
   01محاضرة رقم 

 مقياس: تيارات فلسفية و مقاربات علمية 

 مدرسي لطلبة سنة أولى ماستر تخصص نشاط بدني رياضي 

 المثاليتيار المقاربة العلمية للعنوان المحاضرة:

  .لوناسد

يعتبر التيار الفلسفي المثالي من أقدم التيارات الفكرية خاصة وأنه يعتبر ثمرة          

جهد الفيلسوف  أفالطون الذي تتلمذ على يد سقراط الذان يرايان أن عالم المثل أو 

المعقوالت أسمى من الوجود المحسوس ألنها هي األصلية و األساسية في الوجود، 

ة التي بنيت أفكارها على سابقتها حيث يرا كل من وهناك المثالية المنبثقة أو الجديد

بحيث كانط ومايسمى ابو الفلسفة الحديثة ديكارت منطق "أنا أفكر إذن أنا موجود" 

،  1967 ،عثمان يرون أن الموجود ال يوجد بدون منطق عقلي أي تخيالت عقلية.)

 (08ص.

 الفلسفـة المثاليـة:
هي: العقـل، الجمـال، الديـن، األخـالق، تمجد الفلسفة المثالية خمسة عناصر 

 الرياضـة البدنيـة.

والمدرسة المثالية هي أقدم المدارس وترجع أصولها إلى الهند القديمة شرقًا 

و)أفالطون( والمدرسة اليونانية في الغرب، وأهم األفكار التي تقوم عليها المدرسة 

كائن روحي حر غايته الرئيسية  المثالية هي الطبيعة غير المادية للكون، وأن اإلنسان

في الحياة التعبير عن طبيعته الخاصة، وعلى التربية أن تساعده على ذلك فهي تؤمن 

بسمو العقل على الجسم، وتعتبر العقل والفكر أسمى ما يتصف به اإلنسان، ولذلك 

فإنها تنظر إلى المعرفة المكتسبة عن طريق العقل هي المعرفة الحقة فهي محصورة 

إلدراكات العقلية بدل الحسية والمعاني الكلية بدل الجزئية، وترى أن األخالق في ا

الصحيحة هي التي توجد بين الفضيلة والعلم، حيث يشترط في العالم أن يكون 

فاضال، وهذا هو أساس المدرسة المثالية، أما المعرفة المستمدة من الحواس فإنها 

س،   ) لبوز، دا ألنها غاشة خادعة.عندهم غير يقينية، وال يمكن أن يعول عليه

 (36.ص

 

 الفلسفة المثالية والتربية:
تعلي المدرسة المثالية من قدر المعلم وتعتبره قدوة للتلميذ ومثاله األعلى وقد 

كان )سقراط( وهو معلم يعمل على تأصيل األفكار وال يعتبرها كأشياء خارجة على 

كإمكانيات في داخله بحاجة إلى أن تتحقق بالفعل وهو ال نطاق المتعلم بل يعتبرها 

يتوقع منه أن ينضح وفق قواعد النحو وإنما ينشد إيقاظ طاقته الكامنة فيه ويساعده 

على تحقيق ذاته وخالصة رأي )سقراط(: "أن األنفس حبلى بالحقائق وعلى فن 

 التربية إال أن يولدها".

كار وتدريب التفكير العقلي، ألن المعرفة فالمدرسة المثالية تنادي بتلقين األف

كلها ليست من عمل الحواس ولكنها من صنع العقل البشري، وهو عنصر مشترك 



بين الناس وجب أن يكون مقياًسا ال تختلف نتائجه مهما اختلفت الظروف وتدعو إلى 

 تنمية القيم الروحية.

م على قدمه، وعدم ويقوم منهاج التربية في الفلسفة المثالية على مبدأ القدي 

قابلية المنهاج للتطور، أي ما توصل إليه األجداد من تراث ثابت ومطلق، ولهذا 

إلى حشو أدمغة التالميذ بالمعلومات والحقائق المطلقة الثابتة التي  -عن قصد–تهدف 

توصل إليها األجداد، وال تهتم بتنمية القوى والجوانب األخرى للتالميذ كالجسمية 

ا تؤمن بالثواب والعقاب وتعتبر هذا األخير شيئًا واجًبا ألنه يدرب ملكة والعقلية، كم

الصبر عند التلميذ ويعتبر )أفالطون( مؤسس ورائد هذه الفلسفة ومجمل آرائه 

 (37.ص)لبوز، د.سنة،  التربوية من كتابه "الجمهورية".

