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 مناهج الفلسفة وتنمية النزعة العقالنية 

 (الواقع والمأمول)

 )*( هناء حلمى عبد الحميد. أ
 

 

لعالقة بين الفلسفة كمادة لمعنى العقالنية وأبعادها و ا عرضا   البحثيتضمن هذا 

دراسية و أبعاد النزعة العقالنية؛ من حيث طبيعة الفلسفة كمادة دراسية واألهمية 

فلسفة والتى تتمثل فى قدرتها على تنمية أبعاد النزعة العقالنية لطالب التربوية لتدريس ال

تنمية أبعاد النزعة  -المرحلة الدراسية، وأهداف تدريس الفلسفة وما تسعى إلى تحقيقة

 لطالب المرحلة الثانوية.  -العقالنية

قع بالنزعة العقالنية ووا وعالقتهاكذلك يتضمن هذا القسم عرضا  لموضوعات الفلسفة 

وفى نهاية هذا القسم يُعرض . تدريسها وما ينبغى أن تكون عليه فى المرحلة الثانوية

  كيفية تقويم الفلسفة بوصفها تفكيرا  عقالنيا ال محتوى أو نسق معرفى تقليدى.  

 مفهوم النزعة العقلية وأبعادها.أوالً : 
 مفهوم النزعة العقلية: -1

حففو   -(40 -39: 1995د أمففين العففالم  محمففو يشففيركمففا  –تختلففم مفففاهيم العقالنيففة 

االنطالق أو المصدر األو  للفعل العقالنى؛ فهنفا  مفن الفالسففة يفرى أن مصفدر المعرففة 

 أو تأطيرهفا -موضوع المعرفة -داتهو العقل نفسه؛ أى أن فعل التعقل يعنى تعقل الموجو

قوانينفه وضع الشئ وتصوره داخل إطفار مفا( وترتيفن عناصفرها بمفا يضففى عليهفا مفن  

وهنفا  مفن  وقواعده الخاصة التى تحو  تفاصيلها وجزئياتها إلفى دالالت كليفة ضفرورية.

الخارجيفة  يختلم مع هذا الرأى ويرى أن نقطة البداية فى الفعل العقالنى هفى الموجفودات

نفسففها؛ فهففذه الموجففودات الخارجيففة المتعففددة والمتفزئففة تقففوال فيمففا بينهففا عالقففات كليففة 

 العقل ويستخلصها منه بفضل تكوينه الخاص المؤهل لذلك.  يفردهاضرورية 

وبشكل عاال الفعل العقالنى ليس عملية إجرائية ثابتفة ونهائيفة كمفا أنفه عمليفة ال تبفدأ مفن  

المتفففددة ويتفففدد وفففق وقففائع الحيففاة فففراو وإنمففا يتطففور ويتفففدد بالممارسففة المعرفيففة 

 وخبراتها ومكتسابتها.

إلففى أن المعنففى األوضففر واألسففرع الففذى  (16 -13: 1997 ويشففير جففون كوتنفهففاال 

  للقارئ العاال هو ارتباطها بالصفة القريبفة   العقليفة Rationalismالعقالنية  تحملة كلمة

Rational"  والفففذر االقففتقاقى الففذى تُشففتق منففه هففاتين الكلمتففين هففو االسففم الالتينففى  

 Ratio   ومعناه العقل Reason   العقالنى وهكذا يُفهم من كلمة"Rationalist"  وهفو

الشخص الفذى يؤكفد قفدرات اانسفان العقليفة تأكيفدا  خاصفا  ولديفه إيمفان بيفر عفادى بقيمفة 

للعقالنيففة العقففل والمحاجففة العقليففة وأهميتهمففا؛ ومففن ثففم يتضففمن المفهففوال العففاال والواسففع 

 فى.المطلن الفوهرى ألى نظاال فلس يعدااللتزاال بمقاييس العاقلية االلتزاال الذى 

العقالنيفة علفى أنهفا الممارسفة التفى يقفوال بهفا  (40: 1995 ويُعرف محمود أمفين العفالم 

لتحصيل معرفة بحقائق الوجفود مفن حولفه سفواا أكانفئ حقفائق طبيعيفة أو كونيفة أو  العقل

                                                 
   جامعة ااسكندرية.  -كلية التربية -م المناهج وطرق التدريسمدرس مساعد بقس  *(
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نفسية أو اجتماعية والمعرفة التى يحصلها العقل ليسفئ هفى المعرففة المباقفرة بالفزئيفات 

هى المعرفة بالعالقات الكلية والضرورية التى تربط فى الوجود وإنما  أو العناصر الحسية

 بين هذه الفزئيات والعناصر الحسية وتفسرها.

 أبعاد النزعة العقالنية: -2
تعفففددت وتنوعفففئ مكونفففات أو أبعفففاد النزعفففة العقالنيفففة ، وقفففد اعتمفففدت الباحثفففة ففففى 

 ؛ مثفلربية وبير العربية استخالص هذه المكونات على عديد من الكتابات واألدبيات الع

 Philip Pettit فيليففن بيتيففئ  ( Charles Gorham1993( تشففارلز جورهففاال  :

، (Pablo Azer &Silvio Mecali   2007 من بابلو آزر، وسلفيو ميكالى  (2007 

 (،Verderber, R., F.  1999 ر. ف فيردربيفر. (.2003-1993 عفاطم العراقفى و

  Diana Woodhouseوودهففاوس  ديانففا،  (Bowling Diana  2005ديانففا بففولينج 

سففففيمون  (،Jean William  2003جففففان وليففففاال  ،(2003  حامففففد خليففففل ،(2009 

مفففففراد  (.2002  عبفففففد القفففففادر فيفففففدو  Simon Blackborn(2008)بالكبفففففورن 

روبففرت جففريس  (David Moshman   1990 :345(. ديفيففد موقففمان2004 وهبفه

 (Michael Slote1995 ميشفيل سفلوت  (Robert Griggs man  2008 :2مفان 

سففوزان    (Robert Audi  1996روبففرت أودى ،  (2009 أنففس سففليم األحمففدى

 .Leonard Tليونففارد ت .هوبهففاوس  (Susanne K. Langer  2009النفففر 

Hobhouse  1996،) 1991  محمففد عابففد الفففابرى 2004 يزيففد عيسففى سففورطى )

 :ويمكن تفصيل هذه األبعاد كما يلى

برهان  القياس( العقلى أو المنطقى ال -Rational Reasoning. 2  العقلى االستدال   -1

Rational Proofs  / Rational Analogy. 3-  الحففففج العقليفففة أو المنطقيفففة 

Rational Argument. 4-  )السففففببية  طففففر  األسففففبابCauses – Reasons. 5- 

 التأمفل الفذاتى والتفكيفر حفو  التفكيفر  -Rational Interpretation  .6التأويفل العقلفى 

Metacognition  &Self Reflection . 7-  التسففففامر العقلففففىRational  

Tolerance  . 8-  االعتدا  أو الوسطيةModeration . 9-  المرونة العقليةRational 

Flexibility أو المرونفة ففى التفكيفر Flexibility in Thinking 10-  الموضفوعية أو

االلتففزاال الخلقففى  -Objective Thinking &Objectivity  11التفكيففر الموضففوعى 

Moral Commitment  .12-  المسفوولية السفلوكيةBehavioral Responsibility:  

 . Systematic Doubtالشك المنهفى  -13

 .   Evaluation  (إصدار األحكاال  مهارة النقد أو التقويم  -14
 

 مناهج الفلسفة وتنمية النزعة العقالنية.ثانياً: 

 الفلسفة كمادة دراسية. -1

لم طبيعة الفلسفة عن المفواد الدراسفية األخفرى؛ بمفا تتناولفه مفن قضفايا ومشفكالت تخت

