللللياء او األشللللللللخاص او الرمللللللللوز الداخلللللللللة معهللللللللا فللللللللي الجللللللللنس

 

  :وفلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي االصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللطالح

ل تعريف قالدة " المفاهيم  أنأمة  معقدة  من االفكار االكثر تجريداً والتللي يمكللن بناؤهللا فقللط مللن 

 (245، ص 1979قبلللللللة فلللللللي مختللللللللف المجلللللللاالت . ) قلللللللالدة ، خبلللللللرات متعا

سمي : " تمثيٌل فكرٌي لشيء ما ) محسوس  او مجرد  ( او لصنف مللن األشللياء لهللا ف القال تعري 

 ( 213، ص 1985القاسللمي ،  ) . صللفات مشللتركة ويعبللر عنلله بمصللطل   او برمللز  

تعميق هللا مللن مناسللبات او  ل تعريف زيتون : " مصطلٌ  يتضمن  مجموعةً مللن االفكللار التللي تللم

  (86، ص 1986تلللللللللون ، ي ز) "واقلللللللللف معينلللللللللةمالحألللللللللات او م

وسف : "مجموعللةٌ مللن األشللياء  او األشللخاص  او الحللوادث  او العمليللات ، ي لال تعريف سعادة و 

هللا باسللم  او إلى التي يمكن جمعها معاً على اساس  صفة  مشتركة  او اكثللر  والتللي يمكللن أن يشللار 
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  (61، ص 1988وسللللللللللللف ،إلى سللللللللللللعادة و  رمللللللللللللز  معللللللللللللين " )

ه المثيللرات قللد تكللون ائص مشتركة وهللذئةٌ من المثيرات بينها خصل تعريف االزيرجاوي : " ف

 ( 299، ص1991اشللللياٌء او احللللداٌث او اشللللخاٌص او غيللللر ذلللللك ".) االزيرجللللاوي ،

م عللت ل تعريف ميللرل وتينسللون : " عبللارةٌ عللن زمللرة  مللن األشللياء  او الرمللوز  او الحللوادث  ج 

ميللرل  ) . هللا باسللم او رمللز معللينإلى بعض ها الى بعض  على اسللاس  خصللائص  مشللتركة  يشللار  

 (7، ص1992وتينسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللون ،

ل تعريللف حللافأ " هللو المعنللى المجللرد  او المللدرك  الكللليُّ ، اي الماهيللة المجللردة عللن المللادة  

 ( 146، ص 2002الشخصية  وعن األغراض  الالزمة  للمادة  ". ) حافأ ،

 صفاته المميزه .ساطتها الطر» المختلفة التي تنأم بو  إلىسف( بأنها تشير عادة يو وحدد )س
إثنين هما ) إدراك دائرة  نستطيع أن نبسط المفهوم بأنه مكون من عنصرينوبناًء على ذلك 

 ما يشكل قاعدة ( ، أيى ) التشابه   القاعدة = المفهوم (  إلىالتشابه   إخضاع هذا التشابه 

 س اكسفورد :ويذكر  قامو

rule    : القاعدة  

a law or principle that operates within a particular sphere of 

knowledge، describing or prescribing what is possible or 

allowable: the rules of grammar 

ح مللا هللو ه ضمن أجواء الحالللة المعرفيللة محللل البحللث ، تشللرإلى هو قانون أو مبدئ يحتكم 

 . "قواعد اللغة" ذلك ممكن أو مقبول ، مثال

ة التشابه   تحديللد رعنصر التشابه ضمن معادلة المفهوم ) ادراك دائ  ا إستعرضناأنن  وحيث

يللذكر د.أحمللد بللن محمللد حيللث القاعدة = المفهوم ( نستعرض فيما يلي تعريللف "القاعللدة " 

أسس الشيء وأصوله، سواء كان  القاعدة في اللغة األساس، وجمعها قواعد، وهيعزد أن 

لللدين أي دعائملله، وقللد جللاء هللذا اللفللأ فللي القللرآن نوياً كقواعد البيت، أو معحسياً كقواعد ا

الكريم، قال تعالى: )) وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل((، وقوله تعالى: )فأتى 

ه البنيللان، فكللل ي علوهو ما يرفع هللا بنيانهم من القواعد(( فمعنى القاعدة في اآليتين األساس 

 قاعدة.ه غيره يسمى على ما يبنى 
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 القاعدة اصطالحاً: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. -

 

القاعدة الفقهية اصطالحاً: اختلف الفقهاء في تعريف القاعدة الفقهية، والسبد في اختالفهم  -

 ً الحكم على جميع األفراد فرداً فرداً  كلية هي ؟ ألن ال هو: هل تعتبر القواعد كلية أو أمراً كليا

أجزاء القاعدة فال يخرج عن القاعدة أدنى شيء، أما الكلي فهو لى كل جزء من أي الحكم ع

الحكم على المجموع أو الحكم األغلبي فيخرج عن القاعدة بعض األمور، وهذا هو الصحي  

قواعد في أغلبها جاءت عن ألن بعض الجزئيات قد تشذ وتخرج عن القاعدة ، ألن هذه ال

 طري  التتبع واالستقراء.

 

ن القاعدة الفقهية أنها : حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية عّرف المتأخرو وقد 

 مباشرة.

"من استعجل شيئا قبل أوانه عوقد بحرمانه" من أهم قواعد الشريعة  ومن القواعد الفقهية :

 .الفساد، ومراعاة مقاصد الشريعة عية في سد الذرائع، وقمعالمتعلقة بالسياسية الشر اإلسالمية

 
  ئص المفهومخصا

، وللمفاهيم عن الحقائ  العلمية او القوانين بمجموعة من الخصائص(21)تتميز المفاهيم 
  . صفاتها التي من خاللها يمكن ان نطل  على شيء ما ) مفهوم ( دون سواه

فقد  او صلتها بالمفهوم وقدرتها على التمييزوقد تختلف خصائص المفهوم من حيث عددها 
، وقد تكون بعض الخصائص متصلة بالمفهوم ة او اكثر من خاصيةواحدتكون خاصية 

، وبعضها يساعد على تمييز المفهوم عن غيره بدرجة كبيرة عن وبعضها غير ذي صلة به
  (319، ص 1977البعض االخر.)جابر ، 

فهوم و المفهوم تبيان الفر» بين خصائص المومن الضروري عند التطر» الى خصائص 
 : ، فقد ميز ) جراغ وجاسم ( بين المفهوم والحقيقة بالخصائص الثالث اآلتيةخصائص الحقيقة

ل التمييز : اي ان المفهوم عبارة عن تصنيف األشياء او المواقف ويتم التمييز بينها وفقا 1
  ةفي تلخيص المعارف والخبرات االنساني . وبذلك يكون المفهوم اكثر امكانية لعناصر مشتركة

، بل ينطب  على شيء او موقف واحد كما هو الحال في الحقيقةمفهوم ال ينطب  ل التعميم : فال2
 .على مجموعة من األشياء والمواقف وبذلك فهو اكثر شمولية من الحقيقة

لذلك فهو اكثر لخاصية او مجموعة من الخصائص المجردة و ل الرمزية : فالمفهوم يرمز فقط 3
 (60، ص1988وسف ، إلى دة و تجريدا من الحقيقة .)سعا
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 : و تتميلللللز المفلللللاهيم علللللن الحقلللللائ  بعلللللدد آخلللللر ملللللن الخصلللللائص منهلللللا

ل إنها قليلة العدد نسبيا اذا ما قورنت بالحقائ  اذ يحتوي العلم على عدد من المفللاهيم اقللل مللن 1
 .يللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللةالحقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللائ  العلم

كانللت ، والمفللاهيم وان ، فالحقللائ  قابلللة للتعللديل والتغييللرقللائ ل ان المفاهيم اكثر ثباتا من الح 2
  .سلللللللللرعة تغيرهلللللللللا اقلللللللللل نسلللللللللبيا ملللللللللن الحقلللللللللائ  كلللللللللذلك اال ان

ل ان المفاهيم تساعد على ربط الكثير من الحقائ  بعضها ببعض لذلك فهللي يمكللن ان تسللتخدم 3
 .تلفلللة وجعلهلللا مترابطلللة بصلللورة يسلللهل تعلمهلللافلللي تلللوفير عالقلللة بلللين الحقلللائ  المخ 

تخدامها كثيرا في تفسللير الأللواهر وفللي ل انها اكثر استخداما من الحقائ  . فالمفاهيم يمكن اس4
مية ولذلك فانها تكون اسهل تذكرا من الحقللائ  وال تنسللى سللريعا. ي علقف الت مواجهة بعض الموا

  ( 20ل19، ص1991)نللللللللللللللللللادر واخللللللللللللللللللرون ،
اوح مللن الللدقي  لحجللم تتللر، فصللفة االخصائص ذات مدى واسع من القيمللةإن معأم الصفات و 

الخفيللف الللى الثقيللل وتختلللف فللي عللدد صللفاتها او الللى الضللخم وصللفة الللوزن تتللراوح مللن 
، فصللفات ، فالمفاهيم المعقدة ذات خصائص ومميللزات اكثللر مللن األ خللرى البسلليطةخصائصها

دة ومعقللدة وهنالللك بعللض الصللفات و الكرة قليلللة ولكللن صللفات وخصللائص الديمقراطيللة عديلل 
 (63، ص 1979البغللدادي ،  . (حأ وتدرك بسهولة وسرعة اكثر من األ خللرىالخصائص تال

 
ان اهم ما يميز المفهوم تضللمنه لأللاهرتين اساسلليتين همللا ،الصللفات والقواعللد ، امللا الصللفات 

بالمفهوم والتللي  ذات العالقة attributes فيقصد بها المأاهر األساسية او الخصائص المميزة
لللى وم فتشللير االمفهوم ووضللعها فللي الصللف ، وامللا قواعللد المفهلل  على اساسها يتم تمييز امثلة

الطر» المختلفة التي تنتأم بوساطتها صفاته المميزة .وقد تنتأم الصفات المميزة في مفهوم مللا 
)سللعادة  قاعدة معينة في حين تنللتأم الصللفات المميللزة لمفهللوم آخللر وفلل  قاعللدة أ خللرى .وف  
 (77، ص1988وسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللف ، إلى و 

 : خملللللللس قواعلللللللد اساسلللللللية للمفهلللللللوم هللللللليBrown)وقلللللللد حلللللللدد)براون
 :AffilmationRule بلللللللللللللللللللللللللاتل قاعلللللللللللللللللللللللللدة اإلث 1

، ليكللون مثللاالً تشير هذه القاعدة الى اثبات او تطبي  صفة مميزة معينة على شلليء او مثيللر مللا
 . عللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى المفهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللوم

  RuleConjunction:االقترانيللللللللللللللللللللةل قاعللللللللللللللللللللدة التجميعيللللللللللللللللللللة او 2
لكللي عللا فللي الشلليء او المثيللر يزتين او اكثر ينبغي توافرهللا متشير هذه القاعدة الى صفتين مم

 ()طللالع أيضللا مثللال المسللتطيل فللي موضللع متقللدم مللن هللذا الكتللاد.يكون مثللاال علللى المفهللوم
  Inclusive Disjancbive Rule: او االقترانللي إلىل قاعللدة التضللمين االنفصلل 3

باألشللياء او المثيللرات لتشللكل تشير هذه القاعدة الى تطبي  صللفات مميللزة منفصلللة او مقترنللة 
خدم هللذه القاعللدة ، الللنمط ) امللا /او ( اي أن تتللوافر الصللفة ) أ ( او امثلة علللى المفهللوم وتسللت 

 . ثاال على المفهومفي الشيء او المثير الذي يكون م الصفة) د (
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  Conditional Rule:قاعدة الشرط المفرد ل4

اذا توافرت صفة مميزة أ خرى لتحديد مثاال  تشير هذه  القاعدة الى وجود صفة مميزة معينة
فاذا كان المفهوم المقصود يتضمن صفتين  تخذ هذه القاعدة صيغة ) اذا ….اذن (لمفهوم وتل

: اذا حدثت ) أ ( اذن يجد االتية د ( فان هذه القاعدة تشترط الصيغةمميزتين مثل ) أ ( ، ) 
 (. ان تحدث ) أ ان تحدث ) د( اما اذا حدثت ) د ( فليس من الضروري

  Biconditional Rule: ل قاعدة الشرط المزدوج5
تنص هذه القاعدة على توفر شرط متبادل بين صفتين مميزتين بحيث اذا توافرت اٌي منهما 

مفهوم ، وتأخذ هذه القاعدة الصيغة المركبة اآلتية ) اذا توافرت األ خرى حتما لتحديد امثلة ال
      ،ن المفهوم المقصود يتضمن خاصيتين مميزتين مثل ) أ ( … اذن ، واذا … اذن (فأذا كا

د ( واذا حدثت  ) د ( فان العبارة تكون كاالتي : اذا حدثت الصفة ) أ ( اذن تحدث الصفة )
 .الصفة ) د ( تحدث الصفة ) أ ( حتماً 

مختلف د هذه القواعد قواعد منطقية تصف العالقة المحتملة القائمة بين الصفات المميزة لوتع
ال الغراد والبجع والخفاش يضا مث طالع أ (80ل 78، ص 1988وسف ، إلى المفاهيم .)سعادة و 

 في موقع متقدم من هذا الكتاد (

 تصنيف المفاهيم
، وتبعاً لتخصص  الرؤية للمفهوم من قبل الباحثينتعددت تصنيفات المفاهيم تبعاً لتعدد زوايا 
اي ان المفهوم الواحد  قد تأتي متداخلة فيما بينها ؛ الباحث ، لذلك نجد ان تصنيفات المفاهيم

، وفي صنف اخر في تصنيف ثان  دون حدوث تصنيف ما ن ان يكون في صنف معين فيممك
 . للمفهوم ، وفيما ياتي استعراض لبعض التصنيفاتتقاطع في ذلك

 : تصنيف هوفر اوال :ل
 : يأتي بايجازرضها فيما مستويات نع عالج هوفر التنأيم الهرمي للمفاهيم وحدد لها

  ( Classificational concept) ل المفهوم التصنيف1
 . وهو الذي يصف الخصائص االساسية ويحددها ويوضحها

 ( Correlational concept ل المفهوم االرتباطي 2
 . وهو الذي يركز على العالقة او العالقات بين مفهومين عرضيين او اكثر

  ( Theoretical conoept) ل المفهوم النأري3
 . ت بين األفكاروهذا المفهوم يتضمن عالقة او عالقا

 ( 334ل333، ص 1977جابر ،  )

 (هذه المذكرهكاتد "أورهان " في موضع متقدم من االمثلة المدرجة والمستقاة من قصة ال نموذج )طالع
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  العلمية  أشكال المعرفة 
عللن طريلل  المالحأللة  هللاعلى م الحصللول الحقللائ  العلميللة : معلومللات قابلللة لإلثبللات يللت 

، وهي قابلة للتغيير في ضللوء البللراهين واألدلللة العلميللة الجديللدة خاصللة فللي أللل والقياس
 الثورة العلمية والتقنية الجديدة . 

الخاصة التللي تجمللع معللا  المفاهيم العلمية : مجموعة من التعميمات أو الحوادث أو الرموز
غيرهللا مللن المجموعللات واألصللناف لتي تميزهللا عللن على أساس خصائصها المشتركة وا

 األخرى . 
 المبادئ والتعميمات

 المبادئ: هى أ فكار أكثر تعقيدا مبنية على عدة مفاهيم مرتبطة مع بعضها البعض.   
إلحللداث والحقللائ  التعميم: هى العملية التللى تصللف العالقللات وتصللف تكللرار مجموعللة ا 

 الطبيعة .واألشياء والأواهر وذلك بانتأام في 
القواعد العلمية : سلسلة مرتبة من المفاهيم العلمية التى تصللف الأللاهرة او الحللدث وصللفا 

 كميا على صيغة عالقة رياضية . 
النأرية العلمية : تتكون النأريات مللن مبللادئ مرتبطللة مللع بعضللها الللبعض بشللكل أوسللع 

 تزودنا بأفضل شرح يقوم على أدلة . والغرض منها
تنبؤ وتمثل النأريات أقصى مراحل التجريد فللي الللربط بللين للشرح وال وتستخدم النأريات

 المفاهيم العلمية لتفسير ما يجري من إحداث وأواهر.  
 : Science Conceptsالمفاهيم العلمية 

مواقللف معينللة تتكللون  هي مجموعة األفكار التي تم تعميمها في مناسللبات أو مالحأللات أو 
 بارات أو عمليات معينة.  كلمات أو علدى كل فرد من معنى وفهم يرتبط ب 

وعن طريلل  المفللاهيم  ،المفاهيم المشتركة هى الوحدة البنائية للعلوم وهي مكونات لغتها  و 
 يتم التواصل بين األفراد سواء داخل المجتمعات العلمية أو خارجها.

من عن طريقها تجريد مجموعة  ه عمليه هو عمليه عقليه يتموالمفهوم العلمي من حيث كون 
 أو السمات أو الحقائ  المشتركة .. الصفات 

هذه المعلومللات تمكللن مللن  ،تنأيم معلومات حول صفات شيء أو حدث أو عمليه أو أكثر 
 تميز أو معرفة العالقة بين قسمين أو أكثر من األشياء . 

 ة بمجموعه من األشياء . تعميم عدد من المالحأات ذات العالق
 ملية العقلية الساب  ذكرها :ه ناتج للعوالمفهوم العلمي من حيث كون 

هو االسم أو المصطل  أو الرمز الذي يعطي لمجموعة الصفات أو الحقائ  أو الخصللائص 
 المشتركة أو العديد من المالحأات أو مجموعة المعلومات المنأمة.  

 أمثلله :
 والتكاثر ’ والهضم .  ،ءلضو وا ،أسملاء : الحرارة 

 .   اإللكترون ،وموسوم مصطلحات : الكر
   Na - ، D.N.Aرموز : 

ه أحيانللا أسللم مفهللوم علىلل وكل مفهوم له مدلول معين أو تعريف معين يرتبط به ويطللل  
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 المفهوم .. اى المعنى الدال على المفهوم وهذا المعنى قد يكون وصفيا ً أو تقريريا ً . 
حيوان ثدي لمعنى لمصطل  أو شيء مثل مفهوم الكلد : ) في وصف ا: يتمثل الوصفي

 له أربع أرجل وذيل يصدر منه صوت معين يسمى نباحا ً (  
: يتمثللل فللي تقريللر معنللى معللين لمصللطل  أو شلليء . مثللال: مفهللوم االوم التقريللري
مللم فللي درجللة 1سم ومساحة مقطعه  106: ) مقاومة عمود من الزئي  طوله المعياري
 المئوي (  الصفر 

 . ة زوايا ..ومن ثم يمكن النأر إلى المفاهيم من عد
 : من حيث طريقة إدراك هذه المفاهيم :أوال 

 أ / مفاهيم حسية ) قائمة على المالحأة (
وهي تلك المفاهيم التي يمكن إدراك مدلوالتها عن طري  المالحأة باسللتخدام الحللواس 

 أو أدوات مساعده للحواس . 
 مثال :
 الحرارة ..  :المفهوم

 السخونة . اإلحساس بالبرودة أو  المدلول :
 د / مفاهيم مجرده ) مفاهيم نأريه (

مثال: المفاهيم التي اليمكن إدراك مدلوالتها عن طري  المالحأة بل البد إلدراكها مللن 
 مثال :  ،القيام بعمليات عقليه وتصورات ذهنيه معينه 

 المفهوم: الذرة. 
مرتبطللة مللع ن إن توجللد بمفردهللا أو مكده في العنصر والتي ي المدلول : هي أصغر وح 

 صفات ذلك العنصر .  غيرها وتحمل
ثلانيلاً : من حيث مستوياتها : حيث يتم ترتيد المفاهيم ترتيباً  هرمياً  حسد مسللتوياتها 

 في قاعدة الهرم المفاهيم االوليه وفي قمته المفاهيم المشتقة 
 الكتلة  -الزمن  -أ/ مفاهيم أوليه : مثل الطول

قاقها مللن مفللاهيم أخللرى .مثللل: لمفللاهيم التللي يمكللن اشللت هيم مشتقه : وهي تلك اد/ مفا
 السرعة

 ثلالثلا ً : من حيث درجة تعقيدها  
مفلاهيم بلسيلطلة : وهي تلك المفاهيم التي تتضمن مدلوالتها عدداً  قليالً مللن الكلمللات . 