 العالقة بين التربية والفلسفة المثالية؟ طبيعة سؤال: ما

 يـة المثاليـة:أعـالم الترب

 سقـراط: 
 ق. م(  399-480)سقراط، 

 أفالطــــون: 
  –وهو تلميذ سقراط–ق. م(  347-427)أفالطون، 

 

 :التدريس  وطرق المثالية
اعتمدت المثالية على طرق التدريس التي تهدف إلى حشو عقول التالميذ حشواً ميكانيكياً  

األجداد، فالمعلم عليه تلقين المعلومات وما على بالحقائق والمعلومات التي توصل إليها 

المتعلم إال أن يحفظها وأن يخزنها في عقله كما ترى أن على المعلم استعمال العقاب البدني  

 الفروق  من أجل المحافظة على الهدوء في غرفة الدراسة كما أنها ال تهتم بمراعاة

 .بين التالميذ الفردية

ً إذا جلس وتركز المثالية على طرق  المحاضرة واإللقاء، وفي نظرها يعتبر التلميذ مثاليا

صامتاً ساكناً ليتمكن من استيعاب المعارف التي تلقى عليه من أجل خزنها وحفظها، لذلك 

 .ركزت المثالية على العقوبات البدنية إلخضاع الجسم خضوعاً تاماً للعقل

طنين الكلمات، وعموماً فإنها في مجال كما أنها تركز على التعليم السردي الذي يعتمد على 

التربية والتعليم قد ركزت على تدريب الجانب العقلي، وأهملت تدريب الجسم واالهتمام به  

مقارنة باالهتمام بالعقل، وأهملت تأثير البيئة على اإلنسان، وركزت على تعليم الصفوة؛ 

-https://www.new، 2019،) الشهري.لما لهم من إمكانات نظرية للتعلم واالستمرار فيه

educ.com ) 

 .المعلم -1

 .التلميذ -2

 المنهاج. -3

 

  ؟في المثالية والمجتمع التربية بين طبيعة العالقة سؤال: ما 

 



 

 المراجع: 

محاضرات في علوم التربية ، قسم علم النفس وعلوم التربية ،  :)د.س( عبد هللا، لبوز  -

 .كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة

، محاضرات في مقياس التيارات التربوية المعاصرة، (2015) الحسين، مصطفاوي  -

على  www.univ-bouira.dz  .24 /04 /2017منشورة على موقع جامعة البويرة ، 

 . 21:59الساعة 

مقال نشور  التربوية وتطبيقاتها روادها المثالية الفلسفة :(2019) مريم ،الشهري محمد  -

،  2020/ 05/01، تم التصفح يوم  https://www.new-educ.com  في الموقع:

07:40 . 

: رواد المثالية في الفلسفة الغربية، مكتبة نور، دار المعارف،  ( 1967 )عثمان ،أمين -

 .22:00على الساعة   https://www.noor-book.com  ،24/02/2019الرابط : 

على الرابط:  مقال منشور ،د الفَْلَسفة الِمثالية: نق)د.س(لينا ،صالح الدين -

http://www.ahewar.org  على الساعة  2020-03-08اإلطالع عليه بتاريخ   تم

19:30 . 

 
02 رقم محاضرة   

علمية مقاربات و فلسفية تيارات: مقياس  

مدرسي رياضي بدني نشاط تخصص ماستر أولى سنة لطلبة  

الطبيعي للتيار العلمية المقاربة:المحاضرة عنوان  

 

 بحيث التربية، فلسفة في البارزة المرجعيات بين من الطبيعي اإلتجاه يعتبر       

 المشهور كتابه خالل من وبالخصوص روسو، جاك جان الفيلسوف معالمه حدد

 على يولد الطفل أن روسو  لسان على المذهب هذا يرى بحيث التربية أو  إميل

 فيفسد تربيته في والديه يدي بين من خرج ما وإذا األحوال أحسن وفي خيرا طبيعته

 والديه يدي بين يتربى أن رأيه حسب روسو وينصح والعادات العلوم أسوء ويتلقى

 الترتيب في سواء بينهما توافق هناك ويكون أباه والمؤدب أمه المرضع يكون بحيث

 بيد هي مما وثقافة تسامحا اآلباء أفضل يد على أفضل الطفل تربية وتكون المنهج أو 

42،41. ص ،1985 ، روسو. ) األساتذة أبرع ) 

 بعد يبلغ لم روسو  و توفيت فنانة، و  أديبة أم و  ساعاتي أب من جنيف في ولد

 يقول حيث نفسيته في كبير أثر لذلك وكان الوالدة، مضاعفات بسبب األول األسبوع

 عمره من العاشرة في“.  والدتي موت والدتي كلفت لقد“ التربية أو  إميل كتابه في

 التاسعة وفي…  البساتين عمل و  الفالحة فيها تعلم جنيف خارج بمدرسة التحق

 درس كما الموسيقى، وتعلم بالمدرسة وألحقته وارنر دي السيدة على تعرف عشر

العصور مختلف من مفكرون و  فالسفة كتبه ما على وتعرف الالتينية اللغة مبادئ  

… 



 بإحدى تشتغل التي الريفية الفتاة ليفاسيير تيريز تزوج باريس، إلى رحل ،1741 في

 له أتاح باريس في وجوده األطفال رعاية بدار ألحقهم أطفال 6 منها أنجب الفنادق

ديدرو  و كفولتير التنوير حركة بزعماء مباشرة االتصال  …. 

