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 -1فلسفة التربية املثالية
 املاثلية من مقدم مايفلسفلتمايتيمتشكلتمضم منسقمنعرفي. تأسستماملاثلية معلىميممقفالطونمومتطورتمعبرمايتلريخم موانتشرتمعلىميممايعميممن مايفالسف من مقبرزهمم:مهةجل،مكلنط،مبركلي…الخ م
 املاثلية مهيمتلكمايفلسف مايتيمترجعمايوجودمإلىمايفكرمقي مقنمايوادعمايطبةعيمايذيمنعيشهموميحةطمبنلمهومروحيمفيمقسلسه .م
 ايوجود مالحقةقي مهو مايوجود مايمي متتعرف معلةه مايروح مسواء موجودا منلهويل مقو موجودامقنطويوجةل .م
 موايعقلمقومايروحمهملمايعليممالحقةقي،مقنلماألشةلءمفيمايعليممايطبةعيمنلمهيمقالماشبلحمقومضاللمميهلم م
موجود
مفال
ماملاثل،
يعليم
إالمبمقمارمإدراكمايعقلميهل،موادترابهلمن معليمماملاثل.
 -1بنية النظام التعليمي :
 تتبنىماملاثلية منظل متعلةميميقو معلىمفكرةماملراحلمايتعلةم مايتيمتتوافقمنعمنمومايفردمقكلديمةلموعقلةلم موخلقةل.
 كلمنرحل متتكونمن منستويلتمنتتلبع متتسممنوادهمبليتسلسلماملنطقيمماملتمرج.تعولماملاثلية معلىمدلعمةمقسلسة م موهيماخراجماألفكلرمن معقلماملتعلم،معلىماعتبلرمقنماالنسلنم
 ميصلبمبلينسةلنمعنمموالدتهموهذامتبعلميألسطورةماألفالطونة .م
 الجهلمنلمهومإال منسةلنموايعلممنل مهومإالمتذكر،م موايتعلممهومن ميسمحمبلسترجلعمقومتذكرمنختلفماملعلرفموالخبرات،مونسأي مالجملمايصلعممواينلزلمعنممقفالطونمتلخصمهذهمايفكرة.
 -2األهداف التربوية.
 تتركزماألهمافمايتربوي معلىمتنمة مايفردمعقلةلموخلقةلمقيمتنمةتهمن مالجلنبمايروحيم. ايتمريبمعلىمإدراكمالحقلئقماياثلبت م مواملعلرفمايكلة من مقجلمايوصولمإلىمايفضلئلم مواملاثلمايعلةل.
 مألنمايعقلمهومقسلسمايوصولمإلىمالحقلئقمع مطريقمايتفكير.م3