جدلية ذات طبيعة خاصة بالفلسفة؛ فمنهفهفا يختلفم عفن المنفاهج الدراسفية األخفرى؛ ألن 

الهففدف مففن الفلسفففة ال ينحصففر فففى تقففديم المعلومففات الفلسفففية،وتلقينها ؛وإنمففا تتفففه إلففى 

،والمناقشفة،و الففد  العقلفى المبنفى علفى البفراهين، واألدلفة تدرين التالميذ علفى التفكيفر 

 المنطقية؛ فهي مادة تحث العقو  على التفكير، وليس مفرد اكسابهم حقائق ثابتة.

http://www.blurtit.com/signup?return=%2Fu%2F428629
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Robert%20Audi
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( أن الفلسفففة ال ترمفى مففن 44: 1981عبففد م محمفد إبفراهيم  -ففى هففذا الصفدد -ويوكفد

هامفا  بالنسفبة لطفالب الثانويفة  وراا تدريسها إلى تكوين فالسفة ،لكن تدريسها يؤدى دورا  

العامفففففة ففففففى قفففففتى جوانفففففن نمفففففوهم المختلففففففة؛كالنمو العقلى،واالجتمفففففاعى،وااثراا 

الروحى،وااصففففال  الخلقى؛بااضففففافة إلففففى ذلففففك؛فهى تنمففففى لففففديهم مهففففارات التفكيففففر 

 الفلسفى؛كاالستقاللية،والمرونة ،والنقد الموضوعى لشتى األمور.

 ،لمففذاهن ،والتيففارات الميتافيزيقيففةة التقليففل مففن دراسففة اوهففذا يحففتم علففي منففاهج الفلسففف

والواقفففع  نية الحقيقيفففة،والعنايفففة بالمفففذاهن، والتيفففارات التفففي تتصفففد  للمشفففكالت اانسفففا

حتى ال يصبر دراستها لغوا بحتا، وجفدال عقيمفا يقطفع الصفلة بفين مفا يتعلمفه  ؛االجتماعي

شكالت، وأحداث ، وما يعيشونه مفن التالميذ في الفصو  ،وما يواجهونه في حياتهم من م

  (.112: 1972وقائع  سعيد إسماعيل علي أ( ،

ولكففن مففا هففو حففادث فففى مفففا  تففدريس الفلسفففة ال يتفففق مففع طبيعتهففا ؛فيؤكففد بعفف  

التربويين فى مفا  طرق تدريس الفلسفة أنفه بفربم أن مفنهج الفلسففة هفو التأمفل، والنقفد، 

صفارا وسفيلتا تفدريس الفلسففة، كمفا أن -ر والتسفال  ال الحوا -والتحليل؛ فالتلقين ،والحفظ

تدريسففها يفففرى فففى سففياق تعليمففى يشففيع فيففه تقففديم المعففارف ،والمعلومففات، وااجابففات 

بشكل قطعى ،وجاهز؛ وهو سياق تعليم يعتمد على التعبوة أكثفر مفن التوعيفة ففى مففاالت 

د على مواجهفة أمفور الحيفاة الحياة المختلفة، ويفرز نمطا تقليديا فى التفكير بشكل ال يساع

-أيضففا   -ويؤكففد ذلففك. (124: 2000؛أحمففد يوسففم سففعد،118: 2000 عصففاال عبففد م ،

عن مدى االسفتفادة  1997( ؛من خال  نتائج استبيان ُطبق عاال 125: 2000كما  بيث  

من الفلسفة بالمؤسسات العلمية   كشم عن قصور فاد  فى المعلومات المتعلقفة بتفدريس 

 وأهميتها فى مصر؛ وهذا يؤكد تهافئ ااعداد الفلسفي للطالب فى التعليم العاال .الفلسفة ،

وما سبق يؤكد أن النظرة المعاصرة للفلسفة ال تنطبق علفى واقفع تدريسفها ففى المفتمفع 

 المصرى؛ مما يقلل من أهميتها ،وقيمتها التربوية.

والمرحلفة الثانويفة  أن إقفكالية تفدريس الفلسففة ففى الفامعفات أنفور ويشير أحمد حسن

أنها تركز على تاريخ الفلسفة فطالن الفلسفة يدرس الفلسفة فى الحضفارة الشفرقية القديمفة 

والحضارة اليونانية والحضارة ااسفالمية والمسفيحية دون الخفوض ففى المنهفيفة العقليفة 

بحتفة التى اتبعتها هذه الفلسفات مما يؤدى إلى أن ذهن الطالن يكون ممتأل بأفكفار نظريفة 

 دون محاولة فهمها أو نقدها. 

لذلك فثمة اتفاق بين بع  التربويين على ضرورة تعليم الفلسففة؛ ال مفن خفال  التلقفين، 

والتحفففيظ، ولكففن مففن خففال  التفلسففم؛ فالمففدخل السففليم لتففدريس الفلسفففة هففو التخلففي عففن 

العنايفففة  المنظفففور التقليفففد  الفففذ  يقفففوال علفففي الروايفففة، والحكايفففة للمفففذاهن الفلسففففية دون

بتدبرها، والحكم عليها. وإن لم يتم ذلك لن تستطع مفادة الفلسففة تحقيفق األهفداف المرجفوة 

 (.36: 2006؛محمد سفعيد زيفدان،3: 1998منها في المرحلة الثانوية  حليم فريد تادرس،

يتضر مما سبق أن األثر اايفابى الذى يمكن أن يترتن على دراسفة الفلسففة ففى التعلفيم و

 ؛يتوقم على عديد من األمور أهمها:الثانوى 

                                                 
  1/9/2013مقابلة قخصية عبر االنترنئ بتاريخ. 
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حسن اختيار موضوعات مقرر الفلسفة ،ومحتواه؛بحيث يتضفمن موضفوعات  -

تشفع على ممارسة مهارات التفكير الفلسفى ،ويبتعد عن الطرق النظرية أو التقليديفة ففى 

 عرض المحتوى الفلسفى. 

تعتمفد علفى العناية بطرائق التدريس التى يٌقدال من خاللها هذا المحتوى؛بحيفث  -

 طرق تدريس تشفع التفكير الفلسفى، وتبتعد عن التلقين والتحفيظ.

 األهمية التربوية للفلسفة كمادة دراسية .  -2

تثفار حفو  جفدوى تفدريس الفلسففة لطفالب  ُ -أثيفرت وال تفزا  ُ -ثمة انتقادات عديدة

 -المرحلة الثانوية والتى يتمثل بعضها فيما يأتى:

 فردة.أنها مادة جدباا،وجافة،وم -

جيففة سففواا أكانففئ أن تدريسففها ربمففا يعطففى فرصففة للدعايففة المذهبيففة األيديولو -

 والتى تعد ضارة عندما توجه للشباب الذين تنقصهم الخبرة. ؛سياسية ،أو دينية

أنها ال تتفق مع الدين ااسالمى القائم على اايمفان ،والتصفديق ففى الوقفئ الفذى  -

 (.45: 1983 فتحية حسنى محمد، تدعو فيه الفلسفة إلى الشك ،والحذر

ولكن ليس هنا  قك فى أن القيمة التربويفة لدراسفة الفلسففة  ففى المرحلفة الثانويفة 

 تكمن فى النواحى التالية :

أن طالن المرحلة الثانوية تكون حاجتفه لدراسفة الفلسففة أكثفر إلحاحفا  ؛ألنفه قفد  -1

يميففاا ،والرياضففيات ،والطبيعففة عديففدا  مففن الحقففائق فففى الك -فففى السففنوات السففابقة -تعلففم

عفن -،والتاريخ ،والفغرافيا .ولفم يكفن عليفه إال أن يقبفل هفذه الحقفائق كمفا تعلمهفا ،ولكنفه 

علفى عفدال الوقفوف سفلبيا  أمفاال مفا يتلقفى مفن معلومفات زه يفتم تحفيف-طريق دراسة الفلسفة 

صفحوة  ،وحقائق ؛وإنمفا تحثفه علفى التسفال  المسفتمر ؛للوصفو  إلفى الحقيقفة ؛وففى ذلفك

: 1972يد إسفماعيل علفى ، عقلية يمكن أن تأتى بأفضل ما يتمنفى المربفى مفن نتفائج  سفع

49 -50 ). 