 عميقة دراية على جعلته حياته مراحل مختلف في الشقاء و البؤس حياة عاش

 التربية في برأيه يجهر و  المفاسد، من به يحيط ما و عصره، في المجتمع بأسرار

 موسى،( عقاب من يناله قد بما مبال غير االقتصاد و  السياسة و  واالجتماع

121-120.ص ،2018فرحة، ) 

الفكري؟ التيار هذا في التربية مراحل من تستنتج ماذا: سؤال  

كاآلتي وهي(: إميل) كتاب في العامة التربوية المبادئ : 

 األصلية الخطيئة ينكر فهو: األصلية طبيعته وخيرية التامة الطفل ببراءة اإليمان -1

 حقد من اإلنسان قلب على يطرأ ما أو  اإلنسان قلب في أصلي وجود أي ينكر كما

 من له مكتسبان فهما وتحلل فساد من سلوكه يلحق وما وفخر وأنانية وحسد وكراهية

األصلية فطرته من وليس فيها عاش التي الفاسدة البيئة . 

: النشء تربية في قوانينها مراعاة بوجوب واإليمان الطبيعة شأن من اإلعالء -2

 شخصيته تفتح على تساعد التي هي ألنها لإلنسان، التربية بضرورة يؤمن وهو

 مصادر، ثالثة من تأتينا نظره في والتربية فيه المرغوب بالشكل وتشكيلها وصقلها

 وجوارحنا وظائفنا فنمو األشيـاء، من أو  النـاس، من أو الطبيعـة، من إما: هي

 تربية هو ذلك النمو  ذلك من اإلفادة من نتعلم وما الطبيعة تربية هو  ذلك الداخلي

 وكأننا األشياء تربية هو فذلك بها نتأثر التي األشياء عن بخبرتنا نكتسبه وما الناس،

أصولهم وباختالف ضروبهم باختالف يختلفون أساتذة ثالثة أمام . 

 الفطرية وغرائزه الطفل ميول تحترم الطبيعة، لقوانين وفقًا تسير التي والتربية

 وإذاللها كبتها من بدال قواهم تحرير على وتعمل المعقولة، ورغباته األولية ونزعاته

 تنمية على للطفل عونا الحرية في ألن االجتماعية، والتقاليد للنظم وإخضاعها

 وفقًا تسير التي والتربية النفس، على واالعتماد االستقالل على وتعويده شخصيته

 والصبر والتقشف البساطة حياة على أيًضا تعويده على تعمل الطبيعة لقوانين

األلم وتحمل شيء كل في واالعتدال . 

 أن يجب والتربية البشري، للجنس مقابر سوى ليست( روسو ) نظر في المدن وتعد

 المراد المعارف لتوضيح ووسيلة للدرس موضوًعا الطبيعة مظاهر من تتخذ

 .اكتسابها

 أال هذا معنى وليس تقريًبا، عشر الثانية سن حتى السلبية للتربية( روسو ) تأكيد -3

 الطبيعة لقوانين وفقًا تسير التي التربية تلك بها قصد وإنما مطلقًا، تربية هناك تكون

 خصائص بين من فإنه المعنى وبهذا التقليدية، التربية خصائصها في تخالف التي

 أكثر باألشياء واالحتكاك العملية والممارسة الخبرة على اعتمادها الطبيعية التربية

 يقول لها، معنى ال التي باأللفاظ الطفل ذهن وحشو اللفظي، التلقين على االعتماد من

 وحدها فالتربية لفظية، دروًسا التلميذ نلقن أن ينبغي ال(: »إميل) كتابه في( روسو )

 سلبية تكون أن ينبغي إذا األولى فالتربية وتأديبه، تعليمه تتولى أن يجب التي هي

 .«خالصة



 به، والعناية وحمايته رغباته، جميع تلبية عدم السلبية التربية خصائص من أنه كما

لفعله طبيعية نتيجة كان بما إال عقابه وعدم معينة، عادة تكوين على جبره وعدم . 

 يجب لذلك: ومصالحه الحاضرة وحاجاته وميوله وخصائصه الطفل بأن اإليمان -4

 ومصالحهم وقيمهم وميولهم الكبار حاجات من بدال التربية عملية مركز تكون أن

 ومحاولة المختلفة النمو  مراحل و  األعمار بين التمييز ضرورة وفي ومفاهيمهم،

 وفي. المرحلة تلك خصائص أساس على مرحلة كل في التربوية العملية إقامة

 مع تتماشى طبيعية عملية وأنها الحياة باستمرار مستمرة عملية التربية بأن اإليمان

 وتلك النوازع هذه تصد اصطناعية عملية وليست للطفل الفطرية والنوازع الميول

 وتتفق البيئية، بالعوامل الحتكاكنا نتيجة الداخل من تنبع عملية وأنها وتكبتها، الميول

 الحديثة التربية مبادئ مع عشر الثامن القرن في( روسو ) بها آمن التي المبادئ هذه

العشرين القرن في . 