 موايتأنلم موايعقلميتممبهملماسترجلعماألفكلرم مواملعلرفمموالحقلئقمايكلنن ،موبهميتممايتواصلمبعليمماملاثل.
 املاثلية ميممتعطيمقهمة مكبرىميتربة مالجلنبمالجسميم موايوجمانيمم مواملهلري. ذيكمألنهلمتعردلمتنمة مايعقلم موتهذيبمايروح،ممفلستبعمتمايمراسلتمايعملة مم موايتعلةمماملنهي.
 مايتعلةمميقتصرمعلىمتعلمممايعلو ماينظري مذاتمايطلبعمايعقليم موايتحلةلي.م ألنهلموحمهلمن متكفلمتمنة منختلفمامللكلتمايعقلة :مايفلسف ،مايريلضةلت،ماملنطق…مم. مون مقهماف مايتربوي معنم ماملاثلية مهو متنمة مالجلنب مالخلقي ،من مخالل مايتحكم مفيمالجسم،مبتجلوزمكلمايغرائزممواينزوات،موايتحكممفيمالحواس،مومتوجةهماإلرادةم،موفرضماأل موانرم
يغرسمايطلع م مواالحترا م موااليتزا مبلينظل مايصلر  .م
 ميذيكميجوز ماستخما مايعقلبمايبمنيمبهمفمايوصول مإلى مايغليلتماألخالدة م موكبحمشهواتمالجسمم .م
 إن مهمفمايتربة ميمى ماملاثليةينمثلبتمالميتغيرمبتغيرمايزنلنمواملكلنمقوماملجتمعلت ،منلدا مالجمةعميشتركمفيمخلصة مايعقل .م
 موقسمىمهمفميمىمايفلسف ماملاثلية مفيمعليممايتربة مهومايوصولمإلىمتكوي مطبق من مالحكملءمايذي ميجسمونمإرادةمهللام مويعملونمعلىمتحقةقهلمونشرمايعملموايفضةل مواملسلواةم مواألخالقم
وايعلم .م
 -3املنهج التربوي.
 يتضم ماملنهجمايمراس يمفيمهذهمايفلسف ماملوادماينظري مبلعتبلرهلمتركزمعلىمايروحم موايعقلمالمالجسم .م
 ألنهلموحمهلمن متستطةعمتنمة مالجلنبمايعقليم موايروحيمعنمماالنسلنمومتتماثلمتلكماملوادمفيم:مايفلسف م،ماملنطقم،مايريلضةلتم،مايمي م،ماالدبم م
 قنلمايعلو مايتطبةقة موايتجريبة ميتمماستبعلدهلمألنهلمترتبطمبللجلنبمالجسميم موبليعليممامللدي.م م
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 متلكماملوادمتعللجمنوضوعلتمجزئة ،مبعةمةمع مايقةم،م موهيمالمتقرمنل مهومصلدقمقومكلذبممممممممممممومالمنلمهومخيرموشر .م
 مميذاميجبمقنميتضم ماملنهجمالخبرةماإلنسلنة ميلجنسمايبشريم:مامللض ي،مايتراثمايقميممايكتبمايكالسةكة ،مخالص مايفكرماإلنسلني .م
 ممكذيك مايكتب م مواملعلرف مايتي متسلهم مفي متنمة معقل ماإلنسلن مكي ميستطةع متنمة منفسهمموايوصولمإلىمدنلع مبليوالءميلماثلمايعلةلم مألنته .م
 مم موايكتلبمنصمرمنهممفيماملنهجمايتربوي ماملاثلليم مألنهمنصمر ماألفكلرمالحقةقة م مواملعلنيمايكلة مموخلص مايكتبمايتراثة موايكالسةكة م–ايقميم .م م
 م مألنمتلكمايكتبمتتضم محكم مايتلريخ.م م مإن ماملنهج مايمراس ي ميجب مقن ميعكس ماملعرف موالحقلئق مايتي متمكم مايفرد من مفهم مايكونمواإلنسلنمفيمذاته،م موتحفيزهمعلىماكتشلفمنعنىماملعلرفمواألفكلرم موربطهلمبخبرته .م
 -4طرق التدريس.
تعتممماملاثلية معلىمطريق مااليقلءمواملحلضرة،مثمماملنلدش موالجملموالحوار .م
 كوسةل من مقجلمإيصللماملعلرفم مواألفكلرمالىماملتعلم. املتعلم منلز مفي ماملاثلية مبليتمريب مايشكلي مايقلئم معلى مالحفظ موا مالستظهلر مفي منراحلمايصغر.
 ثممايتحول مإلىمالحوارمواملنلدش مفيمايكبرمبهمفمتوسةعمقفقمايتفكيرم موايتز مويممبمهلراتمايتفكيرماملنطقيم مواالستنبلطيممالحمس ي.
 -5النشاط الطالبي في املثالية.
 متركزماملاثلية معلىمضرورةمايقراءةم مواالطالعمفيمكلماألودلت.م مألنمذيكمهومايطريقمايسلةممنحومايتحصةلم موتكوي مقكبرمدمرمن ماملعلرف.م إنمنملرس مامله م موايه موايلتمالجسمة مسةحولمدونمنقلءمايعقل.ميمالجسمم موييسمايعقل.م
 ألنهلمتقو م -كلمذيكميعطلمعملمايعقل،مفالمنشلطلتمحسة م موالمتمريبمحس ي.
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 -6مكانة املعلم واملتعلم في املثالية.
 ميحظىمكلمن ماملعلممواملتعلممفيماملاثلية مبمكلن مخلص . ماملعلم ميجبمقنمتتوفرمفةهمنواصفلتمنعةن :مايتفوق ماملعرفي،مايبصيرةماإلنسلنة ماينلفذةمايعبقري موايذكلء،مسع ما مالطالع ،مواياثق ،مايقموةمالحسن م -ممن ماينلحة مايعقلة موالخلقة مم
يجبمقنميتمتعماملعلمممبمهلراتمايتمريسموميكونمميميهمدمراتمابتكلري .م
 ماملعلمماينلجحماومالجةممهومن مييهئ مايبيئ مايصللح مينموماملعلرفموامللكلت مويسلعم معلىممواألخالق.م
صقلهلموتطويرهلمفيمجومن مالحري م مواالحترا م
 مقنلماملتعلممفمودفهمسلبيمهنل،مفعلةهمايطلع مواالنضبلطمايصلر ميلتعليةمماملم مرسة ،مثمميبمقمتم مريجةلمفيماكتشلفمدمراتهمايفطري م موصقلهلمبأفكلرمن مسبقوه،موإخراجمنلميميهمن مدمراتم
وقفكلرم مونلكلتمكلنن مفةه.
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 -2فلسفة التربية الو اقعية
 ايوادعة مكفلسف مظهرتمكردمفعلمنعرفيمعلىمايفلسف ماملاثلية  .م ت مؤن مايوادعة مقن مايعليم مالحقةقي مهو معليم مايطبةع -امللدي مايذي ميه موجود منستقل مع مايذاتماإلنسلنة  .م
 موايوادعمامللديمهومنصمرمكلمالحقلئقمايتيمتكونمم مكلنن مفيما مألشةلء،موييستمكلنن مفيماألفكلرمموايش يءمنوجودمسواءمكلنتميمينلمعنهمفكرةمق ميممتك م م
 إنمايعقلمونشلطهمينباثقلنمن مامللدةم موتلبعلنميهلم .م موعليممايطبةع مهومنلمتمركهمعقوينلمن مخاللمايتجرب م موالخبراتمايوادعة ماملتتلية م .م كمل متؤن مايفلسف مايوادعة مقن منل مهو منوجود م موالحقةق مصورة منطلبق ميلوادع ،مونعةلرمايصمقموالحقةق مهيمتطلبقمايعقلمنعمايوادعمالمغير .م
 موقصول مايوادعة متعودميلمعلمماألول مأرسطو مايتيمتطورتمفيمودتمالحقمعلىميممايعميممن مايفالسف ،موظهرتمفيمشكلمتةلراتم مونذاهبمفكري مننهل :م
-1مايتةلرمايوادعيمموانعكسمفيمدارس ما مألدبمايقميم.
-2مايتةلرمايوادعيماالجتملعيم موبرزمفيمدارس مايوادعماالجتملعي،م مودورممايتربة مفيماإلصالح
 -3مايتةلرمايوادعيمالحس ي،موهوم مواضحمفيمدارس مايظواهرمايطبةعة مبلستخما مالحواسمن م
خاللمايتجلربموماستخما مايطرقماالستقرائة .
-4مايتةلرمايوادعيمايطبةعيمووضحمفيمدراس مايعلو مايطبةعة .
-5مايوادعة مايعلمة مايتيمتهمفمالكتشلفمايقوانينم موالحقلئقمايتيمتحكممايعليم.
 ن مقشهرمايفالسف مايوادعةين ماب مسينل ،مايفلرابي ،مبةكونم ،ميوك،مهةو م ،مسبنسر،مراسلممممممتونلمريم.

 -1تنظيم بيئة التعليم في التربية.
 تصرمايوادعة معلىمبنلءمنظل متعلةميميتوافقم مواألسسمايتيمتقو معليهل. ينعكس مذيك مفي ماملراحل مايتعلةم م موقنواع مايتعلةم مايتي متواكب منراحل منمو مافراد ماملجتمعموقعملرهممودمراتهمموتستجةبمالحتةلجلتهمم مونطليبماملجتمعم.
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ماينظري م
م
 ضرورة مإيجلد ماملمارس مايعلمة  ،ماملهنة  ،مايتطبةقة  ،ما مالهتمل مبليعلو ماملختلف :موايعملة ،مايطبةعة موايبةويوجة ،ماينفسة ،م موايوجمانة ،مايتيمتهتممبليتربة مالجسمة موايعقلة م
موايوجمانة .

 -2األهداف التربوية في الو اقعية.
-

هنلكماختالفمفيمتحميمماألهمافمايتربوي ممفيمهذهمايفلسف متبعلميتغيرمايوادعمن منجتمعمآلخر،م
وكذامتغيرمايظروفم مواملالبسلتماالجتملعة موماالدتصلدي …الخ
مويك مهنلكمإجملعمنعينمعلىمبعضما مألهمافمننهل:متنمة مشخصة ماإلنسلنمن مجمةعمجوانبهلم
ايعقلة ،مالجسمي ،ماينفسة ،ماألخالدة ،ماالجتملعة ،ماالدتصلدي .
ايتزويممبمختلفماملعلرفماملتكلنل مايتيميحتلجهلميلحةلةمفيمايعليممايطبةعي.
تنمة ماملهلراتمايضروري ميلعيشمفيماملجتمعموايتفلعلمنعه.
اكسلبهماالتجلهلتموايقةمم موقنملطمايسلوك مايتيمتمكنهمن مايتكةفمنعمبيئ موايتوافقمنعهلم
نلديلم موثقلفةل.
األهمافمايتربوي مفيمايوادعة ميجبمقنمتكونمنرن متسلعممعلىمتحقةقمنطليبماألفرادم مواملجتمعم
واحتةلجلتهمل.م
موايهمفمايعل مفيمايوادعة مهومضملنمايقمرةمعلمايتكةفموايوصولمإلىمالحةلةماملستقرةم موكذام
اينموماملتمرجمفيمكلماملجلالت.