أنها تلبى احتياجات الطالب العقلية، واالجتماعية؛ حيث إنها تشبع رببتهم ففى  - 2

حففن المعرفة؛فتقففدال لهففم ااجابففات المختلفففة عففن القضففايا التففى تشففغل فكففرهم فففى هففذه 

ال  األسس، والمبادئ االجتماعية ،واألخالقيفة العامفة التفى تسفاعدهم علفى المرحلة؛كما تقد

:  1990التصرف فى المواقم المختلفة التى تفواجههم ففى حيفاتهم  أبفو الوففا التفتفازانى، 

90- 91 .) 

أن تدريسففها يففتم فففى المرحلففة الثانويففة ؛وهففى مرحلففة مهمففة جففدا  ؛ألنهففا حلقففة   -3

واألفكفار  تهدف إلفى تزويفد الطفالب بالمعفارف، اسى التىالوصل بين مرحلة التعليم األس

والمهففارات األساسففية، وبنففاا قخصففياتهم بشففكل متكامففل ؛وبففين مرحلففة التعلففيم  ،المهمففة

فهففم  ؛يكونففوا مففواطنين صففالحين فففى الحيففاةالفففامعى الففذى يتطلففن إعففداد الطففالب كففى 

،ونفسفيا بفالتمرد تحليفل ، النقدرة على الفهم ،و العقليا بزيادة القد -فى هذه الفترة -يمتازون

ومفن ثفم  ؛نفعاليا بالحدة ،والتصفلن، والعنفم،وعدال الرضا على النفس، وعن المفتمع ،وا

وتفدفعهم دومفا   ألنها تحفزهم علفى عفدال قبفو  الحقفائق علفى عالتهفا،؛فالفلسفة مناسبة لهم 

 .(75:  2002؛ سعاد محمد عمر، 20:  1984  إماال عبد الفتا  إماال،  للتسال 
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كفالتفكير  ؛ية من اكتساب القفدرة علفى التفكيفرأنها تمكن طالن المرحلة الثانو  -4  

 ،ت مفتمعفففه،وتنمى لديفففه حفففن المعرففففةوالتفكيفففر التفففأملى، والعنايفففة بمشفففكال ،النقفففدى

والتخلى عفن التعصفن ،والفمفود ،وضفيق األففق، وكفل  ،والحوار ،والبحث ،واالستطالع

:  1992   إلهاال عبد الحميد ففر) أ( ، اانسان، وقيمههذا يسهم فى إحداث تغيير فى عقل 

166 – 167 ). 

( وجهتى نظر لمفا يمكفن أن تقدمفه الفلسففة  30:  1993وتلخص لنا سعاد محمد فتحي   

 لطالب المرحلة الثانوية:

األولى : أن الفلسفة تعلم طرائق التفكير، وعادات العقفل التفى إذا مفا أتقنهفا الطالفن كفان 

وهففذه  ؛فففى األمففور الشخصففية، واالجتماعيففة لففى اتخففاذ القففرارات الصففائبةأكثففر قففدرة ع

 النظرة أكثر ارتباطا بالمفهوال المهني للفلسفة .

وأهميتهففا فففى  غزاهففاالثانٍيففة : تففرى فيهففا أن الفلسفففة تعلففم نوعففا  مففن فلسفففة الحيففاة، وم

ئ المفتمفع المفتمع الذى يعيش فيه الطالن ؛وهى وجهة نظر اجتماعية تهتم بإيضا  مباد

 ،ونقلها للطالب. 

ونخلص مما سبق إلى أنه ال يمكن فصل وجهتي النظر السفابقتين بعضفهما عفن بعف ؛ 

فالفلسفة من واجبها تنمية مهارات التفكير لدى الطالن؛ وتوظيم تلك المهارات فى حياتفه 

الشخصففية؛ واالجتماعيففة سففواا فففى مشففكالته الخاصففة؛ أو مشففكالت مفتمعففه؛ فيفففن أال 

دور الفلسفة داخل أسوار المدرسة ؛فحسن بفل يففن أن نضفمن اسفتخداال الطالفن  ينحصر

 مهارات التفكير الفلسفى فى حياته بكل جوانبها .

 تفدعونا ملحفة ضفرورة هنفا  ففإن  -(6: 2009وكما يذكر عبد الحكفيم كفراال -ومن ثم 

 مفن نطالقفاا .تعليمهفا أمفاال تقفم التفي العوائفق تفذليل وإلفى الفلسففة بتفدريس نهفتم أن إلفى

 ففي تتسفم والتفي تدريسفها، أهمية حو  بعضهم يعتنقها التي السلبية المفاهيم نقد و تمحيص

 نطفاق علفى ممارسفتها وتوسفيع تعميفق إلفى وصوال واالزدواجية، بالتناق  كثيرة أحيان

 النقفد ، الفكر ينشروا حتى .أخرى جهة من المثقفين أوساط وفي جهة، من التعليم برامج

 .بها االنتفاع ويحسن والحضارية، الثقافية القيم يزن الذ  الفديد، اانسان بناا أجل من

ولما كان للفلسفة أهمية، و قيمة تربوية مهمة لطالفن المرحلفة الثانويفة؛ فثمفة مفموعفة  

 ، وطبيعة طالن هذه المرحلة .العقلية من األهداف التى تنبع من طبيعتها

 :عقالنيةأهداف تدريس الفلسفة وتنمية النزعة ال  -3

( أن الفلسفففة كمقففرر دراسففى يفففن أن تحظففى 3: 2010  يففذكر سففمير جوهففارى

باهتماال المنظومة التعليمية وذلك من خال  تطوير تدريسها حتفى تفؤتى بثمارهفا وأهفدافها 

العقلية خاصة وأنها تتضفمن عديفد مفن الموضفوعات المتنوعفة والمشفكالت الفلسففية التفى 

ى هفذه الموضفوعات إلفى تحقيفق بعف  األهفداف العامفة تطرق إليها كبار الفالسففة وتسفع

وأهمها تنمية مفموعة من المهفارات العقليفة العليفا الفعالفة والنافعفة لفدى الطفالب والقابلفة 

 ألن تتحو  إلى كفااات بفضل االستثمار العقالنى لها.

ن إلفى وولمنهج الفلسفة فى المرحلة الثانوية عديدا  من األهداف التى يسفعى التربويف

 تحقيقها؛ ومن هذه األهداف ما يأتى:

 العناية بالعقل وإثراله بالتفكير، والمناقشة فى المشكالت المختلفة. -1
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الفففتخلص مفففن األفكفففار، واألحكفففاال الخاطوفففة، والتبصفففير بأسفففباب الخطفففأ ففففى  -2

 التفكير، وعدال التسرع فى قبو  األخبار ،والتفكير المتأنى قبل إصدار األحكاال.

الفعفا  تففاه الحيفاة، ومشفكالت المفتمفع ،والمشفاركة  تأكيد الوقفوف اايففابى -3

 بالرأى الحر، والفعا  فى كل مشكلة تواجه اانسان.