 مثال :
 المفهوم : الخلية . 
  لحي .بناء الكائن ا المدلول : وحدة

تضللمن مللدلوالتها عللددا ً كبيللرا ً مللن الكلمللات. : وهي المفاهيم التللي ت ملفلاهيلم ملعلقلده 
 مثال : 

 المفهوم : التكافؤ .  
المللدلول : عللدد اإللكترونللات التللي يفقللدها أو يكتسللبها أو يسللاهم بهللا العنصللر أثنللاء 

  التفاعالت الكيميائية مع غيره من العناصر....
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 علمها : بعا : من حيث درجلة تلار
لم : وهي تلك المفاهيم التي يسللتخدم فللي تعريفهللا كلمللات مألوفللة لهللة التلعلأ/ مفاهليم س

هللي  ،تكون الطاقة الذهنية المبذولة في تعلمهللا أقللل . أو بمعنللى أد» إلىللمتعلمين و بالت 
 ...  تلك المفاهيم التي سب  للمتعلم أن درس أو اكتسد متطلبات تعلمها 

دم فللي تعريفهللا كلمللات لللك المفللاهيم التللي يسللتخ عبة اللتلعللم : وهي ت د / ملفلاهليلم صل
تكللون الطاقللة الذهنيللة  إلىغير مألوفة للمتعلمين أو لم تمللر فللي خبللرتهم مللن قبللل وبالتلل 

المبذولة في تعلمها أكبر . أو بمعنللى أد» هللي تلللك المفللاهيم التللي لللم يسللب  للمللتعلم أن 
 لبات تعلمهادرس أو أكتسد متط

 
   لمـفـاهيم العلميةخـصـائـص ا

وهللي نللوع مللن  ،المفاهيم عبارة عن مجموعه من األفكللار يمتلكهللا مجموعلله مللن األفللراد 
ورموز األفكار . وكلما كللان هللؤالء  ،والنماذج  ،والمعادالت  ،الرمزية تتمثل في الكلمات 

 د فهم هذه المفاهيم .األفراد قادرين على نقل أفكارهم لآلخرين من خالل الرموز زا
الواحد قد يعرف من الزوايا المختلفللة السللاب   ولكن المفهوم ،ثابتة  مدلوالت المفاهيم ليست

 عرضها. ملثلال :
 المفهوم : درجة الحرارة )لجسم ما (  

 ( : قراءة الترمومتر .. 1المدلول )
مس جسماً  آخللر ا اله إذي إلحالة الجسم الدالة على انتقال الحرارة منه أو  ( :2المدلول )

إدراك المفهللوم ودرجللة التعقيللد ودرجللة دلولين مللن حيللث طريقللة الحأ الفر» بين الم)
 التعلم ( 

المفللاهيم نللاتج الخبللرة باألشللياء أو الأللواهر أو الحقللائ  وهللي تلخلليص للخبللرة وهللي ف
 من الحقائ  .لتعامل مع الكثير لتساعدنا 

ت وقللد يكللون هللذا التفكيللر نللاتج للعديللد الخبللراالمفاهيم قد تنتج أيضاً  من التفكيللر المجللرد 
 وإدراك العالقات بينها ثم التوصل إلى تعميم معين منها . 

وقد تنتج مفللاهيم أكبللر مللن عالقللات المفللاهيم  ،المفاهيم قد تنتج من عالقة الحقائ  ببعضها 
 حالة اإلطار ألمفهومي .ببعضها وتسمى في هذه ال

عللن هللذا نا نحللن غرافيه ( للواقع ولكنها تمثل صللورت ليست مدلوالت المفاهيم صور ) فوتو 
  الواقع أو بمعنى آخر تمثل رؤيتنا لهذا الواقع .

ليسللت كللل مللدلوالت المفللاهيم موجللودة فللي الطبيعللة أو لهللا وجللود حقيقللي ولكللن العلمللاء 
د ابتكار مفللاهيم جديللدة لعبللور إلى ومن بين هذه األس د مختلفة فهم الطبيعةإلى يستخدمون أس

 بين الواقع ورؤيتنا لهذا الواقع . الفجوة 
 
 
 

 له : أملثل



                                            د.زهير المزيدي   -صيد المفهوم   18

 

 ( في أشباه الموصالت . )الفجوات الموجبة )أ ( مفهوم 
  ( في الذرة .)المدارات االلكترونية ( مفهوم )د

وعالقتهللا  ،وعالقتهللا باألشللياء  ،عالقتهللا باإلنسللان  ،لمللدلوالت المفللاهيم عالقللة أساسلليه 
 يه .ألطر المفهوموعالقتها با ،بالمفاهيم األخرى 

هللا فللي فللرع معللين مللن فللروع العلللم قللد تتحللد بللالنمط إلى ي تم الوصل مدلوالت المفاهيم الت 
 وإذا ما تغير هذا النمط تغير المدلول .  ،الثقافي السائد 

ولكنها قد تكون كافية أو غير كافيللة للقيللام  ،ة أو غير صادقةليست مدلوالت المفاهيم صادق
حقلل  مللن مللدى الثقللة ولكللن بمكللن الت  ،عدم صللحتها بات صحتها أو وال يمكن إث  ،بوأائفها 

 . فيها
بها إلى هيم قابلللة للمراجعللة والتعللديل نتيجللة لنمللو المعرفللة العلميللة وتقللدم أسلل مللدلوالت المفللا

 وتطور أدواتها . 
 .  ا وثيقا ً بالخاصة التي سبقته ً* وهذه الخاصية ترتبط ارتباطا

 
 م العلوميعلأهمية المفاهيم في ت

 :تحق دراسة المفاهيم  نإ
 التواصل بين المشتغلين بين العلم ودراسته .  .1
 ئ . تختزل الكم الهائل من الحقا .2
 تسهم في بناء القوانين والمبادئ والنأريات .  .3
للبيئللة ة مع المشكالت الطبيعية واالجتماعية على تساعده الطالد على التعامل بفا .4

  التحكم فيها . ن األجزاء يمكنعن طري  تجزئتها إلى مجموعة م
مها ويستخد ،م فالمفاهيم التي يتعلمها الطالد يطبقها على تقلل الحاجة إلى إعادة الت  .5

 مية دون الحاجة إلى تعلمها من جديد . على عدة مرات في العديد من المواقف الت 
 ال الطالد من مرحلة إلى أخرى. تساعد في الحد من صعوبات التعلم عند انتق .6
 لومات المختلفة . تساعد في تنأيم المع .7
 .ميةعلى تساعد على تنأيم الخبرات الت  .8
تساعد في البحث عن معلومات وخبرات إضافية وتنأيم ما تعلملله الطللالد فللي  .9

 أنماط معينة تسم  لهم بالتنبؤ بالعالقات المتطورة . 
 .معلى والت  تساعد المتعلم في تسهيل عمليتي التعلم .10
 .لمتساعد المعلم والمتعلم على فهم طبيعة الع .11
 .المعنى طي تبستساعد المفاهيم في  .12
 .متعلم بمعأم أساسيات التفكيرتزود المفاهيم ال .13

م العلوم إلى أن: اكتساد المفاهيم العلمية يسللاعد علللى زيللادة اهتمللام على يذهد خبراء ت و 
درتهم علللى ألنهللا تزيللد مللن قلل  ،لمهللا ويزيد من دافعيللتهم لتع ،الطالد بمفردات العلوم 

حيللث نالحللأ احتللواء وثللائ  ،لعلللوم لتنبؤ وهي الوأللائف الرئيسللية لالتفسير والتحكم وا
مناهج العلللوم لجميللع المراحللل علللى أهللداف موحللدة منهللا: ضللرورة تللدريس المفللاهيم 
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 العلمية بصورة وأيفية.  
 

 تكوين أو تشكل المفاهيم للعلوم
ذه كونلله الطالللد ذهنياً.وتتطلللد هلل إنمللا هللو تكللوين إدراكللي ي فهوم ليس تعريفاً يحفأ الم

العالقات بين مجموعللة مللن األشللياء أو الأللواهر أو الحقللائ  العملية من الطالد إدراك 
فالطالد يمارس عمليللات التفكيللر والتأويللل ،تربط فيما بينهما بعض الصفات المشتركة 

 ،قللاتم( إليجللاد مثللل هللذه العالتمييز والتصنيف والتعمللي والتفسير واالستنتاج وكذلك )ال
ذلك فإن عملية تكوين المفللاهيم نتللاج شخصللي ونبللع أو المفهوم ولبناء المدرك  لىاوبالت 

 فكري للمتعلم. 
 

 كيفية تعلم المفاهيم  
 ة : إلى تمر عملية تعلم المفاهيم عبر المراحل الت 

 اإلدراك الحسي والحدسي .  -1
 االستقبال البصري واللفأي .  -2
ف : يبللدأ المعلللم مللع طالبلله بعللرض الحقللائ  والمواقلل  السللتقرائيالتنألليم ا -3

قللة بينهللا ، يللوجههم المعلللم المحسوسة ثم بإدراك هذه الحقللائ  ومعرفللة العال
عندئذ إلى فهم العالقات بللين تلللك الحقللائ  أو المواقللف حتللى يتوصلللوا إلللى 

 المفهوم العلمي المراد تعلمه .
ا توكيد المفللاهيم العلميللة وتنميتهلل  اإلستنتاجي : هو أسلود تدريسي فيالنهج  -4

مية جديدة . حيث يقوم المعلم بتقديم ي علا في مواقف ت والتدرد على استخدامه
المفهوم ثم يقدم حقائ  عنه أو يستنتجها من الطالد وذلك للتأكللد مللن تكللوين 

 المفهوم . 
 

 م مراحل تعلم العلو
   Observingأوالً: المالحظة 

هادفة مقصودة، وهي أساس عمليللات العلللم بل المالحأة العلمية ليست عملية عشوائية 
بعللد مالحأللات لللم ي خطللط لهللا  رى، وإن كانت بعللض االكتشللافات العلميللة جللاءتاألخ 

 )مصادفة( فإن الصدفة ال تحابي إال العقل المستعد لها . 
دأ العلم بالمالحأة وينتهي بها، وتتم المالحأة المباشللرة باسللتخدام الحللواس الخمللس، ب ي 

إلللى الوسللائل غيللر ن وسللائل المالحأللة المباشللرة غيللر كافيللة يللتم اللجللوء وعندما تكللو 
 لمساعدة للحواس . المباشرة كاألجهزة التكنولوجية ا

ناحللا الموضللوعية العلميللة تتطلد المالحأة العلمية الدقة واألمانة في التسجيل، وهما ج 
فيمللا وراء  جيل األحداث والأللواهر، أمللا الللذهادوتتوقف المالحأة العلمية عند حد تس
 المالحأة فيمثل عمليات أخرى للعلم .

وقف صد» المالحأة على صد» المالحأ ولللذلك ينبغللي أن ت خضللع نتائجهللا للتقللويم ت ي 
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نللا تبللرز أهميللة التوصلليف السليم، كما تتوقف على صد» األدوات المسللتخدمة، ومللن ه
 مالحأةالدقي  للدوات المستخدمة في المالحأة ومدى دقتها وذلك لبيان حدود ال

 
   Classifyingثانياً: التصنيف 

للعلللم التوصللل إلللى نمللاذج تصللنيفالعلمية.يميه يمكللن اسللتخدامها ف الرئيسللة أحد األهدا
صللائص العضللو المنتمللي التبسيط من جهة، والتنبؤ بخ  لدراسة الأواهر الطبيعية بهدف

الحأللة تقسلليم مللن جهللة أخللرى . وبللالطبع تبللدأ عمليللة التصللنيف أو التقسلليم بالملهذا ال
 العلمية . 

صللفة، كللأن نقسللم  دة مشتركة أو ي بنى على أكثر مللني بنى التقسيم على أساس صفة واح 
 مجموعة من الصخور طبقاً للشكل فقط، أو طبقاً للللون فقللط، أو طبقللاً للململلس فقللط، أو 

 طبقاً للشكل واللون والملمس معاً، وهكذا..
 بوأيفتي التبسيط والتنبؤ على أتم وجهكلما كان نموذج التقسيم جامعاً قام 

 ذلك:امثلة و 
قاً لعللدد الخاليللا: إلللى حيوانللات وحيللدة الخليللة وأخللرى عديللدة لحيوانات طب تقسيم ا - 1

موصلللة وشللبه  تقسيم العناصر طبقاً لخصائصها الكهربية إلللى عناصللر -ال)مجهول(. 
 موصلة وعازلة .

 اد صلبة و سائلة وغازية . تقسيم المواد طبقاً لحالتها الفيزيائية: إلى مو  - 3
   Inferringثالثاً: االستدالل 

يهدف االستدالل إلى التعرف على خصائص شيء مجهول من دراسة خصائص شلليء 
 معلوم .  

خصللائص العصللور  مثللال: تللم االسللتدالل مللن الحفريللات المختلفللة )معلللوم( علللى
 الجيولوجية السابقة )مجهول( . 

 تدالل، كما في المثال : ينبغي التمييز بين المالحأة واالس
 ( فإنها تحمر . Aفي المحلول )إذا غ مست ورقة عباد شمس حمراء 

( اسللتدالل مبنللي 2( مالحأللة، والعبللارة )1العبللارة ) Predictingالمحال تنبللؤ  – 2
 ها .  على 

   Predictingرابعاً: التنبؤ 
 معينة. هو عملية تهدف إلى التعرف على النتيجة المتوقعة إذا ما توافرت شروط

لعلمللي علللى قللوانين ومبللادئ وهللو يختلللف جللذرياً عللن التخمللين حيللث يعتمللد التنبللؤ ا
 ها . ونأريات علمية موثو» في 

 مثال:  
 أنا أتوقع أن في جيبك مبلغاً من النقود ) تخمين ( - 1
والثاني لنبات ناتج من تللزاوج نبللاتين ذي خصللائص ئص الجيل األول التنبؤ بخصا - 2

 ام قوانين مندل للوراثة ) تنبؤ علمي(  معينة وذلك باستخد
يعني أننا في كل مرة نخمن تخميناً صحيحاً، بينما  حيحاً مرة فهذا الإذا جاء التخمين ص
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خدام نفللس التنبؤ العلمي يكون صحيحاً في كل مرة بفللرض تللوفر نفللس الأللروف واسللت 
 القانون في التنبؤ . 

لنأريات التي است خدمت في التوصللل يعتمد ثبات التنبؤ على صد» القوانين والمبادئ وا
 تجريد لتأييد التنبؤ أو رفضه .ؤ العلمي استخدام اله . وقد يتطلد التنب إلى 
  

   Measuringخامساً: القياس 
 دإلى أسلل  لمختلفللة، فهللو مللثالً أحللدد تقنين عمليات العلللم اإلى يعتبر القياس الكمي أحد أس

التحق  من صد» المالحأات، وصد» التنبؤ . ويتطلللد القيللاس تحديللد شلليء ي قللاس أو 
 صفة ت قاس، ووحدة للقياس . 

يبدأ القياس عادة بإعطاء تقدير كمللي لخصللائص معينللة، وقللد توجللد عالقللات بللين هللذه 
ر فللي وصللف الأللاهرة الخصائص، عندئذ قد ي توصل إلى تقدير كمي جديد له قيمة أكبلل 

 ة، مثل البدء بقياس األبعاد والكتلة، ومنها نتوصل إلى تقدير الكثافة . موضوع الدراس
 

   Communicatingسادساً: التواصل 
ينبغي أن توجد لغة مشتركة بين أفراد المجتمع العلمي لكي يتم التواصل بين أفللراد هللذا 

 المجتمع . 
   Interpretingسابعاً: التفسير 

، ويختلللف التفسللير العلمللي عللن التفسللير غيللر ث والمالحأات ييسر الفهللماألحداتفسير 
بها الحقيقية، أي ربللط العلمي، فالتفسير العلمي يعني إرجاع الأاهرة أو الحدث إلى أسبا

السبد بالنتيجة . أما التفسير غيللر العلمللي في رجللع الأللاهرة إلللى قللوى خفيللة أو أسللباد 
 يبية . غ

ة األسللباد الحقيقيللة تمنللع الخللوف مللن ود نفسي إيجللابي، فمعرفلل التفسير العلمي له مرد
عرفللة المجهول وتعطي الفرد مزيداً من الثقة بالنفس إلمكانيللة الللتحكم فللي الأللاهرة . فم

 .األسباد الحقيقية للكوليرا مّكن من تحديد أسباد انتشارها
  

   Hypothesizingثامناً: صياغة الفروض 
المالحأللات ولكللن لعللدم بار، تبللدأ بمجموعللة مللن مي: هو جملة تحت االخت الفرض العل

توافر المعلومات الالزمة للتوصل إلى مللا وراء المالحأللات، أو للتوصللل السللتدالالت 
 العالم يلجأ إلى صياغة عدد من الفروض .  معينة، فإن

أللة قد ت صاغ الفروض بطريقة يمكن اختبار صدقها بطريقة مباشرة عللن طريلل  المالح 
صدقها بطريقللة غيللر مباشللرة عللن طريلل   اغ بطريقة يمكن اختبارأو التجريد، أو ت ص

 القياس أو التشابه الجزئي على ما تم اختباره من قبل. 
 

 مثال : 
حة تسللقط علللى األرض صللاغ فرضللاً مللؤداه: أن للللرض قللوة نيوتن التفاعندما شاهد 
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ة صللد» الفللرض أن للقمللر قللو تجذد بها األجسام األخرى، وقياساً على ذلك تم اختبللار 
 خرى . يجذد بها األجسام األ

كلما كان عدد فروض النأرية العلمية أقل، و لها قوة تفسيرية أكبر وأوسع زادت الثقللة 
 في هذه النأرية .

 
   Experimentingتاسعاً: التجريب 

ه العللالم لجمللع بيانللات ومعلومللات عللن أللاهرة، أو إلىلل التجربة: موقف اصطناعي يلجأ 
 توصلمن صد» معلومة سب  ال للتأكد

ها أو الختبار صد» فرض، أو التوصل إلى حقائ  وقللوانين جديللدة، أو التحقلل  مللن إلى  
 صدقها . 

بالزيللادة بعض المتغيرات، وتغيير البعض اآلخللر  في التجريد قد يلجأ العالم إلى تثبيت
ببية، أي وذلك بهللدف دراسللة العالقللات السلل أو النقصللان، أو االسللتبعاد، أو اإلضللافة،

التجريد يتضمن كل عمليات العلم السللاب  ، ير آخرأثر متغير معين في متغالعالقة بين 
 شرحها . 

 
   في االدراك الخاطئ للمفاهيموسائل اإلعالم  دور
 كثيللره  تعللزز فللي أحيللان، ف والمجللالت وبللرامج التلفزيللون وأفللالم الكرتللونصللح الف 

يللر عنهللا دم للتعب ميللة اسللتخ على على مختلف مستوياتهم الت  البشرأخطاء عديدة في مفاهيم 
المعتقللدات  –التصللورات القبليللة  –الفهم البللديل  –عدة مصطلحات منها : الفهم الخطأ 

 الحدسية .
 

  مية  علىالعملية الت     
   -أهمية التعرف على تصورات التالميذ عن المفاهيم العلمية :

 تسبد عندهم خلطا يعو» تعلمها.   أن صعوبة بعض المفاهيم على التالميذ
ير المفاهيم الخطأ أو البديلة ) ليست بالضرورة خطأ ( إلى مفاهيم علمية بعمل تغي  يمكن

يثللة لتسللهيل إتمللام عمليللة استراتيجيات ونماذج تدريس حدمحاوالت مقصودة واستخدام 
 تقال من المفهوم الخطأ أو البديل إلى المفهوم العلمي الصحي  .االن 
  

  ير المفهومي  التغ
بنية المفاهيمية للمتعلمين ، يقللوم مللن خاللهللا هو عملية تغيير في الان التغيير المفهومي 

يللرات خالل التغوذلك من  التصور العلمي السليم ، المتعلم باستبدال الخطأ ، ليحل محله
 الهيكلية والبنيوية في بنى الطالد المعرفية .