 -3املنهج في الو اقعية.
-

يشتمل ماملنهج معلى مكل منل مهو منوجود مفي مايعليم مايوادعي :متنمة منختلف مجوانب مشخصة م
اإلنسلنممن مخاللمزوايلمحةلةماملجتمعمومقنشطته.م
املنهجمفيمايوادعة ميستمممحلجتهمن ماملتعلمم مونطليبمنموه،مون موادعماملجتمعم موتحميلته.
ويتشملماملنهجم مونوادهمايمراسة معلى:مايعلو مايطبةعة ،مايكةمةلء،مايفيزيلءمعلممايفلكم…الخ
ايعلو مايبحت موايتطبةقة :مايريلضةلت،مايطب،ماي مزراع .
يخ،ماالجتملع،معلمماينفس،ماالدتصلدما مألنرروبويوجةل.م م
ايعلو ماالجتملعة :مايتلر م
نوادمايفنون:ماملسرح،ماملوسةقى،مايرسم.م م
نوادمايتربة مايبمنة :ماأليعلب،مايتمل مري مايريلضة ،مايتمريبمايبمني .م
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 مويشملمكذيكماملنهجمفيمايوادعة منختلفمايكتبمواملطبوعلت،م موكذامايبيئ ماملحلة مواألنشط ماياثقلفة ،موايمينة ،مواالجتملعة ،م موايفنة .
 و مفي ماينهلي  ،ماملنهج مفي مهذه مايفلسف مدلبل ميلتغةير م موايتعميل متبعل ميالكتشلفلت مالجميمة مفيمايسةلدلتمايعلمة مموكذامنختلفمايتطوراتماالجتملعة .

 -4طرق التدريس.
-

املنلدش موالحوارمهملمقفضلمطريق مينقلماملعلرفم مواألفكلرم موالخبراتمفيمهذهمايفلسف .
ن مخالل ماستخما مالجلنب مالحس ي :مايتجريب ،ماملالحظ  ،ماالستقراء ،ماالستعلن مبمختلفم
ايوسلئلمامللدي ،م
موهنل من ماملالئم مقن ميكون ميمى ماملتعلم مايقمرة معلى ماسترجلع ماملعلونلت مواملعلرف موشرحهلم
مونقلرن مالحقلئق،متفسيرمايعالدلتمبةنهل،م مواستنبلطمنعلنيمجميمة.
وفيمايوادعة ميكون ماملجللمنفتوحلمقنل مطرق مجميمةموننلسب مبهمفماشبلعمرغبلتماملتعلمم
املعرفة  ،موكذا مإثلرة ماستطالعه مواكتشلف مايبيئ ماملحةط مبه ،موفهم منختلف مايقوانين مايتيم
تحكممهذامايعليممايطبةعيمواالجتملعي.

 -5مكانة املعلم في الو اقعية
-

-

مكبيرةموهلن ،مإذميهمسلط معلةلمتمكنهمن ماختةلرمايعنلصرمواملنهجم موفرضهلم
يحظىماملعلممبمكلن م
علىماملتعلم.
وبإنكلنهمقنميستخم مطرقماملكلفأةم-اياثوابم موايعقلبمن مقجلمحفظماينظل مايعل مفيمايقلعلتم
ايمراسة .
ماملعلممهومن ميملكمايقمرةمعلىمتعلةممتالنةذهم موتمكةنهممن منعرف مايقوانينمايعلن م مواكتشلفم
ايفضلئل،موهومايذيمياثيرمنشلطهمم مويمفعهمميلخبراتم موايتجريبموايتمريبم مواستقراء منختلفم
ايظواهر.
كملميم مربماملعلمماملتعلممعلىماملعلييرماألخالدة م مواإلنسلنة ،م مألنمايفضةل متكتسبمبليتعلةم.
املعلمميعتبرمنوجهمونرشمميلمتعلممفيمتنمة مدمارتهمنعماحترا محري مهذاماألخير.
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 -3فلسفة التربية الطبيعية
-

-

-

-

هذهمايفلسف مترجعمإلىمايفةلس موفمايفرنس يمجونمجلكمروسو.
جلءتمهذهمايفلسف مكتصورماجتملعيميعملة مإصالحملحللماإلنسلنمع مطريقمايتربة ،مودمم
ضمم مذيكمفيمكتلبهمايشهيرم"إنةلمن ماملهممإلىمايالحم"
موكذامكتلبم"ايعقمماالجتملعي".
ايتربة مايطبةعة مجلءت مكرد مفعل معلى مايتقليةم مايتربوي مايسلبق مايتي مغليت مفي متقميسم
ايعقل،موايغتمطفوي ماإلنسلنموجوانبهمايوجمانة موايعلطفة ،مواهملتمحريتهموحقودهمممممممم
مواعتبرتهمشريرم موعمواني.م
وايتربة مقداةميكبحمايشرمواعالءمايغرائزموايتحكممفيهلموضم مننظون مدةم.
يقممجلءتمفلسف مايتربة مايطبةعة ميتنطلقمن مفكرةمايع مودةمإلىمايطبةع ،مفهيمخيمرة.مموهيمم
كبيئ ميمك مقنميعيشمفيهلمنستقل،مذيكمقنم مكلمنلمهومطبةعيميحملمصف ماينقلءموايسالن م
ألنمايطبةع مثلبت متخضعميقوانينمواتزان مداخليمبسبب مايظواهرمايطبةعة ،موتحلفظمذاتةلم
علىمنفسهلمدونل.
إن مايطبةع ماإلنسلنة متتبع مدوانين مايطبةع مايعلن  ،م مويذا ميجب مقن ميترك مايفرد ميلطبةع م
ودوانةنهل.م
علىمايتربة مقنمتيهئمفرصماينمومايطبةعيميإلنسلنمدونمتمخلمودهرملحريتهمن مدبلمايكبلرم
قومقيمسلط مقخرى.م
إنمقيماختاللمينموماإلنسلن،موقيمفسلدميظهرمعلىماينلسمإنملمهومن مدبلماملجتمعم موتمخلهم
ايسلفرمفيمذيك،مقيمايتمخلمفيمدوانينمايطبةع مالخيمرة.