لخلففق أجيففا  قففادرة علففى  -بمختلففم أنماطففه -التففدرين علففى التفكيففر الصففحير  -4

 وتحمل المسوولية ،والوعى بحقوقها ،وواجباتها نحو مفتمعهما. االستقال ،

أى ففى الفلسففة لفه مفا يناقضفه ؛ولكفل ذى رأى تكوين أفراد متسامحين؛ فكل ر -5

 أن يؤيده بالمنطق دون أن يعادى من يخالفه؛ ألن الفيصل بين اآلراا العقل وحده.

إمداد األفراد بنظرة عقلية قاملة كلية فى قتى األمور ؛حيث تتعمق ففى بحفث   -6

كلفه  سفهاال  حتفى يشفمل العفالم كل مشكلة حتى نصل إلى مبادئها،كما أنها توسع اهتمامنفا؛

 (.25: 2009حنفى محمد،

ومن األهداف العامة لمقرر الفلسفة في المرحلة الثانوية كما حددتها وزارة التربيفة 

  -(:2011/2012والتعليم  

تنميفففة الفففرو  الفلسففففية ،وحريفففة التفكيفففر ،وتأكيفففد حريفففة التفكيفففر ،وارتباطهفففا  -1

 لحوار العقلي السليم .بالتسامر العقلي ،وعدال التعصن ،مع تكوين القدرة علي ا

التعففود علففي اسففتخداال النظففرة العقليففة الكليففة الشففاملة فففي فحففص قففوون الحيففاة  -2

 ،وعدال االكتفاا ،والتسليم بالعلل القريبة.

استخداال النظرة النقدية الفاحصة في تناو  حقائق الحيفاة؛ بفدال مفن قبولهفا علفي  -3

 علتها.

وتأثرها بظروف المفتمع ،وكفذلك تأثيرهفا تأكيد ارتباط الفلسفة بحياة اانسان ، -4

 في تطور الفرد ،والمفتمع. 

 إبراز الفروق بين التفكير الفلسفي، وأسالين التفكير األخرى . -5

 إبراز النظرة النقدية ،وموقفها من المشكالت الفلسفية األساسية.-6

مففع، دعففم حقيقففة اليقففين، وإبففراز أهميتففه فففي حيففاة الفففرد، ودوره فففي بنففاا المفت-7

 وتأسيس اايمان الديني الصحير.

إبراز حقيقة تمتع اانسان بالحرية ؛بوصم دين ااسالال؛ دين حريفة تتمثفل ففي  -8

صورة معتدلة دون تطفرف ففي الفبريفة ،وال إيغفا  ففي الفوضفى ،وتأكيفد ارتبفاط مفهفوال 

 الحرية بالكرامة اانسانية.

، وذلففك مففن خففال  المنظففور بيففان أن جوانففن االففزاال الخلقففي تتكامففل فيمففا بينهففا-9

 الديني الذ  يقوال علي االعتدا  الذ  يتضر من ثنايا معالفة مشكلة االزاال الخلقي.

تنمية قدرة الطالفن علفي الفهفم، والفربط، والمقارنفة، والنقفد، والتقفويم، واتخفاذ -10

 القرار تفاه المشكالت المختلفة، وحرية التعبير عن الرأ ، واحتراال الرأ  األخر .

( مفموعة أهداف تدريسفية أخفرى للفلسففة 68: 2004ضيم سعاد محمد فتحى وت

 والتى ترتبط ارتباطا مباقرا بقيم النزعة العقالنية والتى من بينها:

مسفففاعدة الطفففالب علفففى التفكيفففر التفففأملى وتقفففديم أحكفففاال مسفففتقلة تسفففمر لهفففم   -1

 بمواصلة المسووليات المنوطة بهم فى المفتمع.
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الوقففوف سففلبيا أمففاال مففا يتلقففى مففن معلومففات واراا تحفيففز الطففالب علففى عففدال  -2

 وإنما يتسآ  حولها وفى ذلك صحوة عقلية ويقظة فكرية .

 اكساب الطالب مهارات البحث الفلسفى . -3

تزويد الطالب بالقيم الموضوعية والقدرة على إصدار األحكاال الخلقية القفادرة  -4

 على مواجهة تحديات العصر.

 الواضحة التى يتمكن بها من فهم الواقع.اكساب الطالب النظرة العلمية  -5

تبث فى الطالب اايمان العقلى بفا  والفدين وذلفك بمفا تقدمفه مفن أراا عقليفة   -6

 للفالسفة حو  إثبات وجود م . 

إكسفاب الطففالب القفدرة علففى الحففوار اايففابى وقبففو  الفرأى والففرأى اآلخففر   -7

لتفأثير علفى اآلخفرين مفن والتعامل بإيفابية مع الرأى المخالم والقدرة علفى ا

 خال  االقناع والبرهان والحفة العقلية وليس الإلجبار واامالا.

إكسففاب الطففالب القففدرة علففى التفكيففر الحففر العقالنففى والففتخلص مففن التفكيففر  -8

 الخرافى والتواكلى واالهتماال بمشكالت مفتمعه والتخلص من األراا السابقة. 

هفارات؛ مثفل: الدقفة ففى التعبيفر، إكساب الطالب القدرة علفى تنميفة بعف  الم -9

وتحليففل المشففكالت الفدليففة وصففيابتها وتكففوين بففراهين سففليمة واالسففتدال  

 العقلى.

تعويد الطالب على اابداع والمبادرة اايفابية وإكسابهم ثقاففة التسفامر  -10

 واالختالف وعيا  وسلوكا .

( إلى أن من أهم أهداف تدريس 163-160: 2003ويشير مصطفى النشار 

لفلسفة إكساب دارسها القيم العقالنية التى تفعله قادرا  على التعايش مع العصر ا

واستشراف آفاق التقدال فيه؛ لذلك فإن الدور الذى تؤديه الفلسفة فى عصرنا الحالى دورا  

 عقليا  رئيسا  وجوهريا  ، ومن هذه القيم العقالنية ما يلى:

 .القدرة على الحوار اايفابى الهادف 

 بإيفابية مع الرأى المخالم لرأيه. التعامل 

  النقد الموضوعى؛ فاألراا يفن أن تتشكل عبر نقد الرأى اآلخر بدون مغاالة

أو سخرية، والنقد سمة من سمات الفكر البشرى كما أن الشك مقدمة ضرورية له؛ 

 فالفلسفة تُكسن دارسها القدرة على التفكير العقلى؛ من خال  عدال قبو  ما يُلقى عليه من

آراا بسهولة؛ بل بعد التشكيك فيها ونقدها؛ فإما أن تكون نتيفة الشك والنقد رف  هذه 

 اآلراا أو يكون نتيفته قبولها بعد تعديلها لتتوااال مع ثقافة المتلقى وقيمه الخاصة.

  االنتقاا من خال  التلقى لكل ما يُطر  عليه من قيم وأفكار من كل

يكون دور العقل الواعى الُمدرب على كيفية تلقى  ددة؛ ومن ثماالتفاهات بال ضوابط مح

تلك القيم واألفكار وبربلتها النتقاا ما يفيده ورف  ما الينفعه أو ماال يتوافق مع قيمه 

 وعقيدته الخاصة.