 تسعى أن يجب التي األهداف: بأن إيمانه على التربوية( روسو ) فلسفة تقوم كما -5

 والطرق األهداف هذه تحقيق على تساعد التي والخبرات والمناهج لتحقيقها التربية

 يجب المقترحة والخبرات والمناهج المرسومة األهداف لتحقيق تتبع التي واألساليب

أن( روسو) يرى بها، التلميذ أو الطفل يمر التي النمو  لمرحلة مناسبة تكون أن : 

 التركيز يجب(: الخامسة السنة حتى الوالدة) من تمتد التي األولى الطفولة مرحلة -

الطبيعة من يخاف وال الجسدية البنية سليم والنفسية، الجسمية التربية على فيها . 

 الصفات بتكوين أوسع بصورة االهتمام بدء(: سنوات 12-05) الثانية المرحلة -

 صفة: هي الخلقية والصفات السابقة، المرحلة أهداف على التركيز مع الخلقية،

المتبادلة الحقوق تقدير النفس، على االعتماد األلم، تحمل التقشف، الشجاعة، . 

 وتختلف تنظيما، أكثر وهي العقلية، التربية بداية(: سنة 15-12) الثالثة المرحلة -

 العقلية، وقواه ملكاته بتنمية المرحلة هذه في التربية وتتصف التقليدية، التربية عن

 وتحبيب الطبيعية، والعلوم الجغرافيا عن النافعة بالمعارف وتزويده المبادأة، وروح

والنجارة والحدادة كالزراعة إليه اليدوية والحرف العملية الفنون بعض . 

 على التركيز وفيها(: سنة 25) الـ حتى تمتد التي األخيرة وهي الرابعة المرحلة -

عنده االجتماعي والذوق الديني والضمير العاطفة . 

 دراسته الشاب به يختم ما خير وهي: الخارجية والرحالت باألسفار اإليمان -6

 تجاربه ومن العقلي أفقه من توسع أن والرحالت األسفار هذه شأن من ألن المنظمة

 هذه نحو  ومفاهيمه اتجاهاته من وتغير المختلفة، للشعوب معرفته من وتزيد

52-51 ص س،.د لبوز،.)أخالقه من وتهذب الشعوب، ) 

 

الطبيعي؟ للتيار التربوية األفكار في رأيك ما: سؤال  

 

 

 

 

 



 :المراجع

 تربية أو  إميل:  محمد زكي أحمد وقدمه لوقا نظمي ترجمه روسو  جاك جان -

1985 ، والنشر للطباعة العربية الشركة الرشد، إلى المهد من الطفل . 

 التربية، كلية قسم البعث جامعة ، التربية فلسفة فرحة، محمد و موسى محمد -

الرابط عبر سوريا، صف،حمص معلم قسم  http://www.hama-univ.edu.sy   

19:58 الساعة على 11/02/2018 ، . 

 جاك لجون)  التــربية أو  إميــل(  كتــاب في قراءة:  مصباح ابراهيم -

الموقع في منشور روســو،مقال  : https://www.new-educ.com’ 

01/03/2019 ، 20:41. 

 ، التربية وعلوم النفس علم قسم ، التربية علوم في محاضرات: لبوز هللا  عبد -

 .ورقلة مرباح قاصدي جامعة ، اإلجتماعية و  اإلنسانية العلوم كلية
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البنائي  للتيار  العلمية  المقاربة :المحاضرة عنوان  

لوناس .د  

 

يلي فيما  نلخّصها  المعرفي للتعلم  االفتراضات  من  مجموعة البنائيون ويضع : 

التوجه وغرضية  ومستمرة   نشطة  بنائية  عملية  التعلم: أوال  : 

اآلتية المضامين االفتراض  هذا  ويتضمن : 

-1 بنائية  عملية  التعلم : 

لتراكيب  المتعلم بها  يقوم مستمرة  إبداع  عملية   عن   عبارة  التعلم أن يعني  وهذا  

المحسوس،  العالم  معطيات  مع خبراته وتفسر  ظم   ّ تن (  معرفية منظومات ) جديدة  معرفية  

الفهم  من  وأشمل  أوسع  لفهم يسعى لكي  خبرات  من  به  يمر  ما تنظيم  يعيد   فالمتعلم  

أو  الفهم  على   القائم التعلم  على   البنائيون ويؤكد . المحددة الخبرات  به  توحي  الذي  