 
 

 مدة وهي : والتغير المفهومي يجسد النأرة البنائية و أفكارها التي اشتهرت بثالث أع
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 المعنى يبنى ذاتيا في الجهاز المعرفي لدى المتعلم.   :العمود االول 
ة نشطة تتطلد جهدا عقليا وهللي : تشكيل المعاني عند المتعلم عملية نفسي  العمود الثاني
 سوف يقع في الحيرة الفكرية .  ية االتزان الفكري واال فأنهمرتبطة بعمل

م التغيير بشكل كبيللر حتللى لللو المتكونه لدى المتعلم تقاو : البنى المعرفية العمود الثالث 
 انها غير صحيحة . 

 د للكشف عن المفاهيم الخاطئة لدى الطالد إلى أس
لمين التي يحملونها حول المواضيع المختلفللة وكللذلك ف تصورات المتعالبد من استكشا

، وانه صور السليم، بما يتواف  والت للتغيير والتطور مدى ثبات هذه التصورات وقابليتها
 لللدى اسللتخدام طللر» تقيلليم متطللورة تقلليس مسللتوى التطللور والفهللم العلمللي البللد مللن

وللتعامللل مللع التصللورات التللي يحملهللا  المتعلمين بما يتعل  بالمفاهيم التي يدرسللونها ،
كشف التصورات اوال ، ومللن هنللا أهللرت العديللد ب  ة البدئإنه من الضرورالمتعلمون ف

 ت الشفوية والتحريريةاالختباراالتصورات وهي : من الطرائ  لتشخيص تلك 
      
 : وهي تتمثل اختبارا تشخيصيا يجرى للطلبة بغرض كشف االختبارات القبلية     
 المفاهيم التي يمتلكونها .     

استخدام المقابلة اإلكلينيكية ) العيادية ( مللع األطفللال ) المرحلللة االبتدائيللة ( لتشللخيص 
واد بشللكل فللردي اذ يعللرض الطريقللة االسللتج سللتخدم هللذه أنماط الفهم الخطأ لللديهم وت 

   .الطالد اجابته ويعللها
 
 (: Classroom Discussionالمناقشة الصفية )     

 يبين الطالد ارآءه حول مفهوم ما ويناقشه زمالئه في تلك االراء .ث حي 
 (Free Sort Rankالتصنيف الحر )    

 مختلفة ودون تحديد وقت لهللايصنف الطالد من خالل هذه الطريقة عدة مفاهيم بطر» 
 خالل التصنيف . 

 (  Concept Mapsخرائط المفاهيم )     
 اهيم . كة وف  ترابطات وعالقات بين المفيرتد الطالد مجموعة مفاهيم في شب 

 
 (: Free Associationالتداعي الحر)     

 يقدم للطالد مفهوم ما ، ويكتد الطالد خواطره حول هذا المفهوم . 
 هوم :تحليل بناء المف    

ه مجموعللة علىلل يختار الطالد بهذه الطريقة المفاهيم التي يعرفها وذلك بعللد ان تعللرض 
الطالللد المفللاهيم التللي عنللده ويفسللرها ويضللع لهللا  بطاقات ثم يعرف من المفاهيم على

 .عالقات وف  رأيه بها
 ( ( Gowin. Vطريقة جوين     

لبيانللات مللن خللالل ( اذ تتللوزع الشللواهد واvوهللي أسلللود يسللتخدم جوانللد الشللكل )
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نفسللها ، ويطلللد مللن المللتعلم ربللط ها وف  منهجيلله تصللد فللي المعرفللة العلميللة تصنيف
 ( ومن ثم تجري مقارنة ما اعده الطالد مع vأرية وفقا لمنهجية الشكل )معرفة الن 

  في هذا المجال . ما اعده المتخصص
 خالل الرسم .  يعبر الطالد عن مفاهيم معينه من الرسم :    
 
 فسر : -الحظ  –اعرض  طريقة    

امللا بعللد  ،قبل أجراء عرض عملي ما يطلد من الطالد التنبؤ مع التبرير لللذلك التنبللؤ 
المالحأة والمقارنة بين ما تنبأ به وبين ما الحألله ،  اجراء العرض العملي فيطلد منه
 مع تفسير االختالف ان وجد . 

 
هللم الخطللأ علوم لمعرفة انماط الفمع المشرفين ومعلمي الالمقابالت :المحاكاة بالكمبيوتر    

ى بعللض األنمللاط مللن الفهللم اإلطالع على بعض المراجع العلمية التي تشير إللدى طالبهم 
   .والتحليل اهيم العلمية بالشرحالخطأ عند تناولها لمف

 
 تصحيح مفاهيم الطالب الخاطئة 

طريقة خاطئة سابقة قدمت المفهوم ب  تتكون المفاهيم الخاطئة لدى الطالد نتيجة خبرات
مفهللوم النقص فللي التعريللف أو الداللللة اللفأيللة لل ألخطاء في تقديم المفهوم :ومن هذه ا
 ،الخلط بين المفاهيم العلمية والمصطلحات العلمية المتقاربة  ،العلمي 

 التسرع في التعميم .  
تكللون مفللاهيم جديللدة خاطئللة ولتصحي  المفاهيم الخاطئة يجد أوال وقاية الطللالد مللن 

د الحديثللة فللي إلى العلللوم واسللتخدام األسلل  قليدية فللي تللدريسذلك بالبعد عن الطريقة الت و 
تكوين المفاهيم الصحيحة بأنفسهم مللع التأكيللد علللى التي تساعد الطالد على التدريس و 

يقلللل  التعلم الحسية واستخدام الوسائل المعينة وتنوع األمثلللة علللى المفللاهيم ممللا أنشطة
أما المفاهيم الخاطئة الموجودة ، العلمية ت الخاطئة في المفاهيممن حدوث هذه التصورا

حصللر المفللاهيم الخاطئللة عنللد المتعلمللين . عمليللة تباع عند الطالد فيمكن تصحيحها بإ
 ،خرائط المفاهيم  ،المناقشات الصفية  ،ووسائل ذلك كثيرة منها االختبارات القبلية 

 حليل بناء المفهوم . ت  ،التداعي الحر  ،طريقة جوين  
نعمل على تصحي  هذه المفاهيم الخاطئة وذلك عن طري  استخدام استراتيجيات نماذج 

 ونموذج ستيبانز .   غير المفاهيمي مثل نموذج بوسنرالت 
طالد إلى مرحلللة عللدم القناعللة مللا بللين و يتطلد تعديل التصورات البديلة الوصول بال

 يحدث تناقض معرفي بين المفهومين.  بما و  حي  ،التصور البديل والمفهوم العلمي الص
سللتخدامها فللي معالجللة توجد العديد من الطر» واالسللتراتيجيات التللي يسللتطيع المعلللم ا

 .البديلة(المفتهيم ) وتصحي  مفاهيم الطالد العلمية الخاطئة
      

تصورات أو المفاهيم الخاطئة عند التالميللذ هناك طريقة بسيطة يمكن من خاللها تصحي  ال
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 فمثال : 
 طرح عنوان الموضوع المراد دراسته .  .1
يكون لديهم من تصللورات  فت  باد النقاش مع التالميذ وفيما بينهم الستخراج ما .2

 ةألسئلومفاهيم خاطئة وذلك عن طري  ا
 المفتوحة ) كيف ، لماذا متى ، أين ..... (  .3
 منأم أوال . طروحة وجمعها بشكل غير كتابة جميع األفكار الم .4
 تنأيم تلك األفكار المتقاربة والتي تجيد على سؤال محدد مثال متى .  .5
مللا يكللون صللحيحا بواسللطة طللر»  تصحي  ما يكون خطأ من األفكللار وتعزيللز .6

 لمختلفة وباستخدام الوسائل المختلفة .التدريس ا
فللي إسللتراتيجية التغيللر  يذكر الدكتور حسللن حسللين زيتللون هللذه الخطللوات المقترحللةو 

  إلىالمفهومي التي نختصرها كالت 
 كتابة الخطأ في اقصى الجزء األيسر من السبورة .  .1
  تشكيك الطالد بهذه الفكرة . .2
 لصحي  للفكرة . لتصور اإعطاء ا .3
 تقديم البراهين على صد» الفكرة .  .4
 استخدام الفكرة الصحيحة في مواقف جديدة .  .5

 المفاهيم العلمية   لفهم الخطأ لدى الطالد عنستراتيجيات وطر» تصويد اا
يمكللن اسللتخدام نمللوذج ميللرل وتنيسللون والللذي يعتمللد علللى  نموذج ميرل وتنيسللون : 

استخدام هذا النمللوذج فللي عللالج أنمللاط الفهللم  فاهيم ، ويتطلداالستنباط في تدريس الم
 الخطأ الخطوات اآلتية :

  .عرض انماط الفهم الخطأ .1
  .لعلمي الصحي تقديم المفهوم ا .2
   .إنماء وتوسيع المعنى األصلي للمفهوم .3
ي لتللدريد الطلللالد علللى التمييللز بللين األنملللاط التللدريد اإلسللتجواب  .4

   .الصحيحة
 خطأ : نواع انماط الفهم الا

  .التعميم الناقص للمفهوم
  .الخلط بين المفاهيم العلمية لللفاأ

 .الخلط بين المفاهيم المتقابلة لللفاأ 
 م المفهوم .االفراط في تعمي 

 القصور في تطبي  المفهوم في مواقف جديدة.
وعرض األنماط الخطأ للمفهوم يؤدي ذلك إلى حدوث نوع من التعارض المعرفي بللين 

بطريقة مباشرة مما يؤدي إلى حدوث نوع من هم الخطأ وأنماط الفهم الصحي  أنماط الف
اتلله ويسللاعد فللي ذلللك الصراع المعرفللي لللدى المللتعلم ، ممللا يدفعلله إلللى تطللوير معلوم

 المرحلتيين األخيرتين من النموذج .
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أسلود التشبيهات العلمية : يتم استخدام اسلود التشبيهات العلميللة فللي تصللويد أنمللاط 
 الخطأ وف  الخطوات اآلتية:   الفهم

i. . تحديد انماط الفهم الخطأ لدى الطالد في اإلختبار التشخيصي 
ii.  بيهيه حسية من خارج الللدرس و تش ميةي علوهي مواقف ت :تحديد المثبتات

   .الصحيحة مشابه للتصورات العلمية
iii.  تزويد الطالد بهذه المواقف والتأكد مللن اقتنللاعهم بهللا ممللا يكللون لللديهم

 الفهم الخطأ لديهم .رفيا بين هذه المواقف الحسية وبين انماط تنافرا مع
iv. ك تزويد الطالد بالمواقف الرابطه وهي مواقف تساعد الطالد فللي إدرا

د تكوينهللا وبللذك أوجه الشبه بين المثبتات وأنماط الفهللم الصللحيحة المللرا
 المتعلمون إلى أنماط الفهم العلمي الصحي  . يتوصل

 
اضطراد تصورين لمفهوم معين ، احللدهما مفاهيمي : تناقض و استراتيجية التعارض ال

جديد يمثل التصللور العلمللي السللليم ، ويللتم حللل  واألخرقديم في البناء المعرفي للطالد 
  هذا التناقض عندما يدرك الطالد خطأ الموجود لديه .

 
سللليم اسللتبدال الفهللم العلمللي ال النموذج في ويتلخص هذا استراتيجية التغيير المفهومي :

 متعلم وذلك وف  المراحل اآلتية :بالفهم الخطأ لدى ال
i. . استكشاف أنماط الفهم لدى المتعلم 
ii.  اسللتخدام اسلللود المعالجللة وإسللتراتيجية مناسللبة لتقللديم الفهللم العلمللي

 الصحي  .
iii. .تدعيم المفهوم الجديد بربطه بواقع الطالد 
 
 التغير المفاهيمي ، مثل :ستخدمة والتي تسمى نماذج لنماذج المهناك بعض ا         

 : posner نموذج بوسنر
 اقترح بوسنر وزمالؤه نموذج للتغير المفاهيمي يتخللذ البنائيللة أساسللاً للله وذلللك         

 من خالل مرحلتين هما:  
ية والنمللوذج تطبيلل  اإلسللتراتيج الكشللف عللن التصللورات واألفكللار البديلللة لللدى المللتعلم 

ً اسد لتقديم المفهوم الصحي  علالمن  ولتحقيلل  ذلللك البللد مللن تللوفر  مياً إما تدريجياً أو ثوريللا
 ة: إلى الشروط األربعة الت 

a.  شعور الطالد بعدم الرضا عن األفكار والمفللاهيم الخاطئللة التللي
   .يحملونها) غير مقتنعين بها(

b. لجديد واض  ومعقول ويصد»يكون المفهوم ا.  
c. ي ذهنيكون المفهوم أكثر ميال للجاند العملي لترسيا العلوم ف 

 .التلميذ
d. يكون قادر على التفسير والتنبؤ وحل المشكالت. 
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فللي التغيللر المفهللومي : يضللع الطللالد فللي بيئللة  stepansنمللوذج سللتيبانز 

 السللابقة وكللذلك مفللاهيم زمالئهللم تشجعهم على مواجهة مفاهيمهم ميةي علت -تعلمية
 ي ويتكون هذا النموذج من ست مراحل.ثم العمل نحو التغير المفاهيم

 
 ( Learning cycleدورة التعلم ) 

دورة التعلم الثالثية : يمكللن تصللويد أنمللاط الفهللم الخطللأ عللن بعللض المفللاهيم العلميللة 
   عبر: التعلم خالل األطوار الثالثة لدورة

i.   االستكشاف 
ii.   تقديم المفهوم 
سللهم ومللع المعلللم أثنللاء إجللراء لتعاوني بللين الطللالد أنفطبي  المفهوم بالعمل ات 

وخاصللة عنللدما يكتشللف الطللالد عالقللات جديللدة لللم تكللن طبيقيللة األنشللطة الت 
معروفة لهم من قبل أو قد تتعارض مع ما لديهم من أنماط فهللم خطللأ وذلللك فللي 

يبحث الطالد عن إجابة لتساؤالتهم بانفسهم ومناقشة  إلىت طور اإلستكشاف وبال
الفللم  تقديم المفهوم وبذلك يحدث تصحي  ألنمللاط ئهم أو من المعلم في طورزمال

 اإلتزان .  الخطأ لدى الطالد ويصلون إلى حالة
 

 دورة التعلم الخماسية
 تتكون من خمس مراحل : 

 التهيئة   -1
 االستكشاف -2
 تقديم المفهوم   -3
 تطبي  المفهوم   -4
 التقويم   -5

الللد أثنللاء طللرح األسللئلة يحدث عدم الرضللا عللن أنمللاط الفهللم الخطللأ لللدى الط
ن المفهللوم الصللحي  واضللحاً كللو وي  هيئة واالستكشللافوالممارسة في طوري الت 

للطالد فللي طللور الشللرح وتطبيلل  المفهللوم فللي مواقللف جديللدة وأخيللراً تقللويم 
  الطالد لمدى التغير المفهومي .

 
 ( Concept Mapsائط المفاهيم ) خر
ابعللة المعلللم للله أوال بللأول مللن خللالل بنللاء وذلك من خالل بناء الطالللد للخريطللة ومت  

ل الجمللاعي بللين الطللالد . رح المعلم او من خالل العميطة المفاهيم متالزمة مع شخر
يمكللن  إلىفللي تركيللد الوصللالت العرضللية بللين المفللاهيم بمسللتوياتها المختلفللة.و بالتلل 

  يد أنماط الفهم الخطأ لدى الطالد .تصو 
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د والمللواد التللي إلى تختلللف األسلل س المفللاهيم تللدري طللر» مللن أن  (19)ويللذكر الللدكتور مسللعد 

بللل تختلللف عنللد  راسة من معلم آلخر .في تدريس المفاهيم داخل حجرة الد يستخدمها المعلمون

 المدرس نفسه عندما يقوم بتدريس مفهومين مختلفين . 

 من أشهر هذه الطر» التي وضعها التربويون العرد : 

هذه الطريقة يعللرض تاجية : في ة أو االستن إلى ل الطريقة االستقب  1
عد إعالمه بقاعدة تلو اآلخر ، ب  التلميذ واحدا المعلم المثيرات على
لميذ تصنيف كل مثير لدى عرضه في الفئللة المفهوم ، ويحاول الت 

 المناسبة .

قلللة االختياريلللة أو االسلللتقرائية االستكشلللافية : وفيهلللا ي ل الطر 2
ويقوم التلميذ باختيار  يعرض المعلم جميع المثيرات دفعة واحدة ،
بة، ويتلقى تغذية راجعة المثير المناسد ، ووضعه في الفئة المناس

 كل عملية اختيار .  بعد

 طر» أخرى وضعاها بعض التربويين األجاند :  وهناك

 ل الطريقة االستكشافية .  1

 ل الطريقة االستقرائية للمفاهيم المادية . 2

 المجردة .  ل الطريقة االستنتاجية للمفاهيم 3

 صيد المفهوم

معللادالت خاصللة بقيللام وأفللول مللا يشللكل  ستخلصللوااريا يحللاولون مجتهللدين ان ي علماء الت إن 

أسللرار انتشللار أللواهر  علللىعلمللاء االجتمللاع فللي التعللرف  علللى، واالمر يصد» كللذلك االمم

 علللىعرفللوا مجتمعية سواء كانت سالبه أو ايجابية ، أمللا علمللاء العلللوم البحتلله ، فقللد سللبقونا فت 

الفلللك  علللىباتهم وطبقوهللا فللي حسللا قوانين الطفو والجاذبية والعجلة وعالقة السرعه بالزمن ،

واطللال» االقمللار الصللناعية وفللي تللامين التواصللل عبللر شللبكات االنترنللت والهللاتف المحمللول 

 فاختزلوا الزمن . 

يللدعي بللالخرائط إسللتخالص المفللاهيم منهللا مللا  ىتعللين عللل  مثل ما أشرنا سابقا ، وهناك أدوات

إدراك "المفاهيم"  إلىصل م في عملية التو ، فللخرائط الذهنية دورا مساعدا وشاحذا يسهالذهنية 
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ة بناء الخريطة الذهنية حيث أنها مكونه من خمس مراحل ، كللي نبللين لى ، فيما يلي نستعرض إل

 فيما بعد النواع من الخرائط الذهنية ،  

 

 

 مراحل البناء

مللا تللم تخزينلله فللي عقلللك ، ومللذكراتك الخاصللة  علىلذهني : اعتمادا مرحلة العصف ا -1

مي ، تحدد من خاللها الحقائ  واالفكار والضوابط ذات العالقة بالموضوع ، على جك الت ومنه

عنصرا ذات عالقة بالموضوع .«تجند الشللرح هنللا أو االستفسللار  50نحو  إلىوقد تصل 

 « 

بعلله ، إبللدأ بمللا تعتقللد أنلله ل مجللاميع ومجللاميع تامرحلة الترتيد والتنأيم : كون ما يشك -2

 يشكل أولوية  

ورقه كبيرة وارسم فيها ما يشكل قناعتك ضللمن تلللك الللروابط  إلىسم : اعمد لة الرمرح  -3

 والعالقات ، فقد تأهر في شكل هيكلي أو دائري أو شجري أو خطي ، 

نللوع قة واتجاهها ...بللين مرحلة تجسير الروابط : إستخدم الخطوط واالسهم لتبيان العال -4

 الخط المرسوم . علىالعالقة بكلمة 

ه إلىلل هائية : كن مبدعا في استخدام االلوان والصور ان احببت لتبسيط مللا آل حلة الن المر -5

 .المفهوم ، وإمن  خريطتك عنوانا 
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 :(22)الخريطة الذهنية ما الذي تمثله 

 تمثل أو ترمز لعالقات ذات معني   .1

  المعلومة من مفهومتضمنته تمثل تعزيز لفهم الطالد عما  .2

 إنه تعزز تفعيل المعلومه   .3

 تزاوج المعلومات القديمة بالمستحدثة   .4

 تسهل عملية التعلم .5

 تنأيم للمعارف والمعرفه .6

 أداة في البحث العلمي  .7

 مي  على إستراتيجية لتخطيط المنهج الت  .8

 قادرة أن تري اآلخرين ما تفكر به! .9

المفللاهيم الخاطئللة  misconceptionsلتصللويد خريطة المفاهيم تعتبر أداة جيده كما أن 

 لدي الطلبة .