  التأثير فى اآلخر بااقناع العقلى وليس اامالئى؛ إذ لم يعُد هنا  مفا  كى

 لحوار والقدرة على ااقناع العقلى.إال عبر ا يُملى أى فرد على اآلخر أرائه
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( حيففث أقففارت إلففى أن مففن أهففم 11: 2004وهففذا مففا تؤكففده سففعاد فتحففي محمففود  

تهيوففة الطففالب عقليففا  إلففي الحيففاة الحاليففة ، والتكيففم مففع  -اليففوال-أهففداف تففدريس الفلسفففة 

، تغيرات المفتمع، وتزويدهم بالمهارات العقليفة التفي تسفاعدهم علفي توقفع هفذه التغيفرات

والتعامل معها؛ وهذا ما يقصد به وظيفية مناهج الفلسفة؛ من خال  إعفداد منفاهج الفلسففة؛ 

كي تكون وسيلة لتحقيق بايفات كبفر  تخفدال الطالفن عقليفا، وتعفود بفالنفع علفي مفتمعفه؛ 

مما ييسر علفي الطالفن االسفتفادة المثلفي مفن المفادة الدراسفية ،وهفذا يسفتلزال االبتعفاد عفن 

 في تخطيط منهج الفلسفة، واالهتماال بمدخل المشكالت. المدخل التاريخي

 تعقيب:

الطففالب عديففد مففن قففيم النزعففة العقالنيففة ؛ ياُلحففظ عنايففة األهففداف السففابقة بإكسففاب 

كاسففتخداال العقففل فففى التبصففر بففاألمور والحياديففة والموضففوعية فففى التفكيففر، والتسففامر 

لمنطقيفة، والموضفوعية واالستقصفاا العقلى، والنظرة النقدية والبراهين العقليفة والحففج ا

راا ؛ فضال  عن إكسابهم مهارات الحوار، والنقاش، وكيفيفة الفدفاع عفن اآلالعقلى والعلمى

وحسفن االسفتماع لفءراا ،واحترامهفا جميعفا؛ وهفى جميعهفا  ،باألدلة ،والبراهين المنطقية

ا تتناسفن مفع طبيعفة مهارات يُعد طالن المرحلة الثانوية فى أقد الحاجة إلى تنميتها؛ ألنهف

النمففو العقلففى لففديهم فففى هففذه المرحلففة؛ كنمففو قففدرتهم علففى االسففتدال ، والتفكيففر المفففرد، 

والتفكيففر النقففدى؛ ومففن ثففم تسففهم هففذه األهففداف فففى مسففاعدة الطففالب علففى كيفيففة التفكيففر، 

 والنقد، وتفاوز الواقع، ومواجهة مشكالته.

تتففففق و  -اف السفففابق ذكرهفففاالتفففى وردت ضفففمن األهفففد –ولعفففل األهفففداف العقليفففة 

الخصائص العقلية لطالب المرحلة الثانوية؛ والتي تتمثل في القدرة علفي التفكيفر المففرد، 

والتأمففل، واالسففتدال ، واالسففتنتا)، والميففل إلففي حففن المناقشففة،و الفففد ،و التخيففل؛ وهففذا 

التفكيفر ففي كفل  التخيل يرتبط بالتفكير ارتباطا قويا، ويستمتع الطالن بالنشاط العقلي أثناا

 ما يحيط به.

والفلسفة كمقفرر دراسفي علفي طفالب الثانويفة العامفة إذا مفا أحسفن إعفداد محتواهفا 

وتنظيمففه وإذا مففا ُحففددت أهففدافها بدقففة وروعففى فيهففا طبيعففة الفلسفففة العقالنيففة وطبيعففة 

المتعلمين فى هذه المرحلة؛ يمكن أن يُسهم في إكساب الطالب خصائص النزعة العقالنيفة 

كاالستدال  العقلى، واصدار الحفج العقلية، والنظرة النقدية الفاحصة، والشفك المنهففى  ؛

البناا فى كل ما يطر  لفه مفن أراا وأفكفار وقضفايا؛ ممفا يمكنفه مفن تبنفي موقفم مسفتقل 

،واتفففاه إيفففابي تفففاه المواقففم التففي يتعففرض لهففا؛ ممففا يسففاعدهم فففي إعطففاا تفسففيرات 

الفهففم، التوافففق مففع مفتمعففه توافقففا متمركففزا علففي صففحيحة، وتحقيففق أقصففي قففدر مففن 

 والتفاعل االيفابي.

ومن ثم أصبر على عاتق منهج الفلسفة مسوولية كبيرة تففاه الففرد، والمفتمفع علفي 

حد سواا. فبالنسبة للفرد فهي مسوولة عن الوفاا بمتطلباته، وحاجاته العقلية وكذلك ربطفه 

بة للمفتمع فهي مسؤولة عن أن تعكس مايحفدث بواقعه، ومفتمعه الذ  يعيش فيه، وبالنس

 بهذا المفتمع من أحداث.

كذلك فإن دراسة الفلسفة ااسالمية تسهم ففى إعمفا  العقفل وتكسفبه خاصفية المفنهج 

العقلى واضر الخطفوات مفن أجفل المسفاهمة ففى االنتقفا  مفن مرحلفة التلقفين إلفى مرحلفة 
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نبغففى االهتمففاال بالفلسفففة ااسففالمية التفكيففر ومففن ملكففة الحفففظ إلففى منطففق الفكففر؛ لففذلك ي

وإدرا) عديد من موضوعاتها وتدريسها لطالب المرحلة الثانوية بشكل عقالنفى ومنطقفى 

 يتناسن مع طبيعتها الخالفية والفدلية.

 منهج )موضوعات( الفلسفة وتنمية النزعة العقالنية. -4

كمقرر والفلسفة يتضمن هذا الفزا عرضا للعالقة بين الفلسفة بشكل عاال 

دراسي والنزعة العقالنية ومدى ارتباطهما بالنزعة العقلية ودورهما فى تنمية ابعاد 

 النزعة العقلية.

 الفلسفة كمجال معرفى والنزعة العقالنية: -أ

والعقالنية؛ حيث يؤكد  -فى صورتها األكاديمية -هنا  عالقة وثيقة بين الفلسفة

خصائص أساسية؛ كالعقالنية، والتسال ، ( أن الفلسفة تتميز ب4: 2010إبراهيم أبو زيد  

والتحليل، والنقد التركيبي الشمولي؛ ومن ثم فهي فكر اختالفي ذو طابع كوني عقالني 

ساهم فيه كل الفالسفة بحيث تسهم فى تنمية عديد من القدرات العقلية التى يصعن على 

 أى علم أو تخصص أخر تحقيقه.

ها التنظيمى الخاص بها ولها والفلسفة كفرع من فروع المعرفة لها قكل

مصطلحاتها وأسلوبها المميز؛ فهى الفرع الوحيد من المعرفة الذى يتخذ من التفكير 

موضوعا  ومنهفا  فى آن واحد ومن ثم فليس هنا  فرع من فروع المعرفة أكثر تعلقا  

بالتفكير من الفلسفة على خالف فروع المعرفة األخرى التى تطبق التفكير فى سياقات 

 (.33: 2002محددة على مادة أو مشكالت بعينها  سعاد عمر محمد، 

فالمفكرين يطلقون تعبير   كما أن هنا  عالقة بين  التفلسم و التفكير العقالني؛

إنه يتفلسم   على كل قخص رأوه يعبر عن موضوع ما بطريقة عقلية. ومن ثم كلمة   

 .فلسفة( مرادف لمعنى التفكير العقالني، أوالمنطقي

والفلسفة؛هي: بحث عن معاني لعدة مواضيع؛ فهي تبحث في مفهوال الحقيقة,  

ومفهوال العقل, و مفهوال الشعور, ومفهوال األخالق و القيم؛ وعديد من المفاهيم األخرى 

لكنها مع ذلك ال تقدال أجوبة محددة  وثابتة على هذه المفاهيم؛ لذلك ففميع المواضيع التي 

زالئ حتى اآلن مطروحة؛ وهذا يعنى أن جميع موضوعاتها طرحها الفالسفة القدماا ما 

 (.5: 2010قابلة للفد  والنقاش فهى بير محددة بزمان أو مكان محدد   محمد الشبه،

( مفموعة من الخصائص العقالنية التى 4 -2: 2009ويؤكد صبرى محمد خليل  

اولة إدرا  التفسيرات تتسم بها الفلسفة؛ فتتصم الفلسفة بالعقالنية إذ أن الفلسفة تعد مح

 -التى تتسم بها الفلسفة  –الصحيحة للمشاكل الكلية المفردة. والقرآن يدعو إلى العقالنية 

التي ال تناق  الدين والعلم  أ  التي ال تناق  فيها استخداال اادرا  أو العقل مع 

ا اقتق استخداال الوحي والحواس كوسائل للمعرفة(، لذا فقد ورد في القرآن مادة عقل وم

منها تسعة وأربعون مرة ،ومادة فكر ثمانية عشر مرة ،ومادة فقه عشرون مرة ،ومادة 

 أولي األلباب ستة عشر مرة.