 -1أهداف فلسفة التربية الطبيعية.
 اإليملنمبليطبةع ماإلنسلنة مالخيمرةمواحترا مذاتمايفردموإعطلءمحقهمفيمتنمة مدمراته،موتلبة مرغبلتهموإعطلئهمالحري مفيمكلمنلميختلرموكلمنلميتفقم مونةويهمورغبلته.
ةمتركما مألطفللميتعلمونمن مايطبةع مبعةمامع ماملجتمعم مألنميهممدمراتم
 ايتأكةممعلىمضرور متمكنهممن مقنميجربوا،موميختبرواممذيكمبأنفسهم.
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-

-

-

-

مموايترتيب،م
م
إنمايفلسف مايطبةعة مخيمرةمتخضعميقوانينمثلبتهم مونوانيسمنتنلهة مفيمايمد
تحملممصف مايتوازن موايتكلنلمنعلميقول مروسو:م"إنمكلمش يءميكون محسنلمطلمللم مكلنمفيميمم
ايطبةع ،موكلمش يءميصيبهمايفسلدمإذامنستهميمماإلنسلن".
ضرورةمتغةيرماملجتمعموإدلن منجتمعمايعماي ،ممفتحقةقمحري ماإلنسلنمالميتممإالمفيمنجتمعم
يحكمهمدلنون ماإلرادةمايعلن ،مميةحلمنحلماإلرادةمايفردي مويحلمايتعلون موايتضلن منكلنم
ايفرد م موايتشرذ ،موكلمذيكمن مخاللمايعقمماالجتملعي.
ماالهتمل مبحلضرماإلنسلنمونموهمقسلسل،م مألنمالحلضرمهومنقط ماالهتمل مفيمحةلةمايفردمقوم
ايطفل،محةثمتنموميميهمايقمراتموتنضجمفيمنراحلمايعمرماملختلف ،مفليطفلميمميخلقم
بقمراتمنتسلوي موعلىمشلكل ماحمة،ميذامعلىماألطفللمقنميعيشوامحلضرهمم مويتعلموامننه.م
كلمطفلميعبرمع مذاتهمبملميفةممنصلحته،موعلةهمقنميجربمويختبرمكلمنلميسلهممفيمايتكةفم
نعمنختلفمايموافعمواالنسجل منعهل،م مويحققمينفسهمايسعلدةمالحلية م مواملستقبلة .
تحريرمايوعيماإلنسلنيمن مدةودمامللض ي،موتحررهممن مايعبودي موايظلمم مواالستبماد.

 -2املبادئ التربوية للفلسفة الطبيعية.
-

-

-

تطبةقمنبمقمايتربة مايسلبة مفيمبماي محةلةمايطفل،محةثميتةحميهمذيك ،مايتعلمم
م
ايعملمعلىم
نبلشرة من مالخبرة مالحة مواملبلشرة ،مفةحتك مبليطبةع مو معنلصرهل مويتفلعل منع ماألشةلءم
واملوادفموماألحماث،مون مايلعبمم موغيره.مممممم
مفليطفلمسيتعلممقنماينلرمنحرد مموقنمايتعرضميلبردمنتةجتهماملرض.
هكذامينمميمايطفلمذاتهمبذاتهمويعتنيمبكلمنلميهمهم مويربةمهمدونمتمخلمن مايكبلر.م
مبمعنىمقنمدورماآلبلءمواملعلمينموكلماألوصةلءمعلىمايعملة مايتربوي مهومتهةئ مايظروفماملنلسب م
يلتعلممدونمقنميتمخلوامفيهلمنبلشرة،مإنملميكونمذيكمبطريق مغيرمنبلشرة.
االهتمل مبسةكويوجة ماينمو،مفهذهمايفلسف مهيمقولمن مقشلرتمإلىماالهتمل مبمراحلمنموم
ايطفل،موحةثمقنمهنلكمخصلئصمملراحلمنمومايطفل،مفلكلمنرحل منطليبهلمايتيمينبغيمعلىم
قسليةبمايتربة مقنمتتملش ىمنعمهذهماملراحل،موتتفقممهذهماآلراءمنعمعلمماينفسمالحميث.
على مايتربة مقن متراعيمنختلف مايفروق مايفردي ماملوجودة مبين ماألطفلل مألن مذيك من معمقم
ايطبةع ،ميذاميجبمقنمتكون ماملنلهجمايمراسة موخبراتمايتعلمم موفقلميتلكمايقمراتمواملةولم
11

بهذامفتربة مايطفلميجبمقنمتختلفمع متربة مايبقة من منراحلماإلنسلن:مفتى،م
م
وايرغبلت،م مو
رجل…الخ.
 ميجبمقنميكونمهنلكماخت مالطممبينمالجنسينمفيمايعملة مايتربوي مم مألنمذيكميتفقمنعمايطبةع ماإلنسلنة ،م موايعملمعلىمتطويرموتنمة مروحماملشلرك مموايعملمالجملعيم.
 ضرورةمنراعلةمالحلجلتماالجتملعة ميكلمن مايذكرم مواألنثى.م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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 -4فلسفة التربية السالمية
 يتميزماإلسال مبمودفهمايفريممن مبينمسلئرمايميلنلتمسواءمكلنتمسملوي مقوموضعة ،مونفهو ممنفهو م م
مقي
من
مقشمل
ماإلسالنة
ايتربة
م
آخرمفيماياثقلفلتمغيرماإلسالنة م.
 ايعلمموايتعلةمم مواملعرف موايتربة مفيماإلسال ميهلمنكلن مخلص ،مفلإلنسلنة م موايتسلنيم مواملركزي مالحقةقة ميإلنسلنمتتجليمفيمايتربة ماإلسالنة ،موايتوازنم مواالعتمالم موايتوسطمسم مرئيسة م
يإلسال مالمنجمميهلمناثةالمآخرمفيمايميلنلتمايقميم مقوماملذاهبمالحمياث .
 إنماإلسال ميجمعمبينمايفكرماملاثلليمايوادعيمواإلنسلنيمفيماتزانميجعلمن مايفكرماإلسالنيمايتربويميهمطلبهمخلص.

 -1املبادئ العامة للتربية السالمية.
-1م1مايكونمومايتوحةم.
2-1مرسلي ماإلسال مايعلملة .
3-1ممفطرةماإلنسلن.
4-1مايتوازنم مواالعتمال.
5-1مايتكلنلم موايتكلفل.م
6-1مايعملم مواإلنتلج.
7-1مايتفلوتم مواملسلوة.
8-1مايعملم موايشورى.