 فهي تطور قدرات التالميذ في :

 .قدرة مالحأة ما هو منطقي من خالل المشاهدات المحيطة -1

 قدرة التوفي  واستخراج ما يشكل تكامال المعلومات واالفكار . -2

  النأريات في الموضوع محل البحث .قدرة تعلم مقصود »المفهوم« و  -3

الفنللون  –الرياضلليات  –) العلللوم وهي تعزز المعلومات وتبسطها مع كل مادة دراسية  -4

 ...( -التاريا  –
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 الدورة الدموية :مثال لخريطة ذهنية خاصة ب 

 

 

 م المفهومعلىت

نمللوذج معينللة و ات التللي لللديها سللمات مشللتركة المفللاهيم هللي فئللات مللن المحفللزإن 

 جميعها أعضاء ضمن فئة مفهوم الشكل الرباعي . االشكال الهندسية فيما يلي 

 مشتركه هي :ها الفصفات 

 أضالع  4 •

 االضالع متوازية   •

 االضالع متصلة في نهاياتها   •

 زوايا   4 •
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وحقيقه أن لكل منها لون مختلف ومقاس مختلف ليس له عالقة وال صلة بالموضوع 

فللوم الخللاص بالشللكل ، فللاللون ، والمقللاس ، والشللكل ال دخللل لهللا فللي وصللف الم

 الرباعي . 

ه بأنلله » محفللز إيجللابي إلىلل يشللار في فئللة مفهللوم محللدد، و  إذا كان الحافز هو عضو 

ه باسم »عنصرسلللبي". وهللذه إلى سبيل المثال و إذا لم يكن عضوا فيها، يشار  على»

  هي كل الحاالت السلبية لمفهوم المستطيل:

 

 

  لكل مفهوم مركبين إثنين :

قللرر إذا لتي يجد على المرء أن يبحللث عنهللا  لت م  من الحوافز اسمات: وهي المال

   .إليجابي للمفهومكان هذا الحافز هو المثال ا

هناك قاعدة: وهو بمثابة  البيان الذي يحدد الصفات التللي يجللد أن تكللون موجللودة و 

  أو غير موجودة لحافزما للتأهل كمثيل اإليجابية لهذا المفهوم.

دة  تي نوقشت فللي وقللت سللاب ، والقاعلل كون الميزات األربع الللمستطيل ، فسماتها  ت 

  تكون موجودة. تكون أن كل السمات يجد أن

 

 :  (24) فهم أعم  الستخدام هذه االداة ال بد من أن نعرف ما يليومن أجل 

 Categorizationالتبويد  -1

 جاء في تعريف "التبويد" : 

 وفهللم تمييزهو عملية  Categorization التبويد أو التقسيم الفئوي أو التقسيم التصنيفي

عمليللة  أو البيانللات حسللد خواصللها أو صللفاتها. تتضللمنو األغللراض األفكللار أ وتفريلل 

أو تبويبات، لغرض معين مللا. عللادة  categoriesت التبويد تقسيم األغراض إلى تصنيفا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82
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ضمن عمليللة المعرفللة. عمليللة  والمفعول به الفاعلبين  عالقةما تبرز التبويد أو التصنيف 

 decision صللناعة القللرار، وحتى واالستدالل التنبؤ ، اللغةالتبويد التصنيفية أساسية في 

making .وجميع أنواع لتفاعالت مع البيئة  

 

 "استدالل":    -2

هو عملية استخراج جواد أو نتيجة بنللاء علللى معلومللات معروفللة  Inferenceاالستدالل 

  مسبقا فقط، وقد تكون صحيحة أو خاطئة.

وتللتم  Induction اسللتقرائيةأو  deduction اسللتنتاجيةإمللا  ل بطللريقتين :يللتم االسللتدال

  لعلمية :دراسة هذه العملية في العديد من الفروع ا

االستدالل اإلنساني )أي كيف يقوم اإلنسللان باالسللتدالل واسللتخراج االسللتنتاجات( وهللو مللا 

  .راكيعلم النفس اإلديدرس في 

  الصحي . يدرس قوانين االستدالل المنط 

  انات الكمية.يقومون بتطوير الطر» الشكلية لالستدالل بناء على البي  علماء اإلحصاء

  ة )ذكيةإلى طوير أنأمة استدالل لون ت يحاو  الذكاء االصطناعيباحثو 

 التجريد :  -3

لغاية الحفللاأ فقللط علللى  للمصطل  ماتمحتوى المعلو التجريد هو عملية اختصار واختزال 

  .purpose بغاية معينةذات العالقة  المعلومات

مصطل  التجريد يشير إلى عملية عقلية التي من خاللها يتم اسللتبدال مجموعللة مللن األشللياء 

بشكل ذات مفهوم عللام يوصللف األشللياء وفقللا لخصائصللها المشللتركة. علللى سللبيل المثللال: 

أسللاس الخصللائص المشللتركة لجميللع يمكنللك الحصللول علللى مفهللوم عللام للسلليارات علللى 

  يادة... إلا(.السيارات )لديهم أربع عجالت، وعجلة ق

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 هل عالم المفاهيم موجود واقعيا

بعللض العلمللاء يؤكللد بأنلله موجللود ،فمللا اللغلله التللي نحكيهللا اال نللوع مركللد مللن القواعللد 

الرياضلليات  معين لها ، وما عمليتي التفاضل والتكامل في والتبويبات ما يعزز وجود مفهوم

 ها االشياء من حولنا . على اال تعبير عن منأومة برمجت 

 ديبونو والدماغ

يذكر د.إدوارد ديبونو في أحد مؤلفاتلله  التللي بلغللت السللتون مؤلفللا فللي مجللال التفكيللر ، أن 

حقللائ   ثمللةها ، وقال أنه ال توجللد على التفكير قابلة للتعلم وهي عملية قابلة للتدريد  دإلى أس

الللدوام إحتمللاالت ، إن مللا يحصللل فللي الللدماغ مللن تعللاطي لتلللك  علللىمطلقللة ، بللل هللي 

معلومات هو ما يجعلك تشعر بالسللعادة أو يجعلللك محللل إسللتثارة ، إنهللا الكيفيللة التللي مللن ال

ماغللك من مشاعر، هو ما يجعلك تشعر بتلك االسللتثارات ، إن دخاللها ستعبر عما يخالجك 

  ل فيه كيف ما تشاءهو بمثابة الملعد إنه بمثابة البستان الذي تجو 

 

 الكامرة والدماغ

بين عدسة ما تلتقطلله الكللامرة ومللا يلتقطلله الللدماغ ، فالكللامرة تلللتقط  ثمة إختالف كبير فيما

ذلك بأنه يستعرض مع مللا تتلقطلله،  علىيزيد فحسد وتسجل ما يعترضها ، أما الدماغ فهو 

مصللراعيها ، إنلله  علللىتوحللة سللابقه والمشللاعر والقلليم ،واالحتمللاالت تأللل مفالخبللرات ال

ل مللا يلتقطلله محللل إهتمللام واسللتثارة ، واالمللر "الدماغ" بما يتمتع به من إغناء هو مللا يجعلل 

"مفهومللا " أو مللا  متروكا دوما للدماغ في الكشف عن مللا يمكللن أن يكللون "معنللا" معللين أو 

ال» ، النقطة التي ربما تبدأ فللي موضللع مللا ثللم تنتهللي يشكل نقطة "إهتمام " حول نقطة إنط

  ما  .أو أن تجد نفسك في عالم من الموضوعات جديدا  استكشفة بستان م

 الدماغ وحساسية االلتقاط

تلتقطلله فتعمللد إن درجة حساسية الحواس في االلتقاط مع التثبت فيما تلتقطه ، فتتأمل في ما 

المفللاهيم ..(  إلللىمحاولة تجسير العالقات فالتوصل إستعراض )االحتماالت والبدائل ثم  إلى

مفعم باالستثارة ويشعره بأنه ، و التكامل فيما بين )الحواس والدماغ ( هو ما يجعل االنسان 

  ذو قيمه مضافه في الحياة .
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تكامليللة العالقللة فيمللا بللين  علللى فيما يلي نستعرض بعض التمارين المسللاعدة فللي التعللرف

  د التفكير :ى إلالحواس وأنماط وأس

 التمرين االول : في هذا التمرين سنستبين ما يلي:

 ومات حيال أنماط حياتية معينة  قدرة ودرجة حساسية الدماغ حيال ما سجله من معل

 القدرة التخزينية من الرسائل الواردة للدماغ من خالل الحواس الخمس في الدماغ 

  مات )سمع بصر حسية (.إسترجاع الصور وما تم تخزينه من معلو  علىالقدرة 

 كلمة ناقصه ، أدرج الكلمة المناسبة ضمن االحتماالت التللي ثمةة إلى في كل من العبارات الت 

 تعتقد بأنها ممكنه،  

  .......في يوم الجمع . من النادر

  أغد طالبات مرحلة االبتدائي يفضلن اللعد .......

  ..............يذهد والدي لشراء السمك في يوم محدد في االسبوع هو 

 

  التمرين الثاني : في هذا التمرين سنستبين ما يلي:

 التخيل   علىالقدرة 

 سجيله في الدماغ من صور سابقة قدرة إستذكار ما تم ت 

 قدرة إستعراض إحتماالت ما يمكن أن يعبر عنه الشكل 

 

  االجابات المحتملة :

  بالون طائر -1

 ذيل فأر يأهر من أسفل إناء يعلوه   -2

 طرف مائدة  طب  في -3

 خزان بترول يتسرد منه نفط   -4



                                            د.زهير المزيدي   -صيد المفهوم   36

 

مللا تللم التقاطلله  ويتم تغذيتها دوما من مخللزون مصراعيها ، علىاالحتماالت تأل مفتوحه و 

الللربط فيمللا بللين العالقللات مللن أجللل  علىمن صور ومشاهد وخبرات سابقة ومخيله وقدرة 

  معنا محدد . علىالحصول 

 ستبين ،: في هذا التمرين سن ثالثالتمرين ال

  والمفهوم الذي يمكن أن تشكل منه الرسالة . العالقة فيما بين الرسائل الملتقطه

  الملتقطة والتصنيف . العالقة فيما بين الرسائل

وضللعها فللي  إلللىثمللان كلمللات تللم إختيارهللا بشللكل عشللوائي ، اعمللد  ثمللة" السللؤال هللو : 

، بللين االسللاس الللذي  مجموعتين ، بحيث يكون مجموع كلمات كللل مجموعللة اربللع كلمللات

  اعتمدته في التصنيف في كل حالة .

 كتاد ، تفاحة   والكلمات هي : هاتف ، سياره ، راتد ، طاوله ، جسر ، طري  ،

   :على الت 

ف محدد ، فنجد مللثال ، حر علىمن الممكن أن يعتمد التصنيف تقسيما فكرته إحتواء الكلمة 

  تحوي ذات الحرف.الكلمات التي حوت الحرف )ر( ، وتلك التي ال 

  ) سيارة ، راتد ، جسر ، طري  ( = تحوي الحرف )ر(

 ، كتاد ، تفاحة (  فقط تلك التي تحوي حرف )ت( وهي ) هاتف ، راتد

تجمعهللا الطاوللله ومن الممكن أن يعتمد التصنيف تقسيما فكرته جمع الكلمات التي يمكللن أن 

  ة .إلى في مثل الكلمات الت 

 ، كتاد ( ) راتد ، تفاحة ، هاتف 

 ومن الممكن أن يعتمد التصنيف تقسيما فكرته " وسيله تواصل"  

 ) هاتف ، طري  ، كتاد ، جسر( ...وهكذا  
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 مرين الرابع : دور الدماغ في تشكيل المفاهيم  الت

التمللرين  التعامللل مللع المعلومللات فللي تشللكيل المفللاهيم:دور الدماغ فللي هو تمرين يكشف و 

ده حيال الدور التكاملي الذي يقللوم بلله الللدماغ فللي تعامللله مللع مللا ( يمن  صورة جي 7)إلىالت 

 "االرتباط"  وصله من معلومات عبر حواس االنسان ، وذلك من خالل عملية 

  دقية " و" الكرسي" ؟التمرين : ما االرتباط المحتمل الذي يجمع فيما بين كل من " البن 

هو يمللن  الجسللد بمللا يتفلل  وبنيتلله ،   : إن الكرسي يمن  الجسد فرصة االسترخاء ، فعلى الت 

والبندقية تمنحك ذات فرصه االسترخاء فعوضا عن المطاردة جسديا فهي تقللوم عنللك نيابللة 

 المطاردة . في 

ع اللعللد بللالكره يعتبللر ففي التعامل مع " المفاهيم" نحن نتحرر من محدودية التفاصيل ، فملل 

سديد االهداف ، فثمة جواند فنيه مع ه وكيفيه قذف الكره أو ت إلى  علىمن التفاصيل التعرف 

فيلله  كل لعبة سواء كانت كرة سلة أو طائرة أو تنس ، أما مع مفهوم الكره فنحن نقف أمام كي 

ل مللع قللوانين تسديد الرمية وكيفية كسد الجوله ، ثم هنللاك المفهللوم الخللاص بتكتيللك التعاملل 

  اللعبة .

 زوايا االختالف في التعامل مع المفاهيم :

عمليللة تحويللل وجهللة المفهللوم ،  إلللىسهل التعامل مع مفهوم محللدد ، وأحيانللا نعمللد أحيانا ي 

المللور تمضللي بشللكل متشللابه ، ونجللدها وكالعادة في بعللض االحيللان قللد نعتقللد أن بعللض ا

اوية اخرى ، والعكس صحي  أيضللا ، فعنللدما ها من زإلى تمضي بشكل مغاير كليا اذا نأرنا 

فمللن أجللل أن مللا يشللكل مللواطن تشللابه ،  علللىز نستعرض مواطن االختالف يجد أن نرك

معنللا تختلف عن ناطحة السحاد ، فان هذه المقولللة ال تحمللل  "غرنقول أن وجبة "الهامبور

ذا قيمة ، غير أننا إذا قلنا أنهما منتجين تابعين للحضارة االمريكية يجعللل مثللل هللذا التحديللد 

 والتركيز اكثر جاذبية ومعنا ذا قيمة .   

درات نحو مستوا آخر في النأللر للعالقللات الجامعللة فيمللا بللين "المفهللوم " و قلل  لننطل  اآلن

،   Laderingما يسمى بساللم العالقات  الحواس في االلتقاط ، ولكن هذه المرة من زاوية

ة ، الفنللاد» العالميللة ، إلىلل كيف يمكنك أن تصف قيمة "المسؤولية"  من خالل التصللنيفات الت 

 ااكهة ..الالسيارات ، الوجبات ، الف
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 وكيف يمكنك أن تصف قيمة " التسام  " ؟            

 

ة المسؤولي

مأكوالت 
مشبعة 
بااللياف

رائحة العود

مرسيدس

اللون 
االسود 

الكحلى\

(ص)محمد 

لشاي 
االخضر

الصالة

الحاكم 
رئيس \

الشركة

صوت 
الرعد 

القطار\

تشريعات 
االسالم

رقعة قماش 
خشنة 
الملمس

لجنة مسلمى
أفريقيا  

 التسام

المحلبية
رائحة 
كارتير 

سيارة 
مازدا 

اللون 
النيلى

عثمان

نسكافيه
بالحليد

الصدقة

طير 
الفالمنغو
فى الماء 

صوت 
)البيانو 
(يانى 

سيرة 
الرسول 

ملمس 
الحرير

مؤسسة 
قيم
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وائللر مللن الصللفات ديحللدد فمللن خللالل التمللرين السللاب  الحأنللا كيللف إسللتطعنا أن نشللكل مللا 

 ال رابط بينها . عناصر المتشابهه التي تجمع فيما بين 

 :إلىرين الت ك التمإلى واآلن  

ة ، إلىلل تستخدم فيها الكلمللات الت لنفترض أنه طلد منك أن تكتد قصة قصيرة من سطرين ، 

مللل ) صحيفة ، مصيدة فئران ، قدح شاي ( ، ستالحأ بأنك وبشكل تلقائي تأللل تبحللث وتتأ

في كل كلمة سابقة محاوال تقليد ما يمكن أن يشكل )وأيفة ، عالقة ، شللكل ، وسلليله ..الللا 

ك ساعة كنت نطل  من المستوى الرفيع الذي كنت قد فعًلت به حواس( ، االستعراض الذي ي 

ك بمللا يزيللد إتسللاع إلىلل تنأر فيها وتتعامل مع ) الصحيفة ( مثال وما يمكن أن تعني بالنسللبة 

ه أحرف وصور للقراءه ، فهل يمكن أن تكون بالنسللبة على محصور في ور» طبع مدلولها ال

ذا» اال مللع إحتسللاء الشللاي ، أم تراهللا تكللون ك بمثابللة وجبللة صللباحية ال يكللون لهللا ملل إلىلل 

التي يصطاد من خاللها الكتاد عقول القراء فيلجموهم بتصللوراتهم مللن خللالل مللا المصيدة 

 يكتبون (. 

 علللىمن مقتطفات للروائي أورهان بامو» وهللو روائللي تركللي حللائز  فيما يلي إنتقينا لك بعض

 تلك من كتابه "الوان أخرى" ما يلي :  ، إخترت 2006جائزه نوبل عام 
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الكلمللات" تجمللع فيمللا بللين العناصللر \هناك دوائر من العالقات محورها مفهوم "الكلمللة إذا 

الموانئ  –السفينه  –الفجوات والشقو» الصخرية  –القصة  –النمل  –ة وهي ) المياه إلى الت 

 –المشللرود الغللازي  –التميملله  –السللحد  –الشللجر  –مللر الق –السللكين  –المإذنلله  –

الكتاد ( في هذه المرحلللة نحللن  –الصحيفه  –الحال»  –سنان طبيد اال –الثقه  –الزلزال 

ة بحاجة لمللا يللنم عللن قاعللدة تخضللع لهللا إلى ت دوائر التشابه ، نحن في المرحلة ال علىتعرفنا 

جاذد" ، فاين التجاذد بعد أن كشفنا عللن كافة تلك العناصر بما يؤكد من أن "المتشابهات تت 

 التشابه ؟ 

مع محور عنصر " النمل " كمحور ، فهللي تشللترك مللع عناصللر العالقات  علىواذا تعرفنا 

السللليكون  –الحشللرات  –االمللم  –القللرآن  –الجيش  –أخرى قد تكون في ) النبي سليمان 

..( ثللم نشللت  مللا  -حيللاء اال –الشللقو» والفجللوات الصللخرية  –الكلمات  -"ال يحطمنكم "  

مفهوم ما ، المفهوم الذي يعتبر  إلىيشكل قاعدة كي نصل بنية غير مرئية يشكل أو يختزل  

ون واالحللداث سر من أسرار البنية التحتية التي تمضي فيها العناصر المكونللة مللن هللذا الكلل 

 المحيطة من حولنا .  