ومففففن الخصففففائص العقالنيففففة التففففى تتسففففم بهففففا الفلسفففففة كمففففا حففففددها جيلبففففرت   

 :  Gilbert Ryle (18:1994)ريلى
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ففي أو النسفبي، وهفو تُبنفى الفلسففة علفى الشفك المنه  الشك المنهجي )النسبي(: -

قففك مؤقففئ ووسففيلة ال بايففة فففي ذاتففه، إذ بايتففه الوصففو  إلففى اليقففين، أ  أن مضففمونه 

 المنهفي عدال التسليم بصحة حل معين للمشكلة إال بعد التحقق من كونه صحير.

ويتصل بالسمة السابقة أن الفلسفة تستند إلى المنطق بما هو القوانين  المنطقية: -

حركة الفكر اانساني، ذلك أن الفلسفة لكي تصل إلى حلو   المنطقية التي تضبط

 صحيحة لمشاكلها يفن أن يستند إلى القوانين العقلية التي تضبط حركة الفكر.

الفلسفة قائمة على الموقم الراف  لكل من القبو  أوالرف  المطلق  النقدية: - 

ا  من الصواب والخطأ والذ  يرى أن كل اآلراا  بما هي اجتهادات إنسانية( تتضمن قدر

 ، وبالتالي نأخذ ما نراه صوابا  ونرف  ما نراه خطأ.

 .Kathy L. Schuh & Sasha A كفاثى إ  تشفا وساقفا إيفه بفاراب  وتؤكفد

Barab  2000 :60 ) أن الفلسفة مفموعة من الرلى واالفتراضفات التفى تتطلفن عديفد

سففوى العقالنيففة والعكففس  مففن الخصففائص العقالنيففة لفهمهففا وتفسففيرها فففال بففديل للفلسفففة

صحير ، كما أنها مفموعة من وجهات النظر الموضفوعية العقالنيفة  ضفد الذاتيفة حيفث 

ذاتية( ألن الفيلسوف عندما يفكر ففى أى قضفية أو موضفوع  -الفلسفة-يدعى البع  بأنها

 ينحى العاطفة واألهواا جانبا ويركز فقط على العقل وآلياته المختلفة.

 Anna-Sara Malmgrenكمفا تفذكر أنفا سفارا مفالمفرين   -ةوبربم أن العقالني

جفففزا ال يتففففزأ مفففن المنهفيفففة الفلسففففية إال أنهفففا ليسفففئ قاصفففرة علفففى  -(265: 2011 

الفالسفة فقط  ففميعنا نشتر  فى وجود عقل إنسانى وجد من أجل التفكير؛ فعندما نكفون 

لة بخطفوات منظمفة تأمليفة بصدد مشكلة ما فيتوجه العقل اانسانى للتفكير فى تلفك المشفك

تحليلية نقدية تقويمية  وهى منهج الفلسففة(، وهفذا النفوع مفن التفكيفر يفعفل مفن المعرففة 

أفكار مسبقة بحاجة إلى اختبارها عقليا وبعبارة أخرى فإن هذا النوع من التفكير يفترض 

 ما يسمى ببدهية األحكاال.  

ة تفعلهففا وثيقففة الصففلة ( سففمة أخففرى للفلسففف2: 2012ويضففيم إبففراهيم العففاتى  

بالعقالنية؛ حيث أكد أنها منهج حفوار عقالنفى إنسفاني راففق البشفرية ففي مسفيرتها وهفي 

تنتقففل مففن طففور التخلففم إلففى أطففوار الرقففي والتحضففر، وهففو يعنففي تحكففيم العقففل فففي 

المشكالت التي تنشأ بين المفموعات اانسانية، كما يعترف بوجود اآلخفر وال يعمفد إلفى 

نه ال يقوال إال بين طرفين، اللهم إال أن يكون حوارا  داخليا  مفع الفنفس أو الفذات، إلغائه، أل

 وهو يصن أيضا  لصالر ااطار العاال للحوار.

مفنهج الحفوار العقالنفى،  -منفذ القفدال -وقد استخدال الفالسفة خال  عفرض فلسففاتهم 

ة مففن خففال  وكففان سففقراط هففو األبففرز فففي هففذا المفففا ، إذ كففان يعمففل علففى توليففد الحقيقفف

النقاش المنطقي المرتن الذ  يديره بفين محدثثيفه. وقفد سفار متعلمفه أفالطفون علفى نهففه 

حين كتن خيرة مؤلفاته في السياسة واالجتماع واألخالق والمعرفة والفمفا  ففي صفورة 

محاورات فكرية مركزة صيغئ بأسلوب أدبي رفيع كالفمهورية والقوانين والسفسفطائي 

منهفففا، إضفففافة لعفففرض آرائفففه ونظرياتفففه، وتعلفففيم تالميفففذه ففففي وبيرهفففا، وكفففان هدففففه 

األكاديمية، وكذا النخن السياسية واالجتماعيفة ففي بفالد اليونفان، مفنهج الحفوار العقالنفي 

 الهادئ في حل قضاياهم ومشكالتهم بدال  من حلها عن طريق الحروب وسفك الدماا.
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سمة تدخل فى صفميم  ( أن الحوار3: 2010ويذكر فى هذا السياق محمد الحيرش 

كل من الفلسفة والعقالنيفة؛ حيفث أن الفلسففة نفوع مفن الحفوار العقلفى الهفادف الفذى تفدفع 

الفففرد إلففى اسففتخداال العقففل والحفففة ال القففوة و ااجبففار مففن أجففل التففأثير فففى اآلخففرين 

ومحاولففة إقنففاعهم بوجهففه نظففره وفففى نفففس الوقففئ يفعففل الحففوار العقلففى الفلسفففى الفففرد 

أراا األخرين ويختبرهفا وينقفدها وبهفذا تعمفل الفلسففة علفى تقريفن المسفافات  يستمع إلى

 بين المتحاورين على أن يكون الهدف هو الوصو  إلى الحقيقة ال البعد عنها . 

 الفلسفة كمقرر دراسى والنزعة العقالنية: -ب

نالحظ إذا اتنقلنا من مفا  الفلسفة المفرد األكاديمي إلى مفالها التربو  التعليمي 

دعوة كثير من المتخصصين فى مفا  مناهج الفلسفة وطرق تدريسها بضرورة أن تكون 

مناهج الفلسفة ُمصابة بشكل عقالنى فإذا استطاعئ مناهج الفلسفة أن تصطبغ بصبغة 

الفلسفة ،وطبيعتها؛ بكونها نشاطا  عقليا  يتم في إطار المفتمع، ومشكالته، وقضاياه؛ 

 ي الطالب الذين يدرسونها.فسيعود ذلك بالفائدة عل

( إلففى أن منففاهج الفلسفففة ينبغففى أن يهففتم 28: 2006وتشففير والا أحمففد بريففن  

محتواها بالمضمون الفكفرى واالجتمفاعى والخلقفى للمفتمفع بشفكل عفاال  فتعفرض قضفايا 

وأراا متنوعة لفالسفة مختلفين ومسائل كونية واجتماعية ودينية مما يسهم فى تنمية عديد 

ص العقالنية للطالب مثل التأمفل والنقفد وحفن االسفتطالع  والتسفامر الفكفرى من الخصائ

وبيرهففا مففن المهففارات العقليففة العليففا التففى تسففهم فففى بنففاا السففلو  االجتمففاعى والخلقففى 

للطالب؛ لفذلك يففن االهتمفاال بمحتفوى منفاهج الفلسففة بطريقفة تسفاعد الطفالب علفى فهفم 

حليلهففا ونقففدها وذلففك بالتقليففل مففن ادرا) المفففاهيم األفكففار واألراا الفلسفففية المختلفففة وت

الصعبة والقضايا الفامدة والتركيز على األنشطة الفلسفية التى تنمفى التفكيفر وففى الوقفئ 

 ذاته تخفم من صعوبة دراسة الفلسفة.