 -2األسس الفلسفية للترية السالمية.
-

ايطبةع ماإلنسلنة ماملزدوج .
مايبيئ م موايوراث .
جمية مالخيرم موايشر.
الحري مونسؤوية مايفرد.
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 -3األهداف التربوية في فلسفة التربية السالمية.
 ايهمف مايعل ميفلسف مايتربة ماإلسالنة مهو مإعماد مايشخص ماملسلم مفي منختلف مجوانبهمموتربيتهمتربة مسلةم ميلحةلةمايمنةلمواآلخرة،مبمعنىمقنمايهمفماألسمىمهومبلوغمنوعمن مايكمللم
اإلنسلني ،ميذيك مهنلك مقهماف :مدينة  ،معقلة  ،ماجتملعة  ،منفسة …الخ ميمك مإبرازهل مفيم
اينقلطمايتلية :
-1مااليملنمهللاموعبلدته:ممقيماإليملنممبرسلي ماإلس مال مايعقلئمي مانطالدلمن مقركلنما مإليملن.
-2متهذيبماألخالقم موضبطمايسلوك:ماإلسال مجلءميةعتنيمبلألخالقم مويحمدمايقةمماألخالدة مايتيم
يجبمعلىماملسلممقنميتقةممبهل.م
-3مايتفكيرموايبحث:مجلءماإلس مال مكمي ميةحثمعلىمعملة مايتفكيرم موايبحثمايعلمي،موذيكمنلم
هو مناثبت مفي مايعميم من ماآليلت مايكريمل م ،مفقم م مدعل مإلى مضرورة متعلم مايعلو مايشرعة م
موايطبةعة مواإلنسلنة ،مم مواستكنلهمكلمايقوانينمايتيمتحكممايطبةع مواإلنسلن.
 -4متنمة منختلفمجوانب مشخصة ماإلنسلن:مقيمتطوير مكلمجوانبماالنسلن مسواءمننهل:م
الجسمة ،مايعقلة ،ماينفسة م…الخمدونمتغلةبمجلنبمن مالجوانبمعلىماآلخر،م موهذاماستنلدام
علىماينصوصماملقمس
 -5منراعلةمنةول مايفردمومرغبلتهم مونموه:مقيمتركمايفردميةنمو مويتعلممإلىمقدص ىماملستويلت،مم
وبملمتسمحمبهمدمراتهمواستعماداتهمايفطري .م
 -6مت مزويممايفردمبليعلمماينلفع:مدةم مايعملمفيماإلسال منهم مجما،مفليتربة ماالس مالنة متبيمنم
نكلن ماالستحقلقماإلنسلنيموتحثمعلةهمنهملمكلنتمطبةعته،ممون مقجلمذيك محثما مإلسال م
علىمتعلممنختلفماملهلراتم موايفنونموايصنلئعممايتيمتضم ميلمسلمممالحةلةمايكريم م،موهذام
فضالمعلىمضرورةماتقلنمايعمل .م
-7متنمة مايقةم:مايتربة ماإلسالنة متربة مدلئم معلىمقسلسمن مايقةمماألخالدة موماإلنسلنة م
ايتي ميجب معلى ماملسلم مقن ميتماثملهل مويعمل مبهل مفي محةلته :ماالحسلن ،مايتعلون ،مايتضلن ،م
ايصمق،ماإلخالص،مايعمل،مايتقويم،ماملسلواة…الخ م
 -8ماحترا ماآلخر:مجلء ماإلس مال مكمي منلخخميلميلنلتماألخرى،م مورغممذيكمبقيميحتر مكلمن م
مايتعليشمايسلميمنعماآلخري مايذي ميختلفون
منعهمعقةمةموفكرا،م
م
م
يخليفهمفلتحلماملجللمقنل
وهذامانطالدلمن منسأي مايتسلنحمايمينيم مواإلنسلني .م
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 -4املنهج في التربية السالمية.
 اإلسال مكمي مجلءميةوازنمبينمالجلنبمايروحيموايبمنيمفيماالنسلن،مقيميةخلقمنوعلمن مايتصللحمي .م
نلمبينمايمينيموايمنةو م
 انطالدل من متعلممايعلو مايمينة ماملتماثل مفيمعلو مايقرآنموالحميثموايفقهموقصويه،موايسيرةموايعبلداتم موايتوحةم،موهيمكلمعلو متفةمماملسلممفيمحةلتهمايروحة ،مموحتىماالجتملعة .
 م موفضالمع مهذهمايعلو مقشلرماإلسال مإلىمضرورةمتعلممايعلو مالحكمة مقومايمنةوي ماملتماثل مفي:معلو مايطبةع ،موايريلضةلت،موايفلكم موايطب،مايعلو ماالجتملعة مواإلنسلنة ،م موهيمايعلو مايتيم
تسمحمبلملسلممبحلمنختلفمإشكليةلتهمايمنةوي م م
موعلةهماإلسال منزجمنلمبينمايعلممايمينيمايروحيم موايعلممايمنةويمايعلملنيم موالمانفصل مبةنهمل .م

 -5طرق التدريس في التربية السالمية.
مممفي معليم ماإلسال مقخذت مطرق مايتمريس مقشكال منختلف مبمق من مااليقلء من مجلنب ماملعلم،م
والحفظمواالستظهلرمن مجلنبماملتعلمم مواستخما ماالنتحلنمايشخص يمبللخبرةماملبلشرة،مإلىم
جلنب ماستخما مقسلوب مايقموة مالحسن موايتنشئ م موقسلوب مايترغةب م موايترهةب مواملوعظ م
واينصحم مواياثوابموايعقلب .م
قنلمع منكلن ماملعلم مفقمماستممتمن منهم متأديبمايطفلمونسلعمتهمعلىماينموماملتكلنلم
ماألخالقموايعلمماينلفع .م
وتنشئتهمعلىمنكلر م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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م

 -5فلسفة التربية البراغماتية
-

-

-

ايبراغملتة من مقشهرمايفلسفلتماملعلصرةمتأسستمعلميممتشلريزمبيرسمومتطورت منعمكلم
ن مويلةم مجةمس ،موجون مديوي ،موهي ماشتقلدل متعني منل مهو معملي مقو مايفعل مفي محلي من م
اململرس موايتطبةق،مفلألفكلرمالحقةق مفيمعقةمةمهذهمايفلسف مهيمتلكمايتيمتقبلمايتطبةقم
علمقرضمايوادع،موايتيمتضم مفيمنهلي ما مألنرمنتلئجمإيجلبة مصحةح مقومسلةم مقيمنلفع م .م
وايبرغملتة متؤن مبقةم مايعمل م موايتجرب مكمصمر مملعرف مولحل مكل ماملشكالت مواصالحم
املجتمعم موتقمنه،ميذيكمجلءتمكردمفعلم–انتقلديميكلمايفلسفلتماملةتلفيزيقة مم مواملاثلية ،م
موتتأسسمهذهمايفلسف معلىمايعميممن ماملبلدئمننهل :م
يعليممقسلسهمايتعمدموايكررةم.
م
ا
ايعليممنحكو مبليتغيرماملستمر.
وحمةمايطبةع ماإلنسلنة م موتكلنلهل.
ايوحمةمايعضوي مبينماإلنسلنموايبيئ
طبةع ماإلنسلنمنتعمدةم مونرن .
دمرةماإلنسلنمعلىمايتعلمم موايتكةف.
اإلنسلنمهومنجموعمعالدلت.
قداتةهماملعرف م مووظةفتهل.
نسبة مايقةمموتغيرهل.
ايقةم مايفوري مهيمنتةجتهل.
ايميمودراطة مهيمقسلوبمالحةلةماألناثل.
املهجمايعلميمقسلوبمايتفكيرما مألناثل.