غللرس "المفللاهيم" مللن خللالل السلللع إن ما تقوم به العالمات والماركات التجارية هو عملية 

رمجته من مفللاهيم فللي دماغللك ، السللئلك ما تم ب  علىوالخدمات التي تقدمها ، وكي تتعرف 

 Justي تعنللي "عما يمكن أن تعنيه لك العالمة " ص  " "نعم هي رمز لعالمة "نايكي" فهلل 

do it   ي عنلل ت ، كما تعني "مايكل جوردن ، وتعنللي ، الرياضللة وليسللت وجبللات سللريعه ، و

الحرية ..تلللك منافسين هم بوما واديداس ، وتعني العلم االمريكي وناطحات السحاد وتمثال 
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في الرمز " الص " ، فاصب  مفهوم هذا الرمز "الحيوية ، عللدم الكسللل ،  العناصر إختزلت

 ة ، النجاح ، الرياضة .." المبادر

والذي يعنللي  ذو اللون االصفر  " االنجليزيىMاالمر مماثل مع الرمز الذي يحمل حرف " 

 والهامبورغر .."  "الوجبات السريعه ، والعلم االمريكي ، والشبس والكوال 

عناصر ال يوجد باالساس بينها جامع غير انها جمعت وف  مفهوم في دماغللك كللي اذا تلك ال

ي لك شيئا محددا في النهاية ، ليس مجرد شلليئ وانمللا شلليئ يعبللر عللن "مفهللوم" مفهللوم يعن 

 زال الوقت ضمن وجبة لذيذه تمضيها مع افراد اسرتك ، ت البمادرة ومفهوم اخ 

الخارطة الذهنية للبنية الخاصة بالمفاهيم غيللر المرئيللة تلللك ، مللا المفهللوم  إلىنرجع مجددا 

 لذي يطرحة نموذج " النمل " مثال . الذي يطرحه نموذج "الكلمة " وا

 قد يتشكل المفهوم من خالل تقسيم تلك العناصر المكونه له من مجموعات تابعه في مثل :

 (     -صحيفه  –كلمات ا )  مجموعه " الحال»   " والتي تتشارك في عالقاته

 –تميمللة  –شللجر  –سللحاد  –قمللر " والتللي تتشللارك فللي عالقاتهللا )  مجموعلله " الكتللاد

 (                             مشرود غازي 

تشللققات وفجللوات  –نمللل  –ميللاه مجموعلله " الكلمللات " والتللي تتشللارك فللي عالقاتهللا )  

 (                             صخرية

                                  (سكين –تورته  –مئذنه  –االخبار والتي تتشارك في عالقاتها )ه"الزلزال"مجموع

 مفهوم كلي كما لو كان مألة جامعه للمجاميع التابعه تلك .  علىثم نحاول ان نتعرف 

والهام "للكلمة" الحأ كيللف ان الحللال» لللم يوصللف مللن خللالل  الدور الحيويى إلىما يشير 

أيفته "المقص والمشط " وانما من خالل ثرثرته وتدخله فيمللا اليعنيلله ! ، فهللي قللد تللودي و 

ا في السماء ، لللذا هللي تحللدث اخبارهللا "االرض " اذا إلى قد ترفعك عاسفل سافلين و  إلىبك 

وما يسطرون " " وهي قد تهللوي بللك فللي  ه جاء التحذير من أثرها "ن والقلمعلى زلزلت ، و 

لها باال " فالمفهوم عموما يدور حول "الكلمة" فاحذر تداعياتها ، فهللي  قاع جهنم ان لم تلقي

 ك . على إما لك أو 

ينه عبر موانئ مجاميع البشللر ، ولهللا قللدرة الزلللزال فتللدمر ، والجميللع فهي تبحر كالسف

حتي الحال» بللالرغم مللن سللهوله مهنتلله يجد أن يراعي ما يقول ويتلفأ كل في مهنته و 
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ذا في زواياه المختلفة كل عنصر جاء كي يعززه كما يعزز مفللاهيم ....ذلك هو المفهوم ا

 اخرى من جهات اخري ايضا .

 Adding features to)الممكن إضافة صفات جديللده لمفهللوم مللا ؟  ونسأل هنا هل من

conceptsمثل اضافة اللون للمستطيل مثال ؟) 

 ثال الذي إستعرضناه فيما سب  حيال المستطيل  فالم

 

 

 

 

حيث في حال كانت جميللع المسللتطيالت تتمتللع بلللون موحللد كللاللون االحمللر  ،نحنا إجابة يم

 تبر اللون االحمر صفة وسمه مشتركة فيما بين تلك المستطيالت .مثال ، ففي هذه الحالة يع

 

 

 

 " Conceptual clustering تصنيف المفاهيم وف  مجاميع " ماذا عن 

اء" قد تنتمللي لمجموعلله أو الكثللر ض  أن "االشي ة يت إلى من خالل الخريطة الذهنية الت 

 من مجموعه في نفس الوقت . 
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وجللد مللا يسللمي بللالمفهوم أو النمللوذج الموحللد للمفللاهيم أنلله ال ي يللذكر مفكللروا الغللرد   

Prototype Theory ،  وهللو مللا يقصللد بلله أن المفهللوم يتشللكل ويختلللف معنللاه بللاختالف

ن كنا نوافقهم في جاند فإننا نختلف معهم وأمه ، غير إ الحضارية لكل ثقافة الثقافات والخلفيات

للله فللي فصللل قللادم حللول "القللرآن  في جاند آخللر حيللال نمذجللة المفللاهيم ، وهللو مللا سللنتطر»

 والمفاهيم " 

 تسريع عمليه االدراك للمفهوم )التصنيف(  
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مللن النللاس متخصصين في مجللال السلليارات ومجموعلله اخللرى  علىتم عرض الصور الفائته 

 إلللىواللللون والزاويللة ، قللدرة الخبللراء فللي التعللرف وصلللت  العاديين ، من حيث سنة الصللنع 

83  % 
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 علللىالخبللراء فللي التعللرف االسللرع  ساعدت  Categorizationملية التصنيف اتض  ان ع

 نوع وموديل السيارة 
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 (  ة من خالل مجموعه من صور الشياء عدالحيوان صور ما يلي نوع من انواع التصنيف ، )

 

 

 االنتقاء والتصنيف من خالل معاينة وجوه الحيوان مقابل وجوه االنسان  
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عنللدما يطلللد مللن النللاأر االنتقللال فيمللا بللين ة كانت بشكل أسهل وأسرع ن ن نتائج المعاي بيان بأ

 تصنيفين إثنين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجات التصنيف                             
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 حيال درجة كل تصنيف إستجابات متفاوته
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 خرائط الذهنية ثالثأنواع ال

، ميللةعلى اد الت يميون يستخدمون أدوات لرسم الخرائط الذهنية لمجموعه من المو دمؤخرا بدأ االكا

نللوع وشللكل  علللى، وقللدرة التعللرف هللذه تسللاهم فللي  مللن  الطالللد مهللارة التحليلللو واالدوات 

 العالقات ، كما تعزز فهم أفضل للنأريات .

، الصللور والكلمللات إلللىفي استخدام المخططات إضافة  المواصفات العامة لتلك الخرائط تكمن

 . ليات الفهم أكثر من أسلود الشرح التقليديحيث إتض  أن إستخدام الهياكل والصور يعزز عم

 Mind mappingلخريطة الذهنية ا

)نلسللون ، تعتبللر نللوع مرئللي غيللر خطللي لالفكللرا وعالقاتهللا ببعضللها الللبعض الفكللرةخريطللة 

والهللدف مللن ، كة من المفاهيم التي ترتبط ببعضها البعض بعالقللاتفهي مكونه من شب  (2006

بللوزان  ما بين االفكار ...وهو أسلود بللدأهعالقات ابداعية في  إلىصل تلك الخريطة هو في التو 

1974 -2000   

 Concept mappingريطة المفاهيم خ

لهيكللل بشللكل ”ا علللىوهى تختلف عن الخريطة الذهنية بالرغم من التشابه معهللا ، فهللي تعتمللد 

القللات فيمللا بللين الع الصور بشكل اقل ” وهدفها ليس توليد العالقللات ولكللن البللراز علىاكبر و 

نأام الهيكل ، فثمة ما هو أساسللي  علىوهي تعتمد  ،فهي اداة تستخدم البراز العالقات ،األفكار

تسللاؤل  ثم ثانوي ثم تابع ، وهي تبدأ في الغالد مللن خللالل ”كلمللة أو مفهللوم ” الللذي يعبللر عللن

 –ناتج عن  – لىإيبحث عن جواد ، وتستخدم الفاأ في تعريف تلك العالقات في مثل ) تؤدي 

  ( اليضاح نوع العالقة . -جزء من 

الهيكلة وربمللا ايضللا  علىالهيكله ، وخريطة ”المفهوم“ تعتمد  علىالخريطة الذهنية أقل اعتماد 

  الرسوم البيانية واالحصائيات .
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 كذلك وفي الطد

 

 

 كل خريطة ”مفهوم“ش
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 Argument mapping "النقاش" خريطة 

فهي معنيللة وهي خريطة مدعومة بتقنية الحواسيد ، وتأخذ أشكال عديده ، ولها مهمة مختلفة ، 

مختلف وجهات النأر ، فإذا كانت الموضوعات والصور تعتبر عناصللر للخريطللة  بإستعراض

لمفاهيم ، فللان االسللتدالالت فيمللا بللين الموضللوعات المقترحللة فللي الذهنية ، والمفاهيم لخرائط ا

 علللىه مللن اسللتدالالت يكللون دومللا مبنللي إلى فما نصل قشات هي عناصر خرائط النقاش ، المنا

من خريطة نقللاش تبللين عمليللة التبسلليط والتحليللل لنتللائج الموضللوع  مقدمات منطقية ، فيما يلي

ادة نسللبة الفوائللد فللي البنللوك " وبيللان لوجهللات المطروح للنقاش والذي كان تحللت عنللوان "زيلل 

" ،  Becauseبللين معللارض ومؤيللد ، حيللث اسللتخدمت الكلمللة " الن النأللر المختلفللة فيمللا 

شللجرة  إلىطللرف ، وهللو مللا يشللكل بالتلل  " للربط فيمللا بللين إدعائللات كللل Butولالعتراض " 

 متكاملة لما دار في النقاش من وجهات نأر . 
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 دورة حياة تشكل االدراك (25)يبين  الشكل

 

( ، بعد تلقي معلومات جديللده مللن مصللادر عللده 1فالمتعلم ) فالمفاهيم لدي المتعلمين المبتدئين ،

( 3، تتشكل لديه الصورة النهائية للمفهوم ) ( 4( ،) 2خبراء ( ومع عملية النقاش ) –معلمين )

. 
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ما بين الدائرة الكهربائية ودائرة ضا الماء موضللحا مللن أن يبين دوائر التشابه في الساب  الشكل 

 ن مختلفين  إلى عمليتين بالرغم من أن المج المفهوم يأل واحدا في ال

االطللار   McClelland and Rogers 2003يوضلل  لنللا  إلىفللي الرسللم التوضلليحي التلل 

ختلفللة فللي تشللابه مللن خللالل منللاط  مالمفهوم من خالل مالحأة دوائر الالنأري لعملية تشكل 

 –السللمع  – اللمللس –سللبيل المثللال ) الحركللة  علللىالقشللرة الدماغيللة ، وهللذه المنللاط  تمثللل 

االشكال ..( ثم ترتبط كل منطقه برابط مع منطقة مركزية تسللجل سللمات  –االلوان  –الكلمات 

 ت العصبية . التشابه تلك وتتواصل فيما بين المناط  تلك وفيما بينها عبر النيرونا
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نيف هللا الللدماغ حللال قللام بعمليللات الفللرز والتصلل إلى كل يبين العملية التلقائيللة التللي يتعللرض الش

طللائر الكنللاري مللن ضللمن مجموعلله مللن  علللىوالتجميع في حال طلد من الشللخص التعللرف 

والرسم اآلخر يبين حال طلد تحديد نوع معين من السلليارت مللن ضللمن  الطيور والحيوانات ،

 وسائل النقل . ماركات مختلفة من السيارت و 
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رقها الللدماغ فللي عمليللة الرسم والرسم البياني يوضحان عمليللة االسللتغرا» الزمنللي التللي يسللتغ

موعلله مللن التحليل والتصللنيف والفللرز لحللين تحديللد الهللدف ، فعنللدما يللتم إسللتثارة الللدماغ بمج 

طقللة المؤثرات البصرية ، تبدأ عملية تفعيللل منطقللة ادراك سللمات التشللابه واالخللتالف فللي المن 

)حيللال المعنللي فعملية المس  تكون سريعه المحددة في القشرة الدماغية )طالع الرسم الساب ( ، 

 مللا يعللزز التصللنيف إلىالعام وهللو الحيوانللات ( فتتبللاطئ بعللدها لمعاينللة مللا يحقلل  الهللدف التلل 

 الهدف )طائر الكناري( .   على)الطيور ( فيتطباطئ لحين حصوله 

 راك (عالقة )المفهوم ( في ) االد

ن االطفللال وآخللرون ، حيللث ا 1929مرحلة المفهوم ، تناولها بياجيت  إلىمن مرحلة االدراك 

دائرة التجريد وهللو مللا يعللزز أن التعامللل مللع  إلىاالنتقال فيما بين دائرة االدراك  علىن قادرو 

س المفاهيم أفضل بكثير من التعامل مع االدراك ، البعض يقول بأن عملية التصنيف هي باالسللا

 االدراك. علىذلك أن المفهوم مبني باالساس اساس ”المفاهيم“ ،  علىقائمة 

بللاختالف الميللزات  التشللابه فيمللا بللين االشللياء هللي  عمليللة ديناميكيللة ، فهللي تختلللفادراك 

attributes . المتاحة 

ن ادراك العالقات من خالل تراكم الخبرات يحفز االنتباه ويحفز ادراك التشابه ، وبسبد ذلك فا

 ادراك التشابه يحدده المعني ومسار االدرك . 

من التجريد ما يجعلها قابلة للتعبير عن ما يشللكل مفهللوم  قطاعات االدراك من الممكن أن تكون

  وم والمعرفه .همصدر للمفأو 
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 عمليات التصنيف لالشياء عبر ادراك التشابه فيما بينها . علىاالبحاث أكدت من قدرة االطفال 

 .جند مع ما يعتبر بحكم المفهوم  إلىذلك جنبا  إلىوهم يعمدون 

ين الخفاش والغراد بما يجمعهم من عناصر تشابه بللالرغم مللن تلو  إلىكما إن االطفال يعمدون 

 ختالف فيما بينهما .  اال

امللل ، وهذا يؤكد قدرة االطفللال فللي التع فيما بين طيور الغربان وطائر البجعما إن ثمة تشابه ك

 مع المفاهيم وف  ما يدركونه .

 االداء ، أم الهيكله االدراكية تتحكم باالداء ؟   فهل الهيكله المفاهيمية هي من يتحكم في

، فلللو قلنللا أن فللي الصللندوقين  إلىمفهللوم التشللابه التلل  علللىفلو منحنا االطفال المعلومة القائمللة 

الصللند» الثالللث أيضللا طللائر ، فللاذا )أ،د( بحكم التشابه ، االول غراد والثاني خفللاش ، وفللي 

، يضع بيضللا ايضللا ؟ (د،ج )ما في الصندوقين يضع بيضا ، فأي من  (أ)كان ما في الصند» 

المعلومات سيتشكل االدراك بما يجعلهم يعممون االجابة ، ، هنللا المعلومللات المدركللة فمع من  

في داخل الصندو» ، كما  ما علىالضد من ”المفهوم“ ، فهي ال تمن  ما يكفي للحكم  علىتعمل 

فهذا ال يكفي لتعملليم التشللابه فيمللا بللين بللاقي إننا لو قلنا لالطفال أن طائر الغراد يضع بيضا ، 

 ي  ، فالمعلومات الممنوحة غير كافية لتشكيل مفهوم ما يجمع ما بين تلك المخلوقات . الصناد

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 المختلفة من حولنا  األشياء  الشكل التوضيحي يمثل شكل العالقات فيما بين 
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 (25المفهوم )مرجع  لى عحين التعرف  إلى ة تشكل االدراك إلىالشكل التوضيحي يبين 

 

 التطبيقات  

 االواني المستطرقه و التطرف مع عامل الزمن  .1

م = انتأللام جزيئللات الحديللد مللن خللالل على برمجة العقول تدريجيا عبللر كافللة صللور الللت  .2

 المغنطيس  

لدماغ لمعارف في مجال محدد يصقلها = الماء الجاري يحللدث ممللرات التعرض الدائم ل .3

 الزمن ومسارات عميقه االثر عبر 

 = الرياضة الجسدية = الرياضة الروحية عن ال تختلف  الرياضه العقلية  .4

 كل اناء بما فيه ينض    .5
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= البنللاء = العقللل= ، كللذلك االمللر بالنسللية الحياكة ترتيد وتوجيه كي تكتمل الصللورة  .6

 دارة اال

 

 االسالمالمفاهيم في 

صللحابته وللمسلللمين بللان هللذا وسلم يصح  المفللاهيم ويبللين ل هعلى كان رسول هللا صلى هللا 

 بنللاء إنكمللا  ،هللم فللي حيللاتهمعلى حرام فابتعدو عنه وان هذا حللالل فللي كللل حللدث يطللرء 

 يالحضللار للفضللاء اسللتيعاد عمليللةب  تعني كونها .خطيرة حضارية معرفية عملية المفاهيم

 تماعيةواالج  واألدبية العلمية ومعطياتهم والمنهج والعقيدة اللغة عبر فيه ونفكر نعيشه الذي

ً  تسللاهم عملية كذلك وهي ...  (الحضللاري المسلللم العقللل تكللوين إعللادة فللي خطيللراً  إسللهاما

 ( والجماعي الفردي بمستوييه

 األمللر غالللد فللي عناصللر ثالثة على يرتكز حضارة ألية المعرفي المحتوى بنية تحليلإن 

 الحقللول مللن تشكل التي والعالقات حقالً، المفاهيم من تؤلف التي والعالقات المفاهيم، :هي

ً  نحينا ولو  نسقاً،  الفكللري البنللاء مللن تحتل المفاهيم أن لوجدنا العالقات هذه في البحث جانبا

 هفعلملل  االسللتخالف، مهمللة هللاعلى وهللو مللا يتوقللف  األساس الحجر موقع معرفية نس  ألي

 تشكل التي المفاهيم من ذلك غير إلى واألخوة والبنوة واألبوة والزوجية والعبودية األلوهية

  (2).األرض في اإلنسان حياة هعلى  تقوم الذي االجتماعي البناء قاعدة

 والوقللوف أوالً، الكللريم القللرآن مفللاهيم استحضار من بد ال فاعلة البناء عملية تكون وحتى

 فللي الداخلية مكوناتها على للوقوف لها وتحليل  تفكيك ليةمع وإجراء المعرفية، بنيتها على

  :اآلتية القضايا االعتبار بعين أخذت  إسالمية منهجية أل

  .للمفاهيم التأسيس قواعد  1–

  .المفاهيم ضبط عناصر  2–

  المفاهيم بناء منهجية  3–

  .المفاهيم تكوين إجراءات  4–

  .المفاهيم تكوين عملية مقاصد  5–
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 تعدد تصنيفات المفاهيم  

 والمفللاهيم اإلطاريللة، المفللاهيمو  المحوريللة، والمفللاهيم القاعديللة، الحضارية المفاهيم فهناك

 والمفاهيم المقاصد، والمفاهيم الوسائل، والمفاهيم القيم، والمفاهيم الخاصة، والمفاهيم الكلية،

 )قائمة المراجع ( المنهجية والمفاهيم المرجعية، والمفاهيم تحليلية، كأطر

ً  ليس القرآني المفهوم إن ً  مدركا  ولكنلله البحت، لفأيوال اللغوي البحث إطار في يدور عقليا

 نافللذاً  وجللل عللز هللا  أراده كما اإلسالمي، الحضاري الوعي هعلى  يكون ينبغي أن تعبيرعما

 لىإوبالتلل  المسلللم، اإلنسللان فكللر ويوجلله النيللات، ويشللكل األحاسيس، يصوغ األعما»، من

 )قائمة المراجع ( كلها الحياة يصوغ

  lifestyleي يتميللز بأنلله نمللط حيللاة وهذا ما اكدته جامعة اكسفورد مللن أن الللدين االسللالم

(Islamic marketing ) ،سللمة)المفتاحية( هللي القرآنيللة للمفللاهيم األخرى السمات ومن 

 قرآنللي، مفهللوم أي على ناأيدي  وضعنا إذا أننا أي مفتاحية، مفاهيم القرآنية فالمفاهيم ،(13)

 مفهللوم أخللذنا فللإذا خللرى،أ مفاهيم على بنا ينفت  أن الممكن من فإنه األسئلة هعلى ثم طرحنا

 غزلهللا نقضللت كللالتي تكونللوا وال( تعالى قوله في النحل سورة في ورد الذي مثالً، (القوة)

ً  قوة بعد من  الذي الغزل أن فسنجد بالقوة الغزل وصف اعتبار بأي ونسأل 92 اآلية )أنكاثا

 أن يمكن مجموعة إلى هنا واإلشارة .النسيج منها يتكون بطريقة مبرمة خيوط مجموعة هو 

 قائم العالقة من نوع أخرى مجموعات وبين بينها فاعلة أدبية أو  اجتماعية أو  سياسية تكون

 تقللوم الللذي االجتمللاعي نسلليجها سيقوي العهد على المجموعات هذه حفاأ فإن العهد، على

 ينفللت  وهكللذا ...قوتها مصدر انتقض عهدها نقضت إذا وبعكسه قوتها، صنوف سائر هعلى 

 نهاية في وسنصل ..والعقد والميثا» األمانة  مثل أخرى مفاهيم على العهد فهومم تحليل بنا