( ضفرورة ابتعفاد 167-166: 1991وفى نفس السياق تؤكد إلهاال عبد الحميد فر) 

د األفكار والنظريات الفاففة المعتمفدة علفى الحففظ والتلقفين محتوى مناهج الفلسفة عن سر

واألراا الفففاهزة والنظريففات المغلقففة وفففى الوقففئ ذاتففه يفففن أن يركففز محتواهففا علففى 

المهارات العقالنيفة التفى تسفاعد ففى تحليفل ونقفد القضفايا واألراا الفلسففية وعفدال الوقفوف 

الماضية التى يصعن االستفادة منهفا عند استهال  افكار الفالسفة ونظرياتهم من العصور 

 وتطبيقها فى المفتمع لحل مشكالته.

( حقيقفة أن الطفالب 58: 2007نهفى سفمير محمفد عراقفى دراسفة ومن ثم؛ فتؤكفد 

بحاجة إلى التمرين، والتدرين على التفكير أكثفر مفن حفاجتهم إلفى الفلسففة كنسفق معرففى 

األنشطة العقلية التفى تنمفى رو  ويفن أن يكون محتوى الفلسفة عبارة عن مفموعة من 

النقد لدى الطالب وتزودهم بالعقليفة الفلسففية القفادرة علفى الفرف  والتصفميم علفى طفر  

الرأى بدال من تربيتهم على التقليد والمحاكفاة والترديفد واالتبفاع ومفن ثفم فالمهمفة الكبفرى 

قالنفى يعلفم على عاتق من يصممون مناهج الفلسفة هى العمل على بناا محتفوى فلسففى ع

الطالب كيم يفكرون بدال من عفرض مفموعفة مفن األفكفار الففاهزة  لحفظهفا والفدخو  

 بها الجتياز محنة االمتحان. 
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( ضفرورة إعفادة تصفميم مفنهج 2001وبينئ نتائج دراسة إلهفاال عبفد الحميفد ففر)  

وكيفم  الفلسفة لطالن المرحلة الثانوية؛ بحيث تفعله قادرا  على أن يتعلم كيفم يفدير عقلفه

الفلسففة ال فيفكر وكيم ينتقد وكيم يدير سلوكه فى مواجهفة مشفكالت عصفره وقضفاياه؛ 

ترمففى مففن وراا تدريسففها إلففى تكففوين فالسفففة ،لكففن تدريسففها يففؤدى دورا  هامففا  بالنسففبة 

لطففالب الثانويففة العامففة فففى قففتى جوانففن نمففوهم المختلفففة؛ كففالنمو العقلففى، واالجتمففاعى، 

صففال  الخلقففى؛ بااضففافة إلففى ذلففك فهففى تنمففى لففديهم مهففارات وااثففراا الروحففى، واا

 التفكير الفلسفى؛ كاالستقاللية، والمرونة، والنقد الموضوعى لشتى األمور.

ونظرا   لقيمة مادة الفلسففة واعتبارهفا مفن أكثفر المفواد الدراسفية اقترانفا  بالعقالنيفة؛ 

بضففرورة تنميففة أبعففاد نفففد دعففوة  كثيففر مففن البففاحثين والمتخصصففين فففى هففذا المفففا  

 Keven Berhonyالعقالنية من خال  تفدريس الفلسففة ؛ مثفل: دراسفة  كيففين بيرهفونى 

علففى  -مففن خففال  الفلسفففة -( حيففث  أكففد أهميففة تففدريس أبعففاد العقالنيففة وتعميمهففا2009 

الطالب فى كافة المراحل العمرية؛ خاصة مرحلة الطفولفة المبكفرة دون االقتصفار عليهفا 

العليففا مففن التعلففيم، وذلففك ألن العقالنيففة أحففد الخصففائص الفديففدة المميففزة  فففى المراحففل

للتعلففيم، وأوصففئ الدراسففة بضففرورة تعلففيمهم بعفف  أقففكا  المعرفففة العقالنيففة ومحاولففة 

ربطها بالصعيد المفتمعى وذلفك مفن خفال  تهيوفة الظفروف التعليميفة لفبع  العلفوال التفى 

ل الفلسفة والمنطق والعلوال والرياضفيات وذلفك تمتاز بأن جوهرها يعتمد على العقالنية مث

 بوضع نهج جديد يبعد عن العشوائية فى التفكير ويقترب من العقالنية فى التفكير.

وبربم أهمية تدريس الفلسفة لطالب المرحلة الثانوية، والحاجة الملحة الى تكفوين 

وظفروف العقلية المفكرة التى أضحئ ضرورة ملحة تحتمهفا رو  العصفر بصففة عامفة 

 -كمفادة دراسفية-المفتمع المصرى وتوجهاته بصفة خاصة؛ لكن باستقراا تاريخ الفلسفة 

منذ أن وضعئ ضمن خطة الدراسة فى المدرسة الثانوية المصرية؛ وهفى تفدرس ضفمن 

مقررات السنة النهائية من القسم األدبى فى التعليم الثانو  العاال .وظفل ذلفك لفتفرة طويلفة 

تفم تدريسفها لطفالب الصفم األو   1999ين عاما  ،إال أنه فى عاال من الوقئ قاربئ الست

الثففانو  .وفففى الوقففئ الففذى حفففل فيففه الميففدان التربففوى فففى كففل تخصصففاته بالدراسففات 

تفتقفففد إلفففى هفففذه  -دون سفففائر المفففواد الدراسفففية -العلميفففة التربويفففة ؛فمفففادة الفلسففففة كانفففئ

يعتها،وأهميتهفا التربويفة ،وأهفدافها، الدراسات العلمية التربوية التى تلقى الضوا على طب

ومناهفها، وتطورها ؛ولذلك فقد تعرضفئ للهففوال حفو  جفدواها ومفدى حاجفة مدارسفنا 

 إليها.

وال يزا  قطاع كبير من النفاس المثققفين، وبيفر المثقففين يسفخرون مفن الفلسففة،  

افة وجدواها.وقففد تعرضففئ مففادة الفلسفففة لمحففاوالت التغييففر، والتعففديل بالحففذف، وااضفف

 فتعرضففئ لالرتفففاع ، لمففرات عديففدة .وانعكففس ذلففك علففى خطففة الدراسففات الفلسفففية ؛

واختففاا أخفرى ففى ضفوا اجتهفادات بعف  التربفويين دون  واالنخفاض، وإضافة مواد،

 االعتماد على دراسات علمية تربوية متخصصة .

