الصف  :اجتماع و اقتصاد
المادة  :فلسفة

عالج الموضوع التالي:
"ان فرضية وجود الالوعي هي ضرورية وشرعية واننا نمتلك ادلة عديدة على ذلك"

أ-اشرح هذا القول لفرويد مبينا االشكالية التي يطرحها 9( .عالمات)
ب-ناقش هذا القول مظهرا ضرورة عدم تهميش الوعي االنساني 7( .عالمات)
ج-هل ترى ان التحليل النفسي غير مفهومنا لالنسان؟ علل اجابتك 4(.عالمات)

عمال موفقا

اسس التصحيح

أ-المقدمة(:عالمتان)
تتوزع ابحاث علم النفس الحديث بين مفهومين اساسيين يبدوان للوهلة االولى متعارضين ومتناقضين:الوعي والالوعي. علم النفس التقليدي ظل لفترة طويلة يرفض مفهوم الالوعي النفسي باعتباره متناقضا. االبحاث و الدراسات النفسية و الفلسفية جعلت ابرز علماء النفس سيغموند فرويد يعتبر ان فرضية الالوعي النفسياصبحت مشروعة .
االشكالية(:عالمتان)فما هي االدلة التي تجعل من فرضية الالوعي النفسي ضرورية وشرعية؟
وهل يمكن بالمقابل ورغم هذه االدلة ان نهمش ونهمل دور الوعي كخاصية انسانية؟
والى اي حد غير التحليل النفسي الذي اكتشفه فرويد مفهومنا لالنسان؟
الشرح5(:عالمات)منذ منتصف القرن التاسع عشر،توقف عدد من العلماء والفالسفة امام حاالت نفسية عدوها الواعية:ماركس ،الروشفوكو ،نيتشه،وشوبنهاور(عرض لمواقفهم)
وفي بدايات القرن العشرين تمت مالحظة ظواهر نفسية عديدة اليمكن تفسيرها اال باللجوء الى فرضية الالوعي النفسي:العادات،االكتشافات العلمية والحلول المفاجئة،بعض الحاالت العاطفية،صوت الطاحونة...
اما الظاهرة االهم التي كشفت عن الالوعي فهي الدراسات الفرويدية والتي بينت اهمية الالوعي في الحياةالنفسية،فالكثير من الظواهر من مثل زالت اللسان واالفعال الناقصة والنسيان واالحالم والكبت والعقد النفسية(شرح
وتفصيل)اصبحت في ايامنا مفاهيم تابعة لمدرية التحليل النفسي.
تعريف الالوعي ،كيفية تشكله ،منهجية التحليل النفسي،نظرية فرويد حول الجهاز النفسي،اهمية الطفولة والحياة الجنسيةعند فرويد(.شرح وتفصيل)
ب-فكرة انتقالية(:عالمة)
لكن على الرغم من االهمية المركزية لالوعي في علم النفس الفرويدي،فان فرويد ظل يرى ان للوعي دورا اوليا في
العالج النفسي.

المناقشة5(:عالمات)

اهمية نظرية فرويد وثورته المعرفية في مجال التحليل النفسي.اغفال فرويد لخصائص الوعي.التركيزعلى ظهور نقاط ضعف وثغرات في نظرية فرويد حول الالوعي.عدم قدرة فرويد على انكار دور الالوعي.مناقشة فرويد من خالل علم النفس التقليدي ووجهات نظر ديكارت ,الظواهرية،سارتر ,آالن ,وغوبلو في تشديدها علىرفض الالوعي النفسي باعتباره فرضية غير مبرهنة وغير وافية.
الخالصة(:عالمة)
االنسان ليس وليد عامل واحد بل هووليدمجموعة عوامل مختلفة تتضافر جميعها لتشكل الشخصية االنسانية بما تحمله منافكار وطموحات وسلوكيات.
مهما كانت االعتراضات التي واجهها مفهوم الالوعي فقد استطاع التحليل النفسي ان يخترق كل الميادين وان يصبح واقعاالى جانب الوعي.
ج-الرأي الشخصي3 ):عالمات)
ابراز أهمية نظرية فرويد في تفسير جوانب من الشخصية االنسانية.مبالغة فرويد في تعميم مالحظاته واهماله لدور الوعي ولجوانب نفسية اخرى.يستطيع الطالب االستعانة بنظريات آدلر ويونغ الظهار قصور نظرية فرويد...-سؤال مفتوح(:عالمة)