 صللورة تكشللف التي الداخلي الترابط ذات المفاهيم من عديدة مجموعة إلى التحليلية العملية

 المفللاهيم استخدام فإن ولذلكة، القرآني  المفاهيم كل فيها تنأم التي لبنائيةا الوحدة عن مذهلة

ً  واستحضللارها األصلليل التأسيسللي مصللدرها مللن اإلسالمية ً  واقعللا ً  حركيللا  إال للليس معاشللا

ً  الكريم القرآن جعل محاولة ً  خلقا ً  جعللله أي األرض، في يسير حركيا ً  سلللوكا ً  عمليللا  وعلميللا

 ً ً  اإلسالمية الرؤية تتأكد حيث وأدبيا  القرآن هجران أشكال أخطر يعد هعلى و  .وممارسة واقعا

ً  مصدراً  كونه عن الكريم القرآن تستبعد التي فيةالمعر العملية تلك الكريم  بنللاء فللي تأسيسلليا

  .اإلسالمي والوعي اإلسالمية المفاهيم

كل مفهوم معززة في تشكيل معني محدد ل ،معال م نأرية المعرفة من خالل القرآن الكريمإن 

سللان د فالصلة  بللين اإلنسللان المخلللو» والعللالَم المللادي المسللخر للله، صلللة تفللاهم وت اسالمي  



                                            د.زهير المزيدي   -صيد المفهوم   62

 

ومصالحة، ال صلة صراع وتداف ع وإسللراف وابتللذال، فكمللا أن القللرآن يللدعو البشللريَّة إلللى 

و استثمار خيرات الك شلل  واًل فَام  َض ذَللل  َر  ي َجعََل لَك م  األ  ا ون المسخرة لها ﴿ه َو الَّذ  ب هللَ ي َمَناك  ا فلل 

ه  وَ  قلل  ز  ن  ر  ] لالملللك: إلىلل َوك ل وا م  ور  ه ي  15ه  النُّشلل  ر مللن اإلضللرار بللالكون بالتبللذير [، فإنللَّ ذّ  حللَ

نه، وحسن منأره ، وكريم عطائه؛ واإلسراف، فيبقى هذا الكون البديع محتفًأا بجماله وتواز 

ا يَن كللَ ر  ذّ  بللَ يًرا * إ نَّ ال م  ذ  ر  تَبلل  ذّ  وًرا] ﴿َواَل ت بللَ ه  َكفلل  ي َطان  ل َربللّ  اَن الشللَّ ين  َوكللَ َياط  َواَن الشللَّ ن وا إ خلل 

ين: علللم الغيللد وعلللم الشللهادة عالقللة تكامللل 27، 26لاإلسللراء:  ل مللَ [، والعالقللة بللين الع 

  .وتعاضد، ال عالقة تمانع وتدافع وتضاد

ر، أح  و  ّو  دع الم صللَ بلل  ا اإلقرار بمحورية الخال  تعللالى فللي الوجللود، فهللو الم  سللن صللنعه كملل 

اك م  َعَبثلًلا وكيفًا، وقدًرا وتقديًرا، فليست الحياة عبثًا ال مراقبة وال رقيد؛ ﴿أَفَحَ  ا َخلَق نللَ ب ت م  أَنَّمللَ س 

َجع وَن] لالمؤمنونإلى َوأَنَّك م   في اإلسالم مقصدية؛ فهي وسيلةٌ لغيرهللا  غاية  المعرفةو  .َنا اَل ت ر 

« دَّ أن  ،للتَرف الفكري؛ ألنَّ "الح  واحد ال غاية في ذاتها، وال تَتََطرَّ فنأريللة المعرفللة ال بلل 

ل الح ؛ يقول ابن رشد: "وينبغي أن تعلم أن مقصود الشرع إنمللا م الح  والعمعلى تستهدف ت 

ة نافعللة،  أي أن تكون " م العلم الح  والعمل الح على هو ت  كللي ال تكللون د ولللة  معرفة عمليللَّ

ٌم  ا، ة تحتكرها لمنافعهبين فئة مخصوص َها فَإ نَّه  آثلل  ت م  وا الشََّهاَدةَ َوَمن  يَك  ت م  قال تعالى: ﴿َوال تَك 

  [،283ب ه ] لالبقرة: قَل  

  

 االمثال القرآنية محضن للمفاهيم  

لود من أجل تقريد المعنى أو من أجل توجيه العقل لمللا سن المثل في االساس يستخدم كأإ 

، ما يشكل تشابها فيمابين أكثر من دائرة لعناصر عدة أو يعزز تشابها فيما بين أمرين إثنين 

قللراءه مختلفللة  99أكثللر مللن و حدث من حولنا يللدور للله أن لكل مشهد أ حقيقة واذا اعتمدنا

عللدد  إلللى، ما يعني إشارة )إقرأ بعينك وبحواسك ، للمؤلف ( وف  ما بيناه في مبحث متقدم 

ا ، وتلك هي زاويللة مللن زوايللا الشللبكة المفاهيم وما يربطها من رابط مع كل شيئ من حولن 

مفهللوم ،  99قللد تكللون فللي دائللرة فهللي غيللر المنأللورة والبنيللة التحتيللة لمللا هللو مقللروء ، 

ستزيد االخرى أسمائه الحسنى  أدركنا تباطها بعدد أسماء هللا الحسنى التي وردتنا ، ولو الر

البنية المفاهيميللة من أسرار تباعا تلك المفاهيم ، فهي الحاكمة لتلك البنية وهي ما يشكل سر 

نُّ قلل  ، وهو ما يذكرنا بمعني  اآليللة "ها هذا الكون على التي بني  س  َوال جلل  نلل  ت  اإل   تََمعللَ ئ ن  اج  ل  لللَ

بَع   م  للل  ه  ث ل ه  َولَو  َكاَن بَع ضلل  آن  اَل َيأ ت وَن ب م  ث ل  َهذَا ال ق ر  يللًرا َعلَى أَن  َيأ ت وا ب م   " االسللراء ، ض  َأه 

)هللا الواحللد االحللد ( وصللفاته ، فلن يأتو مثله ويستحيل أن يأتو بمثله النه مللرتبط بموجللدها 

http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=17&AyaNum=88&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d1%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=17&AyaNum=88&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d1%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=17&AyaNum=88&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d1%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=17&AyaNum=88&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d1%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=17&AyaNum=88&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d1%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=17&AyaNum=88&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d1%26SectionID%3d-1
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هم حينئذ أن يأتو بإله آخر وهو مللا على مثال ، فليس مجرد ألفاأ وصور بالغيه من سجع وأو 

 ال يمكن أن يقوموا به وسبحان هللا عما يصفون.  

يا أيها الكافرون ....( ، حيث ستدركها بمعنى جديللد يؤكللد لللك  ) قل لكبعد ذ إقرأ إن شئتو 

الذي حباه هللا بقراءه تختلف كليا عن باقي ما يقرأه البشر ويتعاطى معه  سر تأل  هذا المسلم

مع هذا المحيط ، وإقرأ سورة االخالص مجددا ، وتأمل في "هللا الصمد " فهو المحور الذي 

حول والقوة اال به ، وإقرأ من سللورة الحديللد اآليللة " هللو  ة ، فالتدور من حوله االمور كاف

م ، ...وأنفقوا مما جعلكللم مسللتخلفين فيلله على الباطن وهو بكل شيئ االول واآلخر والأاهر و 

..7  " 

ما تمتلكه من مال ، فأنت من هللا وباهلل وفيه فال حول وال قللوة لللك  علىفأنت مستخلف حتي 

 اال به سبحانه . 

 

 

المفاهيم

أسماء هللا 
الحسنى 

القرآن 

إقرأ
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 إعادة برمجة بعض المصطلحات، مثل: علىليعمل  االسالمجاء 

ل من صدقة" )صحي  البخاري(، وصدقة العلم أكثللر : من خالل "ما نقص ما(26اإلنفاق )

 أجراً من صدقة المال. 

وسلللم قللال:  هعلىلل وعللن أبللي هريللرة رضللي هللا عنلله، أن رسللول هللا صلللى هللا : اإلفــالس

ينا مللن ال درهللم للله وال متللاع فقللال: "إن المفلللس مللن "أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس ف

ام، وزكاة، ويأتي قللد شللتم هللذا، وقللذف هللذا، وأكللل أمتي من يأتي يوم القيامة بصالة، وصي 

مال هذا، وسفك دم هذا، وضرد هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت 

، ثللم طللرح فللي النللار" هعلىلل ه أخللذ مللن خطايللاهم فطرحللت علىلل قبللل أن يقضللي مللا حسناته 

والرقللائ  والللورع  (، الترمذي صفة القيامة2581مسلم البر والصلة واآلداد ))البخاري(. 

  (.2/303(، أحمد )2418)

:  ومجاهدة النفس أعالهللا، وتتنللوع صللورة لتضللم اللسللان والللنفس والمللال، وتللأمين الجهاد

 ر للعقائد، . حرية االختيا

الصالة والصوم بل حتللى فللي المشللي فللي حاجللة الغيللر : فهي أشمل من أن تنحصر ب العبادة

 . وفي إتيان الزوجة والسعي في حوائج الناس

" أال كلكم راع وكلكم مسؤول عللن رعيتلله: فهي ال تنحصر برعاية أولي األمر بل "الرعايـة

.  

ستخالف يشمل ما لديك مللن مللال، والللذي االستخالف: فاإلنسان خليفة هللا على أرضه، واال

   تتصرف فيه وف  مسارات ونأم أوجبها هللا.هو مال هللا 

ها الخطللاد فللي القللرآن مثلمللا إلى رجل، لذا وجه : مسؤولة مسؤولية تامة كمسؤولية الالمرأة 

وجهه للرجل، وهي بذلك تكون مطمئنة حيال منزلتها ودورها في البناء المجتمعي وف  قلليم 

رد، فتعاملهللا كالرجللل فللي الحقللو» ، وليس لقيمة المساواة التي تجهد المرأة فللي الغلل العدالة

 جية مختلفة عن الرجل.  ه المرأة من بنية بيولو على والواجبات متناسين ما انطوت 

 

البرمجللة وازنللت فيمللا بللين متطلبللات )الللروح والجسللد(، فللالروح مللن خللالل كافللة صللور 

 وات كالزواج وحد التملك. العبادات، والجسد من خالل تنأيم الشه
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د التاريا للكون ولكافة المخلوقات غير المرئية وللبشرية، مللن خللالل و البرمجة أعادة ترتي 

  المآل(.)ما قبل، وما بعد، و 

و البرمجة منحت المسلللم مفتاحللاً لفعللل التغييللر مللن خللالل أداة "ال يغيللر هللا مللا بقللوم حتللى 

 يغيروا ما بأنفسهم".  

 تدعو إلى التكامل والتعارف مع اآلخر فال تلغيه.   و البرمجة

رمجللة أتاحللت فرصللة لهللذا العقللل ولهللذا اإلنسللان االنطللال» والنمللو مللن خللالل أداة و الب 

بل وحفزته على ذلك، فحتى مع خطأ االجتهاد فالمجتهد مأجور عنللد هللا، وذلللك "االجتهاد"، 

 كله وف  معايير وضوابط.  

)كالصيام وعالقة اإلنسان بالخال (، وتعاملللت مللع الململلوس و البرمجة تعاملت مع المجرد 

 )مثل رمي الجمرات، وتقبيل الحجر األسود(.  

 لجسد(، وجعلت القلد هو الحكم. و البرمجة وازنت فيما بين )العقل والروح وا

"  و البرمجة نَك م  ا َوَبيلل  َواء  َبي َننللَ ة  سللَ ا إ لَٰى َكل مللَ تَاد  تَعَالَو  َل ال ك  اعتمدت أسلود الحوار "ق ل  َيا أَه 

 ل إلى الح .  (، من أجل التوص64)آل عمران:

ات الخمللس و البرمجة ارتبطت ارتباطاً منسجماً مع حركة هللذا الكللون مللن حولنللا، فالصلللو 

ت مرتبطة ارتباطاً كلياً بحركة الشللمس، وشللعيرة الصلليام غير مقبولة ما لم تمارس في أوقا

 ال تقبل ما لم تعتمد حركة دوران القمر التي تشرع لنا بداية الشهر ونهايته.  

عقللل فللي اإلحللداثيات الللثالث )التللاريا، الحاضللر والمسللتقبل(، ذلللك أن حللديث و برمجللة ال

مير أميرهم ونعللم الجلليش ذلللك ه وسلم "ستفت  القسطنطينية... فنعم األعلى الرسول صلى هللا 

تيم إلى الجيش" هو برمجة للمستقبل، والحديث الخاص برومية، لم يحق  بعد، كما "أنا وكافل 

لمستقبلية بعد البرزخ، والبيان التاريخي ألصللل اإلنسللان ونزوللله كهاتين..." برمجه للمعية ا

ه على لرسول صلى هللا ينزل منجماً تأكيد على واقعية الرسالة واعلى األرض، وكون القرآن 

 ومية التي كان يعيشها حاضر الناس.  إلى وسلم ومعايشته للحداث 

احل العمرية األولى من حياته ها اإلنسان المسلم وهو في المرإلى و أن هذه البرمجة يتعرض 

ساعات الصيام، وهللي  ه ممارسة الصلوات وممارسة شيء منإلى سنوات(؛ حيث تحبد  7)

 لجوارح كي يتهيأ عند بلوغ سن الرشد لتفعيل الجاند الروحي.  برمجة تستهدف تفعيل ا
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 عمليات البرمجة هذه جميعها تصد في تأمين مفهوم "البصيرة" و"الفهللم" و"المعرفللة"؛ مللا

يعزز عنصر "اإلدراك"، ليتشكل على هيئة غير مسبوقة، وال تشبه بذلك كافللة الصلليت التللي 

 شكل فيها مدركات غير المسلمين.  تت 

 البرمجة عززت مسألة التركيز:  كما إن 

ضمن مسار موحللد تمضللي كللل مخلوقللات هللا المدركللة فللي انسللجام وتركيللز ضللمن دائللرة 

نَّ وَ  ت  ال جلل  " )الللذاريات:"يعبدون" "َوَما َخلَقلل  د ون  َس إ الَّ ل يَع بلل  نلل  (، فاألصللل هللو العبللادة، 56اإل  

ال  ب الّن يللَّ والعبادة ربطها ب  َع مللَ ا األ  ")رواه البخللاري(، فللاجتمع الشللكل الأللاهري النية، "إ نَّمللَ ات 

 للعبادة، بالباطن غير الأاهر، إمعاناً "للتركيز"، هذا في الدائرة األقرد إلى اإلنسان، 

توسعة الدائرة ليكون التركيز )الللذاتي( مرتبطللاً بالجانللد المكللاني، فكانللت "القبلللة فعمد إلى 

ها الجميع ويترقبها بللل ويجتهللد الجميللع إلى لع ة"، ثم بالبعد الزماني فكانت في ليلة يتطالموحد

في إصابتها فكانت في "القدر"، ويأتي إمعان التركيز الزمللاني هللذا لتؤكللده "خيللر مللن ألللف 

يز هذا الذي يختزل عمر اإلنسان كله ضمن سويعات قليالت كي تجعله في شهر"، وأي ترك

 ين.  على أعلى 

حللو الللذات ونحللو المكللان ونحللو الزمللان(، جاء مفهوم التركيز في مسللاراته الثالثللة )ن إذن، 

وميللة للتللذكير المسللتمر لثالثيللة إلى متوجهاً نحو هدف موحد نحو هللا سبحانه، وتأتي البرمجة 

وم، ويأتي رمضان ليؤكللد المسللار الزمللاني، وذو الحجللة إلى مرات في  المسارات هذه خمس

 ي كل عام مرة. ليؤكد المسار المكاني ف

ه سبحانه، كي تكون الجللوارح جميعهللا والقلللد والعقللل معهللا إلى  أي تركيز هذا الذي يدعونا

ان يدور فيما يريده هللا، فتأهر فتتفجر بعد ذلك وتتشللكل قلليم عديللدة، فيكللون مللع هللذا الللدور

هللذه  واالستسالم الكامل امتثال سلوكي لقيم "التوكل" وقيمة "الثقللة" وقيمللة "اإلشللفا»". فمللع

ة، فتتللدف  القلليم، ويمتثللل السلللوك "إال الللذين آمنللوا البرمجة تشكل اإليمللان وتتشللكل المعرفلل 

  وعملوا الصالحات".

 

ا يريللده هللا مللزود )القلد و العقل( ماضياً وف  ملل  التركيز، الذي يجعل هذا اإلنسان بجناحية

بل على التركيز"، فيكون األقدر على االست  خالف فللي األرض، بقوة مضاعفة؛ ألنه "عقل ج 

ه األنفس البشرية بأنه أهل لالسللتخالف إلى والعمل لصال  اإلنسان والبشرية جمعاء، فتطمئن 

جللنس أو عللر» علللى حسللاد وجدير بممارسللة المسللؤولية، ال لصللال  جللنس علللى حسللاد 
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لكل سواسسية، بل إن أكرمكم عند هللا أتقاكم، فيكون "للتركيز" معنللى جديللد فللي عر»، بل ا

 طئنان" هذه المرة.  دائرة "اال

التركيللز الللذي يعنللي الحركللة، فهللو ال يعتللرف بالسللكون، لللذا جللاء ليؤكللد علللى ذلللك فللي 

 "وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات واألرض".  

ه وسلللم فللي "وال تعللد علىلل ه للرسللول صلللى هللا ذي يقرره هللا سللبحانه فللي توجيهلل التركيز ال

نللي علللى خلقلله الرفيللع عنللدما وصللفه بللل"ما زاغ عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا"، ثم يث 

البصر وما طغى"، فهو تركيز برمجت أسسلله فللي الللداخل )فللي النيللة(، ومللن الخللارج مللن 

 مطمئن.   خالل الجوارح كي يستقر ويسكن بشكل

 

 وعلومنا المعاصرة مفاهيم ""ال أمثلة ونماذج في

 "التغليف" :  مفهوم  -1

عالمللة  –ماركللة تجاريللة  –حللدث  – ئ ) صورةإن كل شيئ من حولنا سواء كان هذا الشي 

..الا ( ، ندركه من حيث "الشكل " و صورة هللذا الشلليئ   -من االحياء  –جماد  –سمعه  –

 Brandingالتجللاري  غالبا تتشكل من خالل التغليف الذي يحلليط بلله ، ومللا إسللم الللرواج

process  سوى نوع من أنواع التغليف ولكن لصور ذهنية غير قابلة للمس . 

 ة :إلى ما هو المتشابه فيما بين العناصر الت ذلك ونبسط نسأل ،  علىدلل وكي ن 

 الهدية  –االرض  –حبة القم   –المالبس  –المنزل  –السيارة المركبة 

، فالمنزل يغلف بللالطالء والحجللر  مغلفف ، فجميعها التغلي  أاهرةذلك أنها جميعا تجمعها 

واالرض بالغيوم والكواكد والمجللرات ،قشره لقم  بالوحبة ا ،، والسيارة بالهيكل والتصميم

 ..وهكذا  

 فما هو مفهوم التغليف وما هي القاعدة هنا ؟

 ،وحيللوان ،ونبللات ،مفهوم التغليف وهو مسألة تكاد تكون مع كل شيئ من حولنا مللن انسللان

 ةصورة وثم ة، ثممضمون  ثمةوارض ، ثمة شيئ )أاهر وثمة شيئ باطن ( ، ثمة شكل و 

 مفهوم  
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 عن ماهيات عده ، فهي تمن  مفهوم : ةالحأ أن حقيقه التغليف متمخض

 الستر  -1

 الحفأ  -2

 الحماية   -3

 تعزيز االتصال   -4

 الدعوة  -5

 البروز   -6

 االخفاء  -7

فهللي تتفلل  ه هللذا الكللون، علىلل تلك الماهيات والصور تعللزز البنيللة التحتيللة لمللا بنللي 

ليللف وفلسللفته هللي فالحأ مثال كيف أن مفهللوم التغ هللا الحسنى ، صفات وتنسجم مع

 في مثل : عن ذلكإنعكاس طبيعي 

 الحافأ  -1

ين متم تللأيلل الرافع الخافض ) يرفع مقام سلع بمللا تتمتللع بلله مللن أسللماء رواج  -2

مسللتوفيه  صور لها في االدمغه وغلفت وفقها ، ويخفض من مقام أخري غير

 لذلك (

والمأهر والبناء الحسللن ويقللبض  الباسط القابض ) يبسط لمن إستوفي الشكل -3

 عمن لم يستوفي ذلك (

الرحمن ) فاهلل يقول من وصلني فقد وصلللته ، فمللا فنللون االعللالن والتغليللف  -4

في مسأله الهدايا اال نوع من انواع الجبر وتأمين التواصل فيما بللين البشللر ، 

 تعارف فهي معززه "لتعارفوا" (كما إنه أمر بال

لأهللر مللا ال يللرو» بنا ، فلو أزيلت تلللك االغلفللة  : فهو سبحانة رحيمالرحيم  -5

 لالنسان سواء من عورات أو هياكل أو فساد ونخر .