التطبيقات التربوية للفلسفة البراغماتية
 تبعلمي مألسسمايسلبق مفليبراغملتة مترىمقنمايتربة مهيمالحةلةم موييسماعمادميلحةلة،مبمعنىمقنهلمعملة منمو،متعلةمموتعلم،متجميممنستمرميلخبراتماإلنسلنة ،م موهيمعملة ماجتملعة .م
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-

-

-

يكيمتكونمايتربة معملة محةلةمميجبمقنمترتبطمبشؤونمالحةلة،مويكيمتكونمعملة منموموعملة م
تعلمموتعلةمممواكتسلبميلخبراتمالبممقنمتراعيمشروطماينموموايتعلم،موشروطماكتسلبم
الخبرةم.
مويكي متكون معملة ماجتملعة مف مالبم من مقن متتضم متفلعال ماجتملعةل ،موتتم مفي مننل م
ديمودراطيم مواجتملعيمسلةم.
إنمايتربة مايصحةح مهيمالحةلة،متتحققمع مطريقمالخبرةمايصحةح ماينلفع م
وتذهبمايبراغملتة مإلىمقنمايتربة منبنة معلىمعملة مايتفلعلمبينمايفردموبةئتهمبملميسلعمهم
على ماينمو ماملستمر موإحماث مايتغيرات ماملرغوب مفي مسلوكه ،ميذيك ميجب مقن متتسمم
بلالستمراري ،م مواشتمليهلمعلىمايتفلعلمايصحةح.م
إنمايتربة مهيما مألداةمايوحةمةمايتيمتمكم مايفردمن ماينمومواكتسلبمرصةممن ماملعلنيموايقةمم
وتحميممقسل موبمحةلته.م
يقممقبرزتمايبراغملتة مقنمايتربة ميجب مايزانة من مخاللمننلداتهل مبحري مايتعلةم،موجعلم
ايتعلممايعل مإيزانةلموعمونةل،منجلنةلملجمةعماالفراد.

 -1األهداف التربوية في البراغماتية
-

-

مللمكلنت مالحةلةمنتغيرةمفليبراغملتة مترى مقنهمالمنجللميلحميثمع مقهمافمنحمدةم موثلبت م
خلرجمايتربة مفيمذاتهل.م
يلتربة ،موييسمهنلكمن مقهمافم م
إنمايهمفماألسمىميلتربة مهومتحقةقماستمراري مايتربة مقومبعبلرةمقخرىمقنمهمفمايتربة مهوم
نسلعمةمايفردمعلىمقنميستمرمفيمتربيته،مفيمنموه،متعلةمه،م موتكةفهمنعمبةئتهم موحةلته.م
قنلمايهمفماالجتملعيميلتربة مفهومتحقةقمتنظةممقفضلميلبيئ .
موايهمفمالخلصميلتربة مينباثقمن ماملودفمالخبروي ميلتربة ،مو مكلمنودفمخبرويميتضم م
قهمافهلمخلص ،محةثميعممماملعلممواملتعلممونعمكلمايقلئمينمعلىمايعلممايتربوي مإلىموضهم
ورسمما مألهمافمايتربوي .
قنلمفةملميتعلقمبمعلييرماألهمافمايتربوي مفقممحمدهلمجونمديويمكلآلتي:
يؤسسمايهمفمايتربويمعلىمقوجهماينشلطمايماخليميلتلمةذم موحلجلته.م
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متقو منشلط ماملتعلمم
 ايهمف ميجب مقن ميترجم مإلى مقعملل موخبرات موي ميبقى منظريم ،محةث موتسلعمهمعلىمتفتحمدمراته.م
 -ارتبلطماألهمافمبليبيئ مايتيمتحررمإنكلنةلتماملتعلمين.

 -2املنهج في التربية البراغماتية.
-

-

-

-

ترفض مايبرغملتة ماملنلهج موايطرد مايتقلةمي مفي مايتربة موترى مقن متقسةم ماملنهج مإلى منوادم
ننفصل مننطقةلمغيرمنقبول،مكونمذيكمالميتفقمنعماستعماداتمايطفلموتكوينهمايعقليم.
كملمقنهمن مايصعوب مبمكلنمتخصةصمنوادميلنواحيماإلنسلنة موقخرىميلنواحيمايطبةعة .م
وإنملماملنهجمايذيميتفقمنعموجه ماينظرمايبراغملتة ميجبمقوالمقنميكون مدلئملمعلىموحمةم
وتكلنلماملعرف .
ىميجبمقنميقو ماملنهجمعلىمنشلطلتمايطفلموخبراتهمكملمهيمفيمايوادع،مفع م
ن مجه مقخر م
طريقمالخبرةميكتسبماملعرف ،م موبليتجريبميتحققمن مصمدهلممون مننفعتهل،م موبليتلليمتصبحم
املعرف موحمةماينشلطمفيماملمرس مودراستهلمإنملمهومالحلماملشل مكلمبحةوي .
يذيكمييسمهنلكمفصالمبينمايعلو مايطبةعة موايعلو ماالجتملعة م مواإلنسلنة ،موكذامايفصلم
بينمنعرف منظري م مونعرف متطبةقة .
تفترضمايبراغملتة موحمةماملعرف مايتيمتقو معلىماملنهجممونشلطمايطفل،مفالمنجللميتحميمم
كتب مونقررات منسبق  ،موإنمل ميتم مفتح ماملجلل مقنل منمو مايتالنةذ موايكشف مع مدمراتهمم
وتنمةتهلمإلىمقدص ىمدرج منمكن مملجتمعمدائممايتغير.
م موعلىمذيكميقترحمجون مديوي منكونلتماملنهجمايقلئممعلىماينشلطم موايمراسلتماملتضمن مفيم
نراحلمايتعلةم.
يحتوي ماملنهجمعلىمامله ماالجتملعة مايسلئمة،موعلىماملوادمايمراسة مايتيمتسلعممعلىمفهمم
الحةلة ماالجتملعة  ،موعلى مايمراسلت م موالخبرات مايتي متمك مايتلمةذ من متنمة مدمراته معلىم
االتصللموايبحثمايعقلةين،مووضعمجمل من ماملوازي مايتيميجبمقنمتمكم من ماختةلرم موتنظةمم
نحتوىماملنهج.
إنمايتربة م موإنمكلنتمهيمالحةلةمفإنمهنلكمبعضمايشروطمايواجبمتوافرهلمفيمايعلمة مايترب موي م
ايتعلةمة من مناثلم:
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 تيهئمبيئ متتسممبللحةوي موايوادعة ،محتىميحمثمايتفلعلمبينماملتعلمم موبةنهل تعتبرمقنمايعملموالخبرةمهملمايطريقمايصحةحمإلىمايتعلمم مواملعرف . نعةلر متقم ماملتعلم مهو منمى مدمرته معلى مايعملمواينشلط م موايسلوكمايقلئممعلىمايبصيرةمموايذكلء.