12.ص  ه،1423 العويشق،  ) ) .Meaningful Learning  المعنى  ذي التعلم  



 

نشطة عملية   التعلم 2- : 

بنفسه، المعرفة الكتشاف  للوصول  عقليًا جهًدا  يبذل  المتعلم أن  ذلك يعني   

حتى  الفروض، يختبر  أن  ويحاول  لحلها، معينة  فروض  يقترح  مشكلة  يواجه  فعندما  

المبرمج  التعلم في  عنه  البنائيين عند  النشط  التعلم  ويختلف.  معينة نتيجة إلى  يصل  

أطر  داخل  مسبقًا محددة لمعرفة  يوصله  نشاطه أن  غير  نشًطا يكون   المتعلم حيث   

بنفسه   المعرفة يبني أن  المتعلم  على  ولكن   البرنامج، . 

التوجه غرضية عملية   التعلم -3 : 

تحقيق  إلى  خالله  من المتعلم يسعى   غرضي  تعّلم البنائية نظر  وجهة من  فالتعلم  

نزعة  ترضي   أو  لديه  أسئلة على تجيب   أو ما مشكلة حل  في تسهم معينة  أغراض   

  في مثابًرا  وتجعله  المتعلم أنشطة  األغراض  توّجه  حيث  معين، موضوع  تعلم   نحو   لديه ذاتية

  المتعلم حياة  واقع  من  التعلم  أغراض  تحديد  أهمية  على يؤكد  المبدأ وهذا.  أهدافه تحقيق

18.ص  ه،1423 العويشق، . )واحتياجاته   واهتماماته ) 

 

البنائية  والنظرية   المنهج  

يأتي   كما  البنائية النظرية  ضوء في  المنهج  عناصر   تتأثر  

األهداف: أوال   

يتم  عامة  أغراض  صورة  في  البنائية  النظرية لتصور  وفقًا  التعليمية  األهداف تصاغ  

التعلم  لمهمة  عاًما   هدفًا  تتضمن والمتعلمين  المعلم  بين  اجتماعي  تفاوض  خالل  من  تحديدها   

  المتعلمين من  مجموعة أو متعلم كل  تخص  شخصية  وأهدافًا  لتحقيقه، المتعلمين جميع يسعى 

 . لوحدهم

المحتوى: ثانيًا  : 

مشكالت  أو  مهام  صورة في غالبًا  -  البنائية النظرية  ضوء في  -  المحتوى إعداد  يتم  

وحياتهم  المتعلمين  بواقع  عالقة  ذات  حقيقية  . 

النمو  من  مزيد  إلى  تفكيرهم   لحفز المتعلمين فهم  تتجاوز   تطبيقات   المحتوى ويتضمن  



التدريس  استراتيجيات : ثالثًا   

لمشكالت  المتعلمين  مواجهة على البنائية  النظرية  في التدريس  استراتيجيات  تعتمد   

  النظرية  تبنّتها   التي التدريسية  االستراتيجيات  أبرز ومن لها،  حلول  إيجاد  نحو  للسعي حقيقية 

 :البنائية

الشكل بخريطة   التدريس -.التعلم  دورة -.المشكالت  حل - . 

 

المعلم أدوار : 

ومبادراتهم   واستقالليتهم المتعلمين  يشجع  - . 

واليدويات   أولية ومصادر  خام المعلومات  يستخدم  - . 

والمحتوى التدريس  أسلوب  ويغيّر ،  المفضلة الموضوعات   يختاروا أن  للمتعلمين  يسمح  - . 

مفاهيمهم  في اآلخرين مع  يتشاركوا  أن  قبل  للمفاهيم  المتعلمين  فهم عن  يتحقق - . 

البعض  بعضهم  ومع   معه  مناقشات   في  للدخول المتعلمين  يشجع  - . 

  ،  مفتوحة وأسئلة   عميقًا  تفكيًرا تتطلب   أسئلة طرح  طريق  عن  للبحث  المتعلمين  يشجع  -

19.ص   ه،1423 العويشق، . )البعض  بعضهم  لسؤال ويشجعهم  ) 

 

 المراجع

  العلوم   كلية   ،  التربية  وعلوم  النفس   علم   قسم  ،  التربية   علوم   في  محاضرات   لبوز،  هللا  عبد  -

ورقلة  مرباح  قاصدي  جامعة ، اإلجتماعية  و  اإلنسانية  . 

  دون  ، ه1423 التعلم، و  التعليم   في وتطبيقاتها  البنائية النظرية العويشق، حمد  بن ناصر  -

نشر دار ودون  طبعة   .  

  معلم قسم التربية، كلية  قسم البعث  جامعة  ،  التربية فلسفة فرحة، محمد  و  موسى  محمد  -

الرابط عبر  سوريا، صف،حمص   http://www.hama-univ.edu.sy   ، 11/02/2018 

19:58 الساعة  على . 