المعز المذل ) التصميم والتغليف الحسن فيه عزة ( ) كما إن النخل الباسللقات  -6

 وما تحمله من ثمار فيه عزة ومن ال يحمل ..(

الللراغبين بهللا ( المسعر ) يزيد أثمان السلع بما تشكله من صللور فللي اذهللان  -7

 و سيارة أو هاتف ..الا سواء في منزل أ

 المعز  \العزيز  -8

الهادي ) ما التصميم وهو نوع من انواع التغليللف سللوي صللورة مللن صللور  -9

 مستقبل ( إلىالهداية حيال رسالة ما من مرسل 
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 حولنا مغلف :الحأ معي اآلن كيف أن كل شيئ من 

اال نللوع مللن وما العطور –السلع  –االديان "بالشعائر " –االجساد  –االرضيات  –الكتاد 

انواع التغليف كي نعبر عن صورة حسنه ، وما مستحضللرات التجميللل اال تعزيللز للتغليللف 

عما نخفيه من حقيقه ، وما الموسيقي اال تغليف لالجواء من حولنا كي تشعرنا باننا فللي جللو 

 إلللىإختالفها ، وهو مللا يشللير  ىغليف هو الذي يجمع تلك المتناقضات عل..فمفهوم الت  معين

واحد ال شريك له يمضي كونه في إنسجام تام ، فارجع البصر هللل تللرى مللن فطللور صانع 

 ك البصر خاسئا وهو حسير . إلى ثم ارجع البصر كرتين ينقلد 

 

 مفهوم "الحمل "   -2

 س بينها عالقات فالمفهوم يتعامل مع أشكال كثيره لي 
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ة ، فتتعللدد االشللكال ذلك أن "المفهوم" هو بمثابة البنية التحتية التللي يتشللكل عهللا صللور عللد

تنوعهللا وفللي ذلللك إمعانللا  ىوالصور ويبقي المفهوم واحدا جامعا لهذه االشكال والصور عل

د هللذا الكللون مللن قبللل الخللال  سللبحانه، فمللع تعللد هعلىلل في االعجاز واالبللداع الللذي بللرمج 

اهيم االشكال كالدماغ أو القلد أو السطل أو رقاقة الكمبيوتر، فجميعها يمتثل لمفهوم من المف

 مؤداه "الحامل" ، وفيما يلي تفسير ذلك :

 ..(  -ما  –رواية  –سفينه  –سطل ماء  –فالعناصر هي  ) رقاقه الكترونية 

 عهم له قدرة الحمل دائرة التشابة : جمي 

 ة أن يكون ما يحمل له وزن القاعدة : ليس بالضرور

 المفهوم : السعة غير مرتبطة بالوزن  

عي بالمعلومات يزن أكثر من ما الجاهل ؟ هللل الرقاقللة المشللبعه مناقشة : هل الما الموسو 

 بالمعلومات أكثر وزنا من تلك الفارغه ؟

 تساعها يزيد الوزن ؟مساحة االفكار ، الخيال ، التأمل هل با

 مياه المحيط اذا ازلناها هل سيقل وزن الماء ؟ لمنعكسة علىامساحة اللون االزر» 

 لصباح أيهما أكثر وزنا ؟ألمة سواد الليل مقابل ضياء ا

 الموسيقي أمام الصمت والهدوء ؟

 ك وزنا ؟دإمتالئك بالفرح ، بالشو» ، بالمحبة هل يزي 

 ك وزنا ؟بالتفاؤل ، بالتوقع ، هل يزيد
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 حملمفهوم ال

 

 من خالل تطبيقات عمليه   ادراك »المفاهيم«االستفادة من 

 

   المفهوم( ، )تشغيل قضية وهي أال أخرى، مهمة قضية أمام بالواقع المفهوم ةعالق وتضعنا

)قائمللة العملي الواقللع فللي أو  المعرفللي، النسلل  فللي سللواء وفعللل عمللل مجاالت له فالتشغيل

 المراجع(

 

الحامل

سطل

سلوك

المحيط

رقاقة 

ما

قلد

المحمول 

ماء 

صبر

لون زرقه 
المحيط

معلومات

أفكار 

محبة 
وشو»
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 المفهوم تشغيل أسس

  والمحددات األسس من عدد على هذه التشغيل عملية تقوم أن بد فال

 الواقع : -1

 قومه بلسان إال رسول من أرسلنا وما( :تعالى بقوله القضية هذه على الكريم القرآن أكد لقد

   لهم ليبين

  :المرجعي اإلطار -2

 والحيللاة والكللون لإلنسللان نأرتها في حضارة كل منه تنطل  الذي التصور خصائص وهو 

   المرجعي اإلطار هذا في القلد موقع تشكل التي الحاكمة المفاهيم عبر

  .المفهوم يلتحل -3

 هللذا تكللوين يفسر الذي القانون وبين وهيكله، الشيء صورة بين جمعي  معرفية بنية المفهوم

   )قائمة المراجع ( والمعنى المعنى بين العالقات من نس  هو ف الشيء،

 الجمهور المتلقي : -4

 .التشغيل سبيل وهو  موجود و ه ما مع التواصل على القدرة

  .التشغيل قنوات --5

 تشللغيل في بعض مع تتضافر وقد التشغيل، ليةمع في والقنوات األدوات من العديد متستخد

 جديللدة مفللاهيم تشللغيل يتم حيث والعلمي، الثقافي واقعنا في اآلن يالحأ كما بعينها، مفاهيم

 العلمللي البحللث ومراكللز معلى الللت  مثل والقنوات األدوات من العديد عبر الموضة مفاهيم من

  )قائمة المراجع ( إلا..والندوات الجامعية واإلطروحات لفكريةا والمدارس والفنون

 مفاهيم« يساعد كثيرا في التعامل مع : ال» فادراك

 البشر من حولنا   -1

 عالقتنا مع هللا خالقنا  -2

 اختالفها   علىالتعامل مع العلوم  -3

 نا ، ومع سائر ما خل  سبحانهالتعامل مع أنفس -4
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 وفيما يلي بيان بذلك : 

 

 البشر من حولناثقافات تطبيق في تعاملنا وتواصلنا مع  -1

»هوفسللتد« يشللكل بنيللة تحتيللة ممتللازه فللي ادراك البروفيسللور الهولنديه إلىلل فالذي توصللل 

تنللوع مشللاربه واخللتالف ثقافاتلله  ى»أداة« هي بمثابللة »مفهللوم« التعامللل مللع االنسللان عللل 

 معتقداته .و 

   :التطبيقات التي تجعلنا

 طوي الزمن ن  -أ

 حق  عوائد مضاعفه ن  -د

اري النللاتج عللن ادراك »المفهللوم« ...وتطبيقللا لقوللله وهمللا عللامالن لهمللا مردودهمللا التجلل 

 »وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا«  

 ؟ ةإلى هل يمكنك أن تعرف ما يمكن أن تعنى االرقام الت ونبدأ في التطبي  لنسأل ، 

 

 (  DNA شعد االمريكى )  هذه االرقام تمثل شفرة التسوي  الكروموزمومية لل

LTO   UAI  MAS  IDV  PDI  USA  

29  
 

62  91  
  

 

( = يشير الى أن هذا الشعد متشبع بالفردية مقابل الجماعية ) يتخذ القرار فرديا 91الرقم )

االنترنت فى المنزل وليس فللى ، يعيش فى منزل خاص به وليس مع عائلة ممتدة ، يمارس 

 المقهى ...(

= يشللير الللى أن هللذا الشللعد يتطلللع الللى نوعيللة السلللع وكبللر حجمهللا مقابللل ( 62الللرقم )

تها وصغر حجمها ، أنه يتطلع لالنجاز والريادة مقابل رعاية الغيللر او االهتمللام بهللم ، إلى جم

 الرجل مقدم فى معأم االحيان على المرأه .
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فللى التخطلليط االستمتاع اآلن وليس مسللتقبال فللال رغبللة  لى الرغبة فى(= يشير ا29الرقم )

 للمستقبل من أجل االنتأار لحدوث ما أرغد به . 

 : إلىوتطبيقا للشفرة السابقة، نستعرض تحليال لإلعالن التجارى الت 

 

لللللللللللللللدافع ا
 )المحفز(  

 االنا   \الأرف \فئوى 

اسللللللللللللتثارة 
 الحواس  

 ب  سالكا اللون االخضر يعنى أن الطري  أص

 ج وعدم التعقيد  تعنى سهولة استعمال البرنام الدراجة 

الشللللللللللريحة 
 المستهدفة 

 ، الذكور  Cool، االذكياء ، ال  ذو البشرة البيضاء

 الريادة ، االنجاز ، المنافسة مع منتجات فى السو»   تعزيز للنوعية ، البعد الرجولى  

 القرار فردى  البعد االنعزالى  

المركللللللللللللز 
 يقى  التسو 

 ،نافسين ال ينعمون بللذلكإشارة الى أن الم  Less clicksاستعراض صفة 
 وأن الشريحة المستهدفة تتطلع لهذه الميزة 

Branding 
 type  

Versioning     االعالن عن منتج تابع ، 
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 : نطالع  إلىالاستر الشعد  ومع

LTO   UAI  MAS  IDV  PDI  Australia  

 
51  61  90  

 
DNA   

 

ة" والتللي تقللدر إلىلل االنعزدائرة مشتركة في سلوكيات الشعد حيال " إلىيشير  ما

ة مللا إلىلل لذا نالحللأ فللي التعللابير االعالنيللة الت  % وهي نسبة عأيمة ،90نسبتها 

 ة .إلى النعزليؤكد 
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 ةإلى ال يوجد صورة لبشر في التصاميم االعالنية بما يعزز لالنعز

 : الشعد الفرنسيومع 

LTO   UAI  MAS  IDV  PDI  France   

39  86  43  71  68  DNA   

 

 ففي هذا التعبير نالحأ :
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 \اللللللللللللدافع 
 )المحفز(  

 روحي  

IDV   ة  إلى واالنعزإشارة  لمفهوم الوحدة 

MAS   أنثوية الشعد الفرنسي ، الهتمامه باحتياجات الغير   إلىيتض  الميول 

 

البيللان االحصللائي فللي المجتمللع االمريكللي ، ف سمات التطبيلل  وادراك سللمات التشللابه إلىعود 

يوض  عدد حاالت االنتحار والشروع باالنتحار فيمللا بللين طلبللة المللدارس فللي الواليللات  إلىالت 

بين االنللاث فللي  ىفنسبة من خطط لالنتحار كانت االعل،  2007المتحدة االمريكية  خالل عام 

% للللذكور حيللال 10.3قابللل % م18.7المللدارس مقارنللة بالللذكور ، فنسللبة االنللاث كانللت 

% للللذكور ، وأمللا 9.2% مقابللل 13.4التخطيط لالنتحار فقد كانت المنتحرين ، أما من حيث 

  . 2007في عام  إلىالتو  على% للذكور 4.6% مقابل 9.3لمجرد النية بالشروع فقد كانت 

 

 

اتيللة شللملت مسللئلة القللل  لللدي الشللعد االمريكللي حيللال قضللايا حي لما يعللزز  إلىوفي البيان الت 

التشللابه حيللال السلللوك يعللزز إدراك بلل ، فة واالقتصادوقضايا العنف والصح توقعات المستقبل ، 

  للقاعدة التي نصل اليها.
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ما يلي حجللم مللا تحققلله الشللركات الدوائيللة مللن معللدالت ربحيللة سللنوية، مللا يعكللس ازدهللاراً و 

 للصناعة الدوائية على حساد صحة اإلنسان. 
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التشللابه التللي  ائللرو ادركناه عبر د الذيلوكي سالفجميع تلك البيانات السابقة تشير للخلل 

  تمضي وف  قاعدة.

"مؤشر" يمكننا من فهللم سلللوكيات البشللر عن  لإلعالنسور هوفستد روفالب وهو ما جعل 

  ا يلي بعض مما ادركه.على تنوع مشاربهم الثقافية، وفيم
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 (27جدول معيار هوفستد في التواصل مع الثقافات عالميا )

 

 عالقتنا مع هللا سبحانة ومفاهيم عطاء هللا السكندرى

مفللاهيم« فللي التعامللل مللع الخللال  فللي ال»بعض هللا السكندرى ، يؤكد ادراك فما ادركه عطاء  

 مثل :

 عالمة االذن التيسير   -أ

مللن  عبللر مللا فرضللهك إلىلل هللا بالطاعللات »النوافللل« مقابللل مللا يهديلله هللا  ىالتقللرد اللل  -د

   .»الفروض«

 جرد هلل« واالستسالم الي منها .مسائل »دائرة االسباد ودائرة الت  -ج

اختزال للمتشابه فيما يللدور حولنللا مللن مجريللات بمللا يجعلهللا خاضللعه لقاعللدة  الحكمة= عمليةف

 ه ”حكمة“ .ي علوالذي اطل  هي اختزال لتلك المتشابهات ضمن مفهوم واحد فموحدة ، 
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تلللك  إدراكو ة مللع الخللال  تحكمهللا مفللاهيم ، فقد الحأ أبللي عطللاء السللكندري ، مللن أن العالقلل 

نة ، وفيما يلي نستعرض بعض ممللا أدركلله مللن المفاهيم يعأم درجة ونوع التواصل معه سبحا

  تلك المفاهيم .

”ال يكن أمد العطاء مع االلحاح فى الدعاء موجبا ليأسك فهللو الللذى ضللمن لللك االجابللة فيمللا  -أ

 تريد ”ى الوقت الذى يريد ال فى الوقت الذى يختاره لك ، ال فيما تختاره لنفسك ، وف

، وال يجللزم بصللالحية حللال مللن االحللوال للله ، ألنلله  حكم العبد أن ال يختار شيئا علللى مللوالهف

وهو شر له .“ وربك يخل  مللا  جاهل من كل وجه ، وقد يكره الشئ وهو خير له ، ويحد الشئ

 يشاء ويختار ”  

 ها لك أنها عافية ” يقول الشيا أبو العباس ”فإذا سألت هللا العافية فاسأله العافية من حيث يعلم

الى مواله ، ويعتقد أن الخير له فى جميللع مللا بلله يتللواله ، وإن خللالف فعلى العبد أن يسلم نفسه 

جابة ال محالة ”وقال ربكم إدعللونى أسللتجد لكللم ” وقللال ذلك مراده وهواه ، فإذا طلد أيقن باال

 ”إذا سألك عبادى عنى فإنى قريد أجيد دعوة الداعى إذا دعان“ 

ه ، أو صرف عنه مثلهللا سللوءا أو حللط حديث ”ما من داع يدعوإال  إستجاد هللا له دعوت وفى ال

 من ذنوبه بقدرها ، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ”

اصلة لكل داع بح  حسبما ورد الوعد الصللد» ، إال أن االجابللة أمرهللا الللى فاالجابة المطلقة ح 

ر العطاء إجابة وعطاء ..فال ييأس العبللد مللن هللا تعالى يعجلها متى  يشاء وقد يكون المنع وتأخي 

هللا تعالى إذا رأى منعا أو تأخيرا ، وإن ال  فى دعائه وسؤاله وقد يكون تأخير ذلك خيرا  فضل

  له . 

 ة البي عطاء تذكر:ي إلت  وحكمة

”إذا فت  لك وجهة من التعرف فال تبال معها إن قل عملك ، فإنه ما فتحها لك إال وهو يريد  -د

ه ، وأين مللا إلى ك ، واالعمال أنت مهديها على ك ، ألم تعلم أن التعرف هو موروده إلى عرف أن يت 

 ك ؟“على ه مما هو مورده إلى تهديه 

معرفة هللا تعالى هى غاية المطالد ، فإذا واجه هللا تعالى عبده ببعض أسللبابها ، وفللت  بللاد 

ك به مسلك الخاصة المقللربين ، ه وليعلم أنه سلعلى التعرف له منها ، فذلك من النعم الجزيله 

ن العبد وال بعمل ، واالعمال التى من شأنه أن يتلللبس بهللا هللى بإكتسللابه من غير إكتساد م
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ها والمطالبه بوجود االخالص فيهللا ، وقللد ال يحصللل على ه فال تسلم من دخول اآلفات وبعمل

 له ما يريد من الثواد عند مناقشة الحساد ، وأين أحدهما من أآلخر . 

ه لللذات الللدنيا ، فللإن أراد علىلل د التى تللنغص اله : ما يصاد به االنسان من الباليا والشدائ مث 

لبال ، ويكون حاله فى طلد سعادة اآلخرة حللال المتللرفين بقاؤه فى دنياه طيد العيش ناعم ا

ه لذتلله على المتورعين ؛ فال تسخوا نفسه إال باالعمال الأاهرة التى ال مشقة فيها ، وال تقطع 

 تفوته شهوته . وال 

، ويخرجلله  أخالقه اللئيمة ، ويحول بينه وبين صفاته الذميملله مراد هللا منه: أن يطهره منو 

من أسر وجوده الى متسع شهوده ، وال سبيل الللى الوصللول الللى هللذا المقللام إال بمللا يضللاد 

ها وبللين ه معتاده ، ويكون حاله حينئذ المعاملة بالباطن ، وال مناسبة بين على مراده ، ويشوش 

 االعمال الأاهرة .

 لنفسه ومراده لها .أن إختيار هللا له ومراده منه خير له من إختياره فإذا فهم هذا علم 

وفى الحديث القدسى ” إنى أبتلى عبدى المؤمن ، فإذى لم يشكنى الى عواده حللللت عقللدى ، 

 وبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم قلت لهإستأنف العمل ”

مع الح  لهذا الذى إنكشف كانوا يفرحون هذا كانوا يستمرون فى البالء على طيد النفوس ب 

 بالبالء .