 -3طرق التدريس في التربية البراغماتية.
-

-

-

ايبراغملتة متوليمقهمة مكبرى ميعملة مايتمريسمكونهلمنفتلحمايتربة مايسلةم  ،مفجون مديويم
يرى مقنمايتربة مايصحةح متتحققمع مطريقمالخبرةمايصللح مايتيمتسلعممايفردمعلىمبنلءم
خبراتهموتجميمهلم مواستمرارهل.م
إنماينشلطمايذيميبذيهماملتعلممفيمحري ،ميكون موفقمنةويهمودوافعهم موهنلميتحققمايتعلمم
ايفعلل.م
ايطريق مايصحةح مايتيمتسلعممايتلمةذمعلىمايقلظمد مواهمودمراتهم مواستعماداتهمايعقلة ،م
وعلىماستقاللموايتفكيرماملنطقي،موتشجةعهمعلىماالبماع مفيمحلماملشكالت،مكونهلمتحققم
تفلعلمايتلمةذمنعماملوادفم مواملشكالت.م
يتةحمذيكميهماململرس موايفعلمومإعمللمتفكيرهم مونشلطهمإليجلدمالحلماملنلسبم.م
موايتعلممايفعللمييسمايذيميكسبمايفردمنعلونلتمونهلراتمفقط،موإنملمايذيميسهممفيمتغةيرم
املجتمعمومتطويرهمنحوماألحس .
م

 -4دوراملعلم و مكانته.
-

-

املعلممهومصلحبمالخبرات،موهومن ميخططميلموادفمواينشلطمايتعلةميمم مويضعمايشر موطم
اي مالزن ميتقميممنحتوىمايتعلممن مخاللماملوادفمالخبروي م.
إن ماملعلم مهو من ميسلعم مايتالنةذ معلى متحميم ماملشكل مويسلعمهم معلى مجمع ماملعلونلتم
املرتبط مبلملشكل من مخالل ماملصلدر ماملختلف  :مايكتب ،ماألفال  ،مايتسجةالت ،مايزيلرات،م
ايرحلالت…الخم
إنماملعلمميحتر محري مايتلمةذمويقمرمنشلعرهمويراعيمايفروقمايفردي مبةنهم.م
إنماملعلمميسلعممايتالنةذمعنمنلميكونمقنل مصعوبلتمنعةن .م
19

 املعلممهومن ميمكم مع مطريقمايتفلعلمايفرديموالجملعي،موبةنهممومبينمايبيئ من ماكتشلفمالخبراتمايصحةح ،م موتكوي معلداتمسلةم ممواكتسلبمنهلراتمنلفع م.
 يتمم مكلمذيكمفيمجومحرمديمودراطي.مم يجبمقنمتكون معالد ماملعلممنعماملتعلممعالد مإنسلنة متربطهمبهممعالدلتمدةمة مدبلمقنمتكونمعلمة .ممم
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 -6فلسفة التربية الوجودية.
-

-

-

-

-

ايوجودي متةلرمفلسفي منعلصر،مجلءميةعةمماالعتبلرميإلنسلن م مواينظرمإيةهمبوصفهمقسمىم
املوج موداتموغلي مفيمذاته،مواي موجودماإلنسلنيمحسبمايوجودي مهومقولىماملشكالتمايفلسفة م
ايتيمينبغيمقنميمور محويهلمايتفكيرمايفلسفي،مألنماملوجوداتماألخرىم مهيمنعلنيم مورنوز محة م
يعيشهلماإلنسلن.
برزتمايوجودي مكتةلرمفلسفيمنتةج ماألوضلعمايعلن مايتيمخلفتهلمالحربينمايعلملةتينماألولىم
واياثلنة من منظلهرمايقلقمواإلحبلطموايةأس.م
ون مإحسلسمنرهفمبهشلش مايوجودماإلنسلني مومضعفه،مفلتجهتمهذهمايفلسف مبكللم
قجنحتهلمنحومتعري مايوجودماإلنسلنيمومفضحمعللهمودةودهمورواسبهمايتيمتكبلمحريته،مفضالم
،موتركم
ع مدعوتهلمإلراح معقلماإلنسلنمن مدوايبمايتفكيرمالجلنمة،موالخروجمن ماملأيوف م
ايعقلميفكرمبكلمحري مدونمهةمن م.
تأسستمايوجودي معلىميممايمنملركيمسوري مكيركةكلردمم موطورتمعلىميممايعميممن مايفالسف م
ننهمم:نلرت مهةمغر،مكلرلميلسبرس،مجونمبولمسلرتر،مقيبيرمكلنو…
تتمركزمايفكرةمايرئيس ميلوجودي محولمنقويتهلمايفلسفة مفيمقنمايوجودمقسبقمن مامللهة ،م
فلإلنسلنميوجممقوالمثممتتحمدمنلهةتهمفةملمبعم،مونلهةتهمتحمدمقفعليه،موقفعليهمتحمدم
تكونهمووجوده،
مون مخاللموجوهميصنع محقةقته ،مانطالدلمن مقنهميملكمحريته،مفهومحرميمتلكماختةلرم
قفعليهميةتغلبمعلىمكلمضعفمونقص.
مفليذاتمايوجودي مقوماإلنسلنة مهيموحمهلمن متملكمدمرةماالنتقللمن ماملمك مإلىمايوادع،م
قي مايقمرة معلى متحقةق مفةمل مترغب مفةه ،مبنلء معلى مبميهة مالحري مايتي ميتمتع مبهل ماي موجودم
اإلنسلني.
مواالختةلرمالحرميتطلبمايتجريبم مواملغلنرة ميل مودوفمعلىموحيماينجلحموايفشل،مودفعهمإلىم
بذلمالجهمميتحقةقموجودهمالحقةقيم موييسمايزائفممكملمهومحللمعليمماألشةلء.

 -ايتطبةقلتمايتربوي ميفلسف مايوجودي
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-

-

-

-

-

انطالدلمن ماملبمقمايعل ميلفلسف مايوجودي ميمك مقنمنقولمقنهلمتتقلربمنعمايتربة من محةثم
األهماف،مفتأكةممايوجودي معلىمايفردمبلعتبلرموجودهمذاتمنتميزةميجعلهلمتتسلوى منع منلم
تهتممبهمايتربة ،مبتنلويهلميلفردمومتنمة مانكلنةلتهمايفردي ،مبلعتبلرهمذاتمنتميزةم.
مكملمقنمتأكةممايوجودي معلىمموعيمايفردمومحريتهماختةلراتهمفيمصنعمنفسهمقوالم مألنمهذامنلم
تنلديمبهمايتربة مالحمياث مومتهمفمايةه.
ايوجودي مومتركيزهلمعلىمالحري مايفردي مجعلمننهلمتنلديمبليتربة مايفردي مبمالمن مايتربة م
الجملعة مايسلئمة مايةو م،مفليفردمهومنركزمايعلمة مايتعلةمة م،من مخاللمتنمة مذاتة مموم
تفتحميلقمراتمومايقلظميلوعيميميه.
ومتمعومايوجودي ميضرورةمتخفةفمايقةودماملفروض معلىمايطفلم،موتحريرماملتعلمينمن م
سلط مالخضوع مو ماالستسال ميلمعلمين موايكبلر م مداخل ماملمرس مقو منؤسسلت مايتنشئ م
االجتملعة .
كمل مترىم مايوجودي مبضرورة متحرير ماملمرس من منختلف مايضغوط ماالجتملعة موسلط م
الجملع ،مومايعملمعلىمتأكةممحري مايتعلمم،م موالحفلظمعلىموجودهمالخلصمدون مقنميفقمم
نكلنهمفيمالجملع ،مقوميتركمنفسهميةتطلبقمنعمالجمهورمقوميذوبمفةهم.
ومتطليبمايوجودي مبضرورةماالهتمل مبمظلهرمايضعفمايبشريم:مايقلق،مايتوتر،مالخطةئ ،م
املوت،م…الخ