  لمين  محمد  جامعة الثانية،  السنة  لطلبة  التربوية النظريات  مادة  في ،محاضرات  جدو بن  بوطالبي 

  السنة سطيف، الرياضية و  البدنية  النشاطات  وتقنيات  علوم   فرع اإلنسانية  العلوم كلية  دباغين 

2015/2016 الجامعة . 
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لوناس. أ  

 

 المعرفة، سبق قد اإلنساني الوجود أن أي الماهية يسبق الوجود أن الوجودية تعني

 اإلدراك أو  الوعي وهو  اإلنسان في الروحي المظهر على الوجودية وتؤكد

 الحياة في يجازف فاإلنسان الجسم تهمل ال وهي الذات تتحقق وبالوعي الشعوري

 استعمال من بد ال الحالة هذه وفي الخاصة، مسئوليته أجل ومن نفسه خلق أجل من

 المفكرة الذات بين الوصل صلة والجسم المواجهة، هذه من يتمكن لكي جسمه

 يسمى ما وهو  الجسد خالل من الخارجي العالم على تفتح  فالذات الخارجي والعالم

العالم في بالوجود . 

 الوجودي للتيار الزاوية حجر واضع( م1858-1813) كيركجارد سورين ويعتبر

 يؤثر وكان الفلسفي، بالتصنيف يسمى لما كرها الناس اشد من كان وقد المعاصر،

 فلسفته اكتشاف مهمة للقارئ يترك ثم وقصص روايات في أفكاره عن يعبر أن

 .الوجودية

 للوجودية يكون أن غريبا فليس التربية ميدان في وثيقة عالقة الوجودية للفلسفة إن

 يظهر االشتقاقي أصلها في تعني يربي كلمة أن ذلك ، التربوية للعملية بالنسبة نتائج

 الفرد، إمكانات إظهار على العمل هي معانيها بأوسع التربية أن ،أي يخرج أو 

 ال فالتربية المرء، إمكانات نحو  االنطالق أو  الخروج تعني البشري الوجود وكلمة

 إلى عليها ويعلو الراهنة حالته عن يخرج أي ،" يوجد" المرء نترك أن من اقل تعني

فريدا شخصا أي هو، ما فيه يصبح الذي الوجودي المجال . 

 مسؤولية مسؤول وهو  وتصرفاته أفعاله مجموع هو  الوجودية نظر في اإلنسان    

 الطبيعة في والشر والخير أخرى، تصرفات يختار أن يستطيع حر ألنه كاملة

 ومدى الحياتية المواقف مواجهة على وقدرته اإلنسان سلوك بمدى يقاس اإلنسانية

 ما بقدر أي ذاته يحقق فيها نجاحه فبقدر مواقف فاإلنسان فيها، إخفاقه أو  نجاحه

2018 فرحة، ، موسى.)صحيح والعكس خيراً  يكون ) 



 وجودية على تأكيده خالل من التربية العملية يخدم التيار هذا أن ترى هل:  سؤال

غيره؟ عن للتميز للوجود الخروج في ورغبته المتعلم  

 

التربية اهداف : 

 الحرة الواعية الشخصية بناء تحقيق هو  الوجودية نظر في التربوي الهدف إن

 اإلنسان بها يمر التي الحياة مواقف خالل من ذاتها تحقق التي الملتزمة المسؤولة

ويعانيها يعيشها والتي . 

الوجودية للفلسفة التربوية التطبيقات  

 :المنهاج

 يتحقق طريقها عن التي األساسية الركيزة هو  الوجودية نظر في الدراسي المنهج 

 والفردية العزلة مثل الفلسفة هذه تتبناها التي المشكالت يعالج المنهج وهذا الهدف،

 التي الموضوعات ومن ، والمعرفة القيم وقضية الدراسية المواد وطبيعة والمعرفة

 الحرية مجال هو  الذي الخارجي بالعالم ترتبط التي المواد الدراسي المنهج يحتويها

 العالم يعرف أن الطالب يستطيع المواد هذه طريق ففي واالختيار والممارسة

ذاته يحقق لكي الخارجي . 

 الحوار، طريقة هي الوجودية تعتمدها التي التدريس طريقة: التدريس طريقة

 يستثير الحوار طريق ففي ذاته، تحقيق من الطالب تمكن التي السقراطية الطريقة

 لكي الشائعة والمفاهيم السابقة المعارف ومراجعة البحث إلى ويدفعهم التالميذ المعلم

المواقف أمام نفسه الطالب يجد . 

 يساعد أن أي ومشاعره، وذكاءه المتعلم ميل يثير أن هي المعلم وظيفة: المعلم

 والفردية بالحرية التزامه قوة بفضل والمعلم الذات، تحقيق نحو  مرحلته في الطالب

الفلسفة  لهذه العليا المثل تجاه الطلبة لدى حماسه يؤكد أن يستطيع . 