فهذه هى وجهة التعرف التى فتحهللا هللا تعللالى للله ، فللإذا نللزل علللى العبللد شلليئا مللن الللبالء 

فليستشعر ما ذكرناه حتى يحصل للله مللن السللكون والطمأنينلله مللا يحمللل عنلله أثقللال ذلللك ، 

ه فى بالئه حال الشاكرين ، من مرارته ، ويوجده حالوته ، وعند ذلك يكون حال ويزيل عنه

 شكره أن يأتى بما يمكنه من أعمال بره .  الفرح ، فيرى من ح 

 

 اختالفها علىالتعامل مع العلوم تطبيق في  -2

سرعه الضوء أو ما ادركلله العلمللاء مللن حيال فما أدركه »نيوتن« من معادالت للجاذبية أو 

لزمن وزادت من معدالت تعامللل بال شك قلصت في عنصر ا ت رياضية وكيميائية ،معادال

المللريا  إلللىهذا االنسان مع ما حوله ، ما جعل ادراكه لتلك »المفاهيم« قدرة في الوصللول 

»ال تنفذون اال بسلطان« ، وتأمين التواصل اللحأي فيما بين البشر عبر الشللبكة العنكبوتيللة 

 وشبكات الجوال .
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 لسلوكي في المجتمعات  الكشف عن الخلل اق في تطبي -3

 

، فمع أنفسنا ، هاهو الطبيد النفسي الذي يرشد االد في تعامللله مللع ابنلله المراهلل  أو طفللله

يريللد  ه النللهإلىلل تكسير أو صراخ فال تلتفللت  إلىسبيل المثال ، اذا عمد طفلك  ىفيقول له عل

، فللادراك هي إلان تغمره بمحبتك وتستمع ك على أن يستفزك أو يريد ان يقول لك أنا موجود ، ف

تحركات وتصرفات الشللعود المحروملله فتجللد  على« التواصل هذا ، ينطب  ايضا »مفهوم

 مطالبهم الحاكم . إلىانتشار موجات العنف والتخريد عندما ال يستمع 

مللا يشللكل ضللغطا أو  إلىإشارة تحذير من تعرض الجسد  وآلالم الصداع »مفهوم« مفاده ،

 علللىعللرف ت فيعمللد الطبيللد لل، ، فعنصللر "االلللم" هللو موضللع التشللابه غيللر سللوي  تللأثيرا

 االسباد ، فقد يكون السبد:

 تسوس االسنان  -1

 ضعف النأر   -2

 قبض معوى -3

 ضعف في الدم  -4

 علللىء وكذلك االمر ينطبلل  كل سبد يتم تخصيص نوع مختلف من الدوا علىه وبناء على و 

فهو ما  ،في مثل أاهرة إنتشار المخدراتأاهرة سلبية  معرفة تدهور المجتمعات من خالل

، يستدعي الكشف من خالل دراسللة ميدانيللة مللن أجللل تحديللد وتشللخيص المللرض فمعالجتلله

أن أساد إنتشار تلك الأاهرة في المجتمللع  إلىفضمن دراسة قدمها د.عويد المشعان أشارة 

بينما تزيد وتتشارك مللع عوامللل  فنالحأ إن دائرة التشابة تتضائل مع عامل السفر الكويتي،

 دقاء السوء والتفكك االسري والوازع الديني.أخرى في مثل أص

 

 



                                            د.زهير المزيدي   -صيد المفهوم   84

 

أسللللباد تعللللاطى  النسبة المئوية 

 المخدرات 

87%  أصدقاء السوء   

77%  التفكك االسرى   

65% ضللللعف الللللوازع   

 الدينى  

  أوقات الفراغ 62%

  كثرة السفر 2،7%

 

 

 منتجات؟ إلىم هل من الممكن تحويل المفاهي

 إلللىاجة الن نستعرض مجموعه من »المفاهيم« ثللم نعمللد هذا السؤال نحن بح  علىلالجابة 

 »منتجات« إلىعملية تحويلها 

مجموعللة )طللالع ة ذلللك يلل إل علللى»منتجللات« وتعرفنللا  إلللىكنا قد حولنا فيما سب  »القيم« 

 .(تفعيل القيم وممارستها  مؤلفاتنا حول 

ت تعكللس قيمللة الللواح الخاليللا الضللوئية هللو تطبيلل  عملللي لمنتجللا سبيل المثال ، فللإن ىفعل

 ممارسة »السالم ، االمان ، عدم االسراف ، استغالل موارد الطبيعه دون اهدار ..« 

تعزيللز لقيمللة » الشللكر ،  كما إن إستخدام الخاليا الضوئية في االماكن المخصصة للوضوء

وسلللم فللي مجللال عللدم اهللدار المللاء  هعلىلل صلي هللا عدم االسراف، وتطبي  حديث الرسول 

 . "توضأ في مجري نهر حتي وان كنت م

نمللاذج لمفللاهيم ) سللمات متشللابهه و ضللمن قاعللدة ( ، مثللال ، المعللادالت الرياضللية يمكللن 

يجللد أن تكللون معللززه منتجللات مسللبحه بحمللد هللا ، فالطاقللة الذريللة  لللىإتحويلهللا جميعللا 
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والمعللادالت الكيميائيللة ترجمهللا االنسللان فللي هيئللة  ،لتدميره وفناءهلالرتقاء باالنسان وليس 

 ادوية لالستشفاء ، كما استخلص من خاللها الماء الزالل بعد أن كان أجاج .

والزراعه مللن غيللر تربلله، جميعهللا يتفلل  مللع كما إن تدوير النفايات وتدوير مياه الصرف، 

 .  م ومفاهيم االحسان والشكر والحكمة معززة لقي منتجات ومشاريع  إلىتلك المفاهيم تحويل 

اسللماء هللا سللبحانه فيمللا يحلل  لنللا مللن  التخللل  عبللرواالمر ينطبلل  فللي التعامللل مللع البشللر 

بيللة ومثمللره حتللي وان كانللت الدوم النتللائج ايجا ى، فمع مفهوم »الصبر« تكون علوصفاته 

 فثمة صبر جميل وهجر جميل . تجر معاناه والم ...

متشللابهه فيمللا بللين االنسللان وكافللة مللا خللل  هللا مللن حوللله حيللال مفهللوم  أما السللمات فهللي

 :ثالالحأ معي مف»الصبر« 

 الصبر مع البذره لحين ان تثمر فاكهة  -1

 زول تلك العوائ   الصبر امام ما يحول دون مسار المياه فمع الزمن ت  -2

 معه ايجابية  الناس يثمر س ىاذ ىالصبر عل -3

 هللا  ىالمصائد يثمر قربا وتعلقا ال ىالصبر عل -4

 تفاعل العمليات الكيميائية في انتاج االجبان والخل والدبس  ...الا . ىالصبر عل -5

 

عوامل الرياح في نحت ومن ثم إزالة ما يعيقها من مرتفعللات صللخرية عأيملله ومع 

مثللل ذلللك  أمة وقللوة الصللخر وهللوان وضللعف الهللواء مللن أن يحللدثبالرغم من ع

 )استمرار هبود الرياح عبر الزمن = الصبر( كان كفيل بذلك . االثر، غير أن

 أدوات تسريع ادراك المفاهيم

 يمكننا أن نقرر على ضوء ما تقدم أن:

 فهم القرآن الكريم  -1

 تفعيل الحواس   -2
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 الحكمة ( –الربط  –يل التحل –تفعيل االدراك ) التأمل  -3

 الحقيقه (  الواقع ( و ) فيما بين ) ادراك الفر» -4

ع عمليللات إدراك المفللاهيم، وأن الدراك المفللاهيم ي جميعها تعتبر مسارات وأدوات فللي تسللر

توفير الصرف أو الحللد مللن الهللدر، تللوفير الجهللد، تقللليص عوائد في مثل، إختزال الزمن، 

 معاناة االنسان.

 يعني أن : دراكالهذا امع و 

االسللعار  ىالدول المتقدمة من اهدار الموارد الطبيعية من اجل المحافأللة عللل به  ما تقوم -1

 عدم ادراكها للمفاهيم .بالضرورة يعني 

المفللاهيم  هافي شنها للحرود من اجل تأمين االسوا» لمنتجاتها وسلعها يعني عدم ادراك -2

 وال إستحقاقها لالستخالف في االرض .

د حين فال تسحبه من االسوا» اال بعد ان تغطللي التي يثبت ضررها بع في بيعها لالدوية -3

، يعنللي عللدم ادراكهللا المفللاهيم وال إسللتحقاقها االبحللاث  علللىف انتاجلله التللي صللرفت إلى تك

 لالستخالف في االرض.

ا ، يعني عدم ادراكهلل في ممارسة التحايل في فت  سجون خارج الوطن لتحاشي القوانين  -4

 االرض.قاقها لالستخالف في المفاهيم وال إستح 

مللا يكللون للله للليس مللن أجللل المجتمللع وإنمللا لتحقيلل  في ممارسة المسؤولية المجتمعيللة  -5

ورفللع السللعار اسللهمها ، يعنللي عللدم ادراكهللا المفللاهيم وال مللا تبيللع مللن سلللع  ىعل امردود

 إستحقاقها لالستخالف في االرض.

يعني عدم هلل ( ،  لقيصر لقيصر وما هللالسياسه والدين )ما في الفصل فيما بين ممارسة  -6

 ادراكها المفاهيم وال إستحقاقها لالستخالف في االرض.

فللال فاضللل وال مفضللول المساواه بين البشر  في تعزيز أو  " تارة ةإلى الرأسم"في تعزيز  -7

 رض.يعني عدم ادراكها المفاهيم وال إستحقاقها لالستخالف في اال( الشتراكيةاك)
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 خاتمة

 

ي الكتاد من أن إدراك "المفهوم" يعنللي بالضللروره إدراك مللا إنطللوت بينا في ما إستعرضناه ف

كمللا فيلله ، ه هذه الحياة من أسرار، ففي هذا االدراك إختزال للزمن وتعأيم للنتائج والعوائللدعلى 

 ونواميس، كماوبين هللا خال  هذا الكون وموجده وف  "مفاهيم"  نازيادة درجة التواصل فيما بين 

 نللااالنسجام واالطمئنان ويمنح  نامن البشر، ويمنح  نامع من حول ناواصلفي ذلك تعزيزا لدرجة ت 

من أحداث أو أزمات، كمللا بينللا مللن أن القللرآن  ناحولمن التفسير والمبرر حيال معأم ما يدور 

  .هاإلى بعض تلك السبل المفضية  ىلالكريم قد حوى كل تلك المفاهيم، وتعرفنا ع

 

 

 بحمد هللاتم 
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 قائمة المراجع

 

 إسم المرجع                    تسلسل

 القرآن الكريم   1
 

 تفسير إبن كثر   2
 

 ن   لىتفسير االلجإل 3
 

 تفسير القرطبي   4
 

 تفسير الطبري  5
 

 استكشاف القيم ...  6
 

 القيم واالدراك   7
 

 المزيدي د.زهير ،  تفعيل الحواس  8
 

 لسان العرد   9
 

وضوابط   الكريم أصول  القرآن في  واألفراد  األمم في  اإللهية كتاد السنن في قراءة 10
 عاشور محمد  مجدي  للدكتور

 

 قاموس اكسفورد   11
 

–زيد بن محمد الرماني   –المفاهيم االستهالكية في ضوء القرآن والسنة النبوية   12
 رابطة العالم االسالمي  

رسالة   –بليل عبد الكريم   –لقرآن الكريم فة في االمفاهيم المفتاحية لنأرية المعر 13
   2009الجزائر  –ماجستير 

 بامو» أورهان  ، ألوان 14

15  

16 Kids cat and concepts – Geoff norman  

17 McClelland and Rogers 2003 

 أ.معتز عمر   18

 مشرف ومطور التربوي  -  الدكتور / مسعد محمد زياد  19

 د.سعادة يوسف   20
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 كلية التربية ل جامعة ميسان  سالم ناجي باقر م م 21
  تعريفها ، خصائصها ، تصنيفها ، وتدريسها  : المفاهيم

 

22  Novak and Gowin (1984) 

23 Making Thinking Visible 

24 Wikipedia  

25    (Gelman & Markman( 1986   
 

 2011ي إستكشاف القيم صيانتها ومعالجتها ، د.زهير المزيد  26

 البروفيسور هوفستد ومعيار االبعاد الخمسة   27

28 www.zumord.net 

29 Islamic marketing  

30 www.qeam.org 
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    المؤلف في سطور    
 

 

 زهير منصور المز يديد. 

 

 اللكترونية:المواقع ا

www.qeam.org 

www.zumord.net  

 zumord123@gmail.comللتراسل: 

 :APPSتطبيقات 

   APP)زهير المزيدي(     
 

 الشهادات العلمية:

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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   1978البكالوريوس الواليات المتحدة االمريكية 

  2007 الدكتوراه  ،1980الواليات المتحدة االمريكية الماجستير 

 الخبرة:سنوات 

لها على نطا» والتسوي  التوعوية  القيميةاالعالنية التجارية و عام في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت 35أكثر من 

 دولي. 

 العملية:الخبرات 

 2008-2019العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةمجلس إدارة  رئيس .1
 2019المشرف على )دبلوم القيم( لدى جامعة دار الحكمة، المملكة العربية السعودية  .2
 T.C (1985 .)مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة  .3
 . 1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .4
 1991.اإلنتاج القيمي للفالم التلفزيونيةمؤسس لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في   .5
 2000 لالستشاراتالعرد "  “اإلعالميونمؤسسة عام مؤسس ومدير  .6
 . 2001خبير إعالمي معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .9

 بريطانيا وأميركا والكويت.. محكم دولي لجوائز اإلعالن القيمي لجوائز دولية في 10

 

 :Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

ن آفة المخدرات، عبر تشكيل مجلللس بعضللوية وزارات الدولللة وجمعيللات المجتمللع مشروع "غراس" للوقاية م -1
المشروع ضمن ، أشادت ملكة السويد بنتائج 2005-1999المدني ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الكويت،

 جولتها في معرض دولي بما حققه المشروع من نتائج، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطا» أوروبا.
قف األرشيف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالميللة فللي السللودان، لنقللل خبراتنللا فللي تدشللين وإدارة مشروع " و -2

 2017جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسوي .
مشروع "سما" سو» منتجات االيتام، لتعزيللز مفهللوم اإلنتللاج فللي مراكللز االيتللام وجعلهللا مراكللز لمللوارد ماليلله  -3

 2016مراكز لإلنفا» فقط.عوضا أن تكون 
مشروع "سمر" سو» منتجات القرآن، مع مجموعة مللن القللرى اليمنيللة، عبللر حلقللات تحفلليأ القللرآن، لالرتقللاء  -4

ن ومفاهيمه، ال حافأا فقط، عبر برنامج أدرنللاه دوليللا بعنللوان "تحويللل القلليم بالحافأ كي يكون مشغال لقيم القرآ
 2017وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرى. لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسو» للمنتجات،

جللزء، لتعزيللز مفللاهيم القلليم اإلنسللانية عبللر وسللائل التواصللل االجتمللاعي بشللكل  100مشروع )تأملت(، عبر   -5
 تمخضت عن أربعة كتد الكترونية. أسبوعي، والتي

ال مشللاريع تمكللين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، كنموذج فللي مجلل  1986مشروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -6
 القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن بعد.

ني ومؤسسللات توقيع عشرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المشترك مع جامعات ومؤسسات المجتمللع المللد -7
تعليمية على نطا» دولي، بهدف تفعيل عمليللات التشللبيك لتعزيللز القلليم واعتمللاد بللرامج المؤسسللة العربيللة للقلليم 

 المجتمعية.
 
 :القيمية االستشاراتفي مجال 

 الكويت  1999لمشروع "غراس"، لمكافحة المخدرات مستشار  .1
 2003مستشار مشروع "نفائس" لتعزيز العبادات  .2

 2004مشروع "ركاز" الدعوي مستشار  .3
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 2009مستشار مبرة طري  االيمان  .4
 2016مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتام  .5
 2018حملة توعوية لصال  االيتام في تركيا   ة دريد والقيادة، إستانبول لإلدارمستشار اكاديمية الت  .6

 

 :الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996عام    I.A.Aاالمريكية الدولية اإلعالن  جائزةعضو لجنة التحكيم  .1
 لندن.   – 1999عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لإلعالن عام  .2
 .جامعة الكويت اإلعالني،اع عضو لجنة التحكيم لجائزة االبد .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراد آد  االعالنية  عضو لجنة تحكيم جائزة )كريا( .4
 2010البريطانية عضو لجنة تحكيم جائز )سوبر براند(  .5
جمعية  -جمعية التسو» الخليجية  -اإلعالن الدولية   الدولية: جمعيةيتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية  .6

 تسو» األمريكية.ال
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

العالمية لإلعالن عن الشر»  أبرزها الجائزة القيمي( اإلعالن )من الجوائز الدولية في مجال  على عددحائز  .1
 . 1992برشلونة  -األوسط وأوروبا 

 ةإعالنيمنأمة  ألكبربعة التا الدولية، الجمعيةرش  لمنصد نائد رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن  .2
   1996-امريكية

 1999 ، ورئيس لجنة االعالم المجتمعيمؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالنعضو   .3
 2013االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت  قلد جائزة منتدى .4

 

 المؤلفات:

   2007التسوي  بالمسؤولية االجتماعية  .1
 معتمد في )العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية دوليا(. 2010ارستها تفعيل القيم ومم .2
 2010استكشاف القيم صيانتها ومعالجتها  .3
 )باللغة التركية( 2010القصص القرآني  حركة الكامرة في .4
 2012مقدمة في تفعيل الحواس  .5
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .6
 2013والقيم  اإلدراكمؤشر  .7
 2013التسوي  المجتمعي  .8
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .9
 2014في استنساخ فكر العأماء  .10
 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .11
 2018التعليم برمجة القيم عبر مناهج  .12
 2018مفهوم المسؤولية المجتمعية وممارستها  .13
 2018التفكير االستراتيجي في استهداف شرائ  المجتمع .14
 2018وإن كل شيء اال يسب  بحمده،  .15
اعتماد الكتاد كمنهج تدريسي في الهيئة   تمدار ذات السالسل للنشر،  ،1984الكويت  -في منهج اإلبداع مقدمة  .16

 اآلسيوية.، واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات 1985قي والتدريد العامة للتعليم التطبي
مؤسسة الكويت   -الخليجي انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون   وأضواء علىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .17

   1985العلمي،  للتقدم 
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 . 1994 -بنك النصوص  .18
 . 1995-المكتد اإلعالمي للتنمية  .19
 . 1994االحترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم القوانين  .20
 2006التسوي  بالعاطفة  .21
 2006 االطفال(التسوي  بالشريحة المستهدفة )شريحة  .22
 2006تسوي  أنماط الحياة  .23
   2006ي  بالحواس الخمس التسو .24
 ، دار إنجاز للنشر، ومكتبة جرير2010قوة العالمات التجارية  .25
 2013تأثير على القيم العالمات التجارية في ال .26
 2017تسوي  الحالل  .27
 2017طبقات البرمجة للقيم في القرآن   .28
 2018تحويل الكتاد المقروء لمنتجات  .29
 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .30
 2018ر مناهج التعليم برمجة القيم عب .31
 2018المشغوالت اليدوية وغرس القيم  .32
 2018نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة  .33
 2018نجومية الرياضة والقيم  .34
 2019في بناء صورة وسمعة المدن إعالميا  .35
 2019وان من شيء اال يسب  بحمده  .36
 2019الوسم في العالمات المسجلة  .37
 ية للقيم المجتمعية، الكويت، المؤسسة العرب2019صناعة التكامل  .38
 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت2019التجسير صناعة. للتعايش  .39
 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت2019صناعة المسؤولية  .40
 2019االبداع في الرسالة االعالنية   .41
 2019اعالن واحد استوفى االستراتيجية االعالنية  .42
 2019معايير اإلعالن اعالن واحد استوفى  .43
 2019رحلة زمرد   .44

 
 

 البرامج االذاعية والتلفزيونية:

 إذاعة دولة الكويت، سلسلة توث  صناعات اإلعالن والتسوي  والعالقات العامة.ساعة إذاعية مع  600 -1
 TRTقطر، دبي، وتركيا  - ةاستضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيوني -2

 

 االستشارات:في مجال 

 الكويت. -مكتد الشهيد عض مكاتد " الديوان األميري " مستشار إعالمي لب .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –مستشار شركة "حرف" إحدى شركات "صخر" الكويت  .3
 2003-1986 الكويتي.بيت التمويل  فيمؤسس االعالم والتسوي   .4
 1987، التركي الكويتيلبيت التمويل  إعالميمستشار  .5
 طر، وقناة الرسالة في السعودية. في ق  1997ارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة قدم االستش .6
 2004-2002القابضة   ةالمواسامستشار شركة مستشفى  .7
 ، إحدى شركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 2003"  العلميمستشار "المركز  .8
 2005لشركة الشرقية لالستثمار   التجاريالرواج  اسممستشار  .9
 2005)عربية وأجنبية وثنائية اللغة(   IPEار مجموعة مدارس مستش .10
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 2006لشركة االمتياز لالستثمار   التجاريالرواج  اسممستشار  .11
 2009، 2007العلمية  للبحاثالكويت  لدى معهدمستشار التسوي   .12
   2007 الكويت،تجارة وصناعة   التجاري، غرفة الكويت للتحكيم تشار مركزمس .13
 2009المملكة العربية السعودية، مركز الطد الطبيعي  مستشار وزارة الصحة،  .14
 2012إمارة عجمان، االمارات العربية المتحدة بلدية مستشار  .15
 لجمهورية التركية ا (World forum)لمؤتمر  2012مستشار  .16
 والخليج.الكويت  فيمستشارا للعديد من الشركات االعالمية والوكاالت االعالنية  .17
 2011م لمنتجات لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع مستشار برنامج تحويل القي .18
 2015مستشار العالقات الدولية لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع   .19
 2019مستشار الشركة الكويتية لالستثمار  .20

 

 

 

 

 