 -1األهداف التربوية في الفلسفة الوجودية.
 يتماثلمايهمفماألسمىميلتربة مايوجودي مفيمنسلعمةمايفردمفيمايبحثمع مذاتهمن مخاللماعمادهماعمادمحرا.م
 موتهمفمايتربة مايوجودي مإلىمش يءمقسلس ي مهومتكوي معلداتمذهنة ميمىماملتعلم متسمحميهمبتنمة مايوعيمايماخليم مواالدراكمايعقلي محتىميصبحمدلدرامعلىماختةلرماألسلوبمقومايطريق م
ايتيميريممقنميحةلهل،موبهلميكونمنسؤ موالمع متكوي مذاتهماملتفردة.م
 فإذامقدركمايفردمقو مكلنمواعةلمفإنه ميستطةعمقنميختلرمو ميقرر منلميجبمقنميفعلهمومهومنلميسمحميهمبتكوي مشخصيتهماملتفردة.
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 إنمهمفماملمرس مفيماعتقلدمايوجوديونمهومتنمة مايفردمالحرم موإيجلدمبيئ ميتتفتحمنختلفمدمراتمايفردم مواستعماداته،مومتعويمهمعلىمايتسلؤلموماينقممومايتحلةل.
 مذيكمقنمنلهةتهمغيرمكلنل مومهيمبحلج مالىماالنفتلحمعلىمايغيرم،موننهميعطىمكلنلمالحري ميةحمدمكلمشخصمذاتهمتبعلميتصورهمع منفسه.

 -2املناهج في الفلسفة الوجودية
-

-

يماملنلهجمايتربوي معلىماملعلرفم مواملعلونلتماملستخلص من مايتجرب مايوادعة م
يجبمقنمتحتو م
قيميهلمعالد منبلشرةمبلهتمل مماملتعلمممومنموهماملعرفي.
ي.
يجبمقنميتضم ماملنهجمايمراس يمبعمي :منعرفيمونعةلر م
ماملعرفيميتضم منختلفماملعلرفماملتعلق مبليظواهرمايطبةعة مواالجتملعة ،مبينملميحتويم
ايبعم ماملعةلري ماملعلرف مذات مايصل مبليقةم مو ماألخ مالق ،مكليمراسلت ماإلنسلنة  :مايتلريخ،م
اآلداب،مايفنون،مايفلسف موايمي .
كملميركزمايوجوديونمعلىمقهمة ماينشلطمايذاتيمكقةم متربوي ميتمريبمايشخصمعلىمايتحررم
ايشخص يم.
موتعتقممايوجودي مقنمتطبةقمايتربة ميكونمفيمنرحلتيمايتعلةمماياثلنويم موالجلنعي،محةثميبلغم
ايوعيمذروتهم مواهتمل مايفردمبللخبراتمايفعلي .

 -3طرق التدريس.
 انمقفضلمايطرق ميلتمريسمفيمايوجودي مهيمايطريق مايسقراطة ،ممللمتتضمنهمن مقنكلنة ميكشفمايفردمع منفسهم مودمارته.
 من مخاللماثلرةمايتسلؤالتميميهم مواملنلدش م موايتحلةل،مبنلءمعلىمتجلربهمايشخصة مومدمارتهمايذاتة ،موتحفيزهمعلىمايتعبيرمع ماختةلراتهمومقرائهمومذاتهمعمونل.
 كمل ميرى مايوجوديون مقنه من مايضروريم متفريم معملة مايتعلةم ،موذيك مبلالهتمل مبليفردموايفروقمايفردي مداخلهمدبلمخلرجه،مواحترا منةلماملتعلمموايتعلنلمنعهمعلىمقنهمنوجودم
حر،موعم ماستخما مايعقلبمالخلرجي،مألنهميجعلماملذنبمفيمحلي مذنبمداخلي.
م
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 -5مكانة املعلم.
-

-

توليمايوجودي ميلمعلممقهمة مكبرىمحةثميجبمقنمتتوفرمفةهمنواصفلتمخلص مننهل:م
مايوعي،مالحري ،ماملوهب  ،مادراكهميمور ماملعلممفيمايتربة ،متقميرمذواتماملتعلمينم مواختةلراتهمم
نراعلةمايفروقمايفردي مبينماملتعلمين،ماملسلعمةمعلىمتحقةقمايذاتماإلنسلنة ميكلمنتعلم
و مفي مايوجودي ميجب مقن ميحتر محري ماملتعلمين مو منةويهم مو مرغبلتهم ،م مويقمر ماختةلراتهمم
موقنشطتهم،ممينمنجمنعهممبحملسمفيمكلمايعالدلتموماألنشط .
مم مويعملمعلىمإحماثمايتفلعلمبةنهمم موبينمنختلفماملوادفمايتعلةمة ،م موبينمبعضهممايبعض.م
يجبمعلىماملعلممفيمايوجودي مقنميعملمعلىمتبةلنميلمتعلمينمقنمعليهممقنميلتزنوامبقةمهمم
الخلص مومبشخصةلتهممداخلماملجتمع.
يمك متوضةحمقهمافمثالث ميلمعلممايوجودمكلالتي:
-1معرضماملوادمايمراسة ممبطريق متسمحمبليكشفمع مالحقلئقمع مطريقمايتماعيمالحرم.
 -2مايعمل مبتلقلئة ماينشلط مايعقلي مو مايوجماني ميلوصول مبلملتعلم مإلى مايشخصة مالحرةم
موالخيمرةم،مايذاتة مالحرك .
-3مايتأكةممعلىمتمسكمطالبهمبللحقلئقمايتيمادتنعوامهممقنفسهممبهلم.
قخيرا منقول مقن مايوجودي مسمحت مبإصالح مجوانب معميمة من مايتربة مخلص من مخاللم
ايتأكةممعلىمحري مايتعلممايتيمتبنيمذاتمايفردمومتسمحمبتطويرمدمراتهمومنعلرفه.
نمايفردمييسمنعزولمع ماملجتمعمومثقلفته،مثممقنم
مغيرمقنمهذهمالحري مكلنميهلمتأثيرمسلبيم مأل م
تك موي مايفردماملتعلمميذاتهمي ميكونمإالمداخلماطلرماجتملعيمومثقلفيمومحضلري،مومهذامتجلهلم
نعةب.
إنمايوجودي مالمتعترفمبليقةممواملعلييرماالجتملعة مايعلن موتفتحمايبلبمعلىمنصرعةهمقنل م
تنلدضلتمحلدةمداخلماملجتمعمايواحممومهومبمورهميفرزماضطرابلتمومتوتراتمنلمبينماألفراد .م
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