 على والتأكيد للتلميذ الحقيقية الحرية على للتربية الوجودية الفلسفة تؤكد: المتعلم

 التفكير أن هو نفسه أمام التلميذ يضعه أن يجب الذي األساسي الهدف وان أصالته،

 اختيار في أساسي دور للتلميذ يكون أن وترى لذاته، تحقيق ألنه ضروري الذاتي

 هذه، االختيار حرية يتحمل وان وطريقته وزمانه التعلم ومكان التعليمية الخبرات

 صراع بينهما يتولد ال بحيث والمتعلم المعلم بين العالقة على الفلسفة هذه وتركز

01.ص ،2015 مصطفاوي،.)  التلميذ أمام عائقا يقف ) 



الدراسي؟ المنهاج أهمية على تأكيدها خالل من للتربية التيار هذا ميول علل: سؤال  

 

 :المراجع

  ،  التربية  وعلوم  النفس  علم  قسم  ،  التربية  علوم  في  محاضرات  لبوز،  هللا  عبد -

ورقلة مرباح قاصدي جامعة ، اإلجتماعية و  اإلنسانية العلوم كلية . 

 المعاصرة، التربوية التيارات مقياس في محاضرات ، مصطفاوي الحسين -

 www.univ-bouira.dz . 24/04/2017 ، البويرة جامعة موقع على منشورة

21:59 الساعة على . 

 التربية، كلية قسم البعث جامعة ، التربية فلسفة فرحة، محمد و  موسى محمد -

الرابط عبر سوريا، صف،حمص معلم قسم  http://www.hama-univ.edu.sy   

19:58 الساعة على 11/02/2018 ، . 

 الثانية، السنة لطلبة التربوية النظريات مادة في ،محاضرات جدو  بن بوطالبي

 البدنية النشاطات وتقنيات علوم فرع اإلنسانية العلوم كلية دباغين لمين محمد جامعة

2015/2016 الجامعة السنة سطيف، الرياضية و  . 
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النفعي) البراغماتي للتيار العلمية المقاربة:المحاضرة عنوان ) 

 لوناس .أ

  .ب

 مذهب وهي العمل، ومعناه( براغما) اليوناني اللفظ من مشتق اسم البراغماتية

 فالفكرة الناجح، العمل إلى صاحبه قاد إذا إال غايته يبلغ ال العقل أن يقرر فلسفي

 بالفعل يتحقق ما فكل التجربة، تحققها التي الفكرة أي الناجحة، الفكرة هي الصحيحة

 يوجد ال أنه كله ذلك ومعنى العملية، بنتائجها إال القضية صدق يقاس وال حق، هو 

 جانبها عن النظر بصرف صحيحة نتائج منها تستنبط أولية معرفة العقل في

 مظان تقطع التي العملية التجربة بنتائج رهن كله األمر بل العملي، الميداني

 .االشتباه

  فلسفة وهي بأمريكا، المعروف الجديد العالَم ِمزاج عن تعبر فلسفة والبراغماتية

 إلى األوروبيون المهاجرون حملها التي األفكار بين التفاعل ثمرة وهي حديثة

 واسعة أرض في المهاجرون نزل فقد فيها، نشئوا التي الجديدة البيئة وبين أمريكا،

 واستغالل يلقونها، التي الصعاب تذليل في وعقولهم سواعدهم على يعتمدون بكر،

 إذن فالمعول رغدة، عيشة لهم تتيسر لكي أيديهم تحت الموجودة اإلمكانيات جميع

 من طريقة بواسطة أحدهم، يواجهها التي المشكالت وحل والكفاح العمل على

التالية الثالثة الطرق بالمحاولة أو  الحيلة، أو  ، العقل  . 

مطروقة وسائل أو  موروثة ثروة على المعول وليس  

 بالتصميم تحسينها يمكن الحياة ظروف بأن تؤمن وإنما بالجبر تؤمن ال الروح وهذه

 مالزًما ارتباًطا مرتبط التفكير أن تعتقد والتي بالعقل، يسترشد الذي العمل على

 .بالعمل

تحقيقها وسائل عن انفصلت إذا وعقيمة فارغة األخالقية المثل أن تعتبر كما . 

مستمر تغير في جارية عملية هي بل كامال نظاًما وليست ثابتة، ليست الحقيقة . 



 وتشكيل صياغة يستطيع ولكنه الخارجية، القوى يد في ألعوبة ليس اإلنسان

وإرادته بعزمه الظروف . 

الفكرية؟ العولمة عالم من اليوم نعيشه لما البراغماتي التيار مطابقة مدى ما: سؤال  

البراغماتية الفلسفة مميزات -2  

الحياة مظاهر جميع في المستمر بالتطور أتباعها إيمان - . 

العالم  بوحدة اإليمان -  

اإلنسانية الشخصية بوحدة اإليمان -  

وتقدمه المجتمع إصالح في البشري الذكاء بقيمة اإليمان -  

العمل تقديس -  

للمعرفة كمصدر والتجربة الخبرة تأكيد -  

واألخالق للمعرفة الوظيفية النفعية النظرة -  

 

التربيـة في البراغماتية  الفلسفـة في أثـرت التي العوامل -3 : 

 إحدى( نفسها تسمي كما التقدمية التربية أو ) التربية في البراغماتية النظرية تعتبر

 قيادة كانت بعدما األمريكيين المربين بزعامة العشرين القرن ميزت التي الفلسفات

 وأصبح( وغيرهم الفرنسيون اإلنجليز، األلمان،) األوروبيين بيد التربوي التفكير

 تعدى بل األمريكية، التربوية للنظريات المقلد دور العشرين القرن في أوروبا دور

أهمها عوامل كله ولهذا الثانية، ع الحرب بعد خصوًصا وآسيا إفريقيا حتى  

 التقاليد ورفض فكري تحرر من األمريكان والمربون العلماء به يمتاز ما -1

 وتمكنهم بالحرية وتمتعهم العلمي، والبحث للتجربة صادق وحب السائدة واألفكار

أفكارهم نشر من  

 من ومعنوي مادي تشجيع من أمريكا في والتربوي العلمي البحث يلقاه ما -2

 من األمريكية التربوية المكتبة به تزخر فيما وهذا واألهلية، الحكومية المؤسسات

التربوية والتقارير واألبحاث والكتب والنفسية التربوية المجالت آالف  



 الحكم من ممكن قدر أكبر إعطاء من األمريكي السياسي التنظيم به يمتاز ما -3

 شئون تدير أن في والمقاطعات المدن لهذه وسماحه والمدن للمقاطعات المحلي

 الحكومة سلطة من تدخل دون وحاجاتها ظروفها حسب وتكيفه بنفسها تعليمها

 ظهور على التعليم في الالمركزية هذه ساعدت وقد الواليات، حكومات أو  االتحادية

 ومناهجها المدرسية وتنظيماتها التعليمية قوانينها باختالف التعليمية النظم من اآلالف

 مجاالت في التربوية التجارب نطاق واتساع تنويع على شجعت كما الدراسية،

المدرسي والتنظيم التدريس وطرائق المناهج  

 والتربوية النفسية األبحاث نتائج مع األمريكية التربوية النظريات تمشي -4

 الحديث الصناعي المجتمع متطلبات ومع الديمقراطية المبادئ ومع واالجتماعية

العالمية صفة بذلك واكتسابها . 

 وعلى وتقدمه، األمريكي التربوي التفكير تطور سرعة عوامل أهم بالتالي وهي

العالمية القيادة مركز يحتل جعله . 

  أكثر  التربوية  العملية  نتائج  على  البراغماتي  التيار  يركز  هل  منظورك  حسب:  سؤال 

مضمونها؟ من  

 ، John Dewey  م، 1859-1952ديوي جون االتجاه هذا في ساروا الذين من

التالي الوجه من التربية إلى ينظر الذي   

ثالث بعناصر العملية هذه وتتم: الخبرة هو  التربية أساس 1-  

ما شيء فعل -أ  

الفعل هذا بنتيجة الشعور -ب  

 وهذه معرفة إلى تؤدي فالخبرة, الخبرة تسببها التي والمعاناة الفعل بين الربط ثم -ج

السلوك في تعديل إلى تؤدي المعرفة . 

 مختلف إدخال بضرورة ديوي ينادي: والممارسة العمل عن ينتج المثمر التعليم 2-

مصغرة صورة وتصبح, يجددها هذا ألن المدرسة إلى المهني . 

 ذلك من ويجني ضرورته يدرك فهو  شيء بصنع التلميذ يقوم وعندما, للمجتمع 3-

مختلفة خبرات . 

 مع أفضل تكيف إلى النشاط يوجه أنه بحيث مشكالت حل وسيلة هو  التفكير 4-

المتغيرة البيئة  



 محل تحل مدرسيهم وبين وبينهم األطفال بين التعاونية االجتماعية الطريقة أن 5-

التقليدية المدرسة في المعلم يمارسها التي والديكتاتورية السيطرة . 

 وينشأ)  الموضوعية العوامل وبين(  الداخل)  الذات بين والترابط التفاعل أن 6-

مستمر تغيير عنه  (Situation ) في للفرد بالموقف يسمى ما يكون(  الخارج 

 والتنظيم التوفيق تتطلب المربي ومهمة الخارج في المحيطة والظروف الداخل

النتائج أحسن إلى للوصول العالقة لهذه والتوجيه  
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