 فففى المففدارس المصففرية ربففم أن بففاقي فففروع فففرا  فلففم ينففل تففدريس الفلسفففة حظففا  وا

الفلسفففة؛ كففالمنطق، والتربيففة الوطنيففة، وعلففم الففنفس، واألخففالق  كانففئ تففدرس بالمففدارس 

النظاميفة ،و األزهريففة فففى كثيفر مففن المففدن المصفرية .وفففى الوقففئ الفذى كانففئ تنففا  فيففه 
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مكانة مميزة فى بالد الغفرب ،ولهفا مكانفة محترمفة ففى المفدارس -كمادة دراسية -الفلسفة 

 فى مناهفنا؛ مما يوضر الففوة بيننا ،وبين دو  الغرب . ئبةباالثانوية؛ كانئ الفلسفة 

 طرق تدريس الفلسفة وتنمية النزعة العقالنية. -5

( أنففه إذا كففان الهففدف مففن تففدريس الفلسفففة هففو 6: 2010يؤكففد إبففراهيم أبففو زيففد  

إكسففاب الطففالب القففدرة علففى ممارسففة العقالنيففة القائمففة علففى الفكففر والعقففل، و الحفففج 

، وليس حشو ذهنهم بالمعرفة الفاهزة؛ فإن مهاال مدرس الفلسفة تتمثل فى تعزيفز المنطقية

مكاسن العقل النقد  التحليلي التساللي، وإقاعة ثقافة تنويريفة لفدى الطالفن، ونشفر ثقاففة 

االخففتالف والتسففامر والنسففبية فففي إصففدار األحكففاال؛ ممففا يسففتوجن معلففم بففه عديففد مففن 

لكتيكي، وقففادر علففى تحويففل المكتسففبات المعرفيففة المواصفففات؛ مثففل كونففه: تربففو  ديففا

الفلسفية إلى خبرة ومهارات، والتعامل بمرونة مفع المفتعلم تعفامال قوامفه حسفن اانصفات 

 ·والكالال والتواصل اايفابي

ومن خال  استقراا واقع تدريس الفلسفة فى المدرسة الثانوية المصرية نالحظ 

ريسها التقليدية؛ فيتفق معظم التربويين وجود عديد من المشكالت؛ أهمها طرائق تد

المتخصصين فى مفا  طرق تدريس الفلسفة؛ أن الطرق الحالية ال تزا  تركز على 

 االقاا ،والتلقين ،والتحفيظ ؛بشكل يتنافى مع طبيعتها العقالنية والفدلية الخالفية.

يركز على تدريس فواقع تدريس الفلسفة فى مدارسنا المصرية ال يزا  

ستخداال طرق تدريس تشفع وقد استتبع ذلك التركيز على ا -فى ذاتها -كغاية لومات؛المع

واالستظهار ،وأكد ذلك عديد من الدراسات ؛مثل: محمد سعيد زيدان  ،على الحفظ

والا و ،(2005(،و صبا  أمين على سعد م  2005عوض  قيرين فايزو (،1993 

زينن سالم محمد ، و(2007، وبثينة عبد الباقى محمد  ( 2006احمد برين محمد  

 (.2007 نهى سمير محمد عراقى (، و2007  وميساا محمد مصطفى (،2007بالى 

( إلى أن واقع تدريس الفلسفة ال يُسهم فى تنمية 222: 2000إلهاال فرا)  وتشير 

هدف تطبيع الطالب؛ كى مهارات التفكير الفلسفى ؛حيث إن هذه الطرق تقليدية تست

يتأقلموا مع واقعهم ،وتحويلهم إلى أوعية مستقبلة ُمسيطرة على تفكيرهم؛ مما يُفقدهم 

 القدرة على التعبير عن أرائهم ،وممارستهم مهارات التفكير الفلسفى.

الفلسفة والمنطق الفلسفة  -ويرجع ذلك إلى أن واقع منهج الفلسفة الحالى 

م بالكم ،وال بالكيم ،وهو منهج قاصر عن تحقيق أهدافه ما لم يهتال  -ومشكالت اانسان

 (.105: 2001يُطور إلهاال فرا) 

( سببا  آخر يرجع إلى المعلم نفسه؛ فهو ال 34-29كما  نفين د.ت:  ويضيم

يزود طالبه بفرص تعليمية تتير التفكير الواضر ،وال يختار ،وال يعرض لهم أسولة 

،وال التسالالت ،وال يُحثهم على وضع  راالى إبداا اآلنقدية، ومنطقية، وال يشفعهم ع

أهداف خاصة بدراستهم الفلسفية ،وتقويمها ؛وهذا يؤدى إلى عدال تسلير الطالب 

 باألدوات الفلسفية الالزمة لبناا قخصيتهم.

الطرق التقليدية تتنافى  مع أن استخداال ( 11-10: 2011سامية مرابطين   وتؤكد

 فنا بذلك فأصبحئ التسال ، جوهرها اانسان قدال قديمة محاورة فةالفلسفطبيعة الفلسفة؛ 

 وبناا والمقاربات الحلو  تقديم على قائما علما أو معرفة تكون أن قبل لإلقكاالت

http://cwg.bibalex.org:8000/cgi-bin/chameleon?sessionid=2009112521203221182&skin=default&lng=ar&inst=consortium&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%20%d8%b7%d8%b1%d9%82%20%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3&scanu1=21&elementcount=1&t1=%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a1%20%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.&u1=1003&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://cwg.bibalex.org:8000/cgi-bin/chameleon?sessionid=2009112521203221182&skin=default&lng=ar&inst=consortium&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%20%d8%b7%d8%b1%d9%82%20%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3&scanu1=21&elementcount=1&t1=%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a1%20%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.&u1=1003&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://cwg.bibalex.org:8000/cgi-bin/chameleon?sessionid=2009112521203221182&skin=default&lng=ar&inst=consortium&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%20%d8%b7%d8%b1%d9%82%20%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3&scanu1=21&elementcount=1&t1=%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a1%20%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.&u1=1003&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://cwg.bibalex.org:8000/cgi-bin/chameleon?sessionid=2009112521203221182&skin=default&lng=ar&inst=consortium&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%20%d8%b7%d8%b1%d9%82%20%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3&scanu1=21&elementcount=1&t1=%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a1%20%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.&u1=1003&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://cwg.bibalex.org:8000/cgi-bin/chameleon?sessionid=2009112521203221182&skin=default&lng=ar&inst=consortium&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%20%d8%b7%d8%b1%d9%82%20%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3&scanu1=21&elementcount=1&t1=%d8%b9%d9%84%d9%89%20%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%a1%20%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.&u1=1003&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://cwg.bibalex.org:8000/cgi-bin/chameleon?sessionid=2009112521203221182&skin=default&lng=ar&inst=consortium&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&scant1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%20%d8%b7%d8%b1%d9%82%20%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3&scanu1=21&elementcount=1&t1=%d8%b9%d8%a8%d8%af%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%89%d8%8c%20%d8%a8%d8%ab%d9%8a%d9%86%d8%a9%20%d8%b9%d8%a8%d8%af%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%89%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.&u1=1003&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://cwg.bibalex.org:8000/cgi-bin/chameleon?sessionid=2009112521203221182&skin=default&lng=ar&inst=consortium&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&scant1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%20%d8%b7%d8%b1%d9%82%20%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3&scanu1=21&elementcount=1&t1=%d8%ba%d8%a7%d9%84%d9%89%d8%8c%20%d8%b2%d9%8a%d9%86%d8%a8%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.&u1=1003&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://cwg.bibalex.org:8000/cgi-bin/chameleon?sessionid=2009112521203221182&skin=default&lng=ar&inst=consortium&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&scant1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%20%d8%b7%d8%b1%d9%82%20%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3&scanu1=21&elementcount=1&t1=%d8%ba%d8%a7%d9%84%d9%89%d8%8c%20%d8%b2%d9%8a%d9%86%d8%a8%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.&u1=1003&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://cwg.bibalex.org:8000/cgi-bin/chameleon?sessionid=2009112521203221182&skin=default&lng=ar&inst=consortium&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&scant1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%20%d8%b7%d8%b1%d9%82%20%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3&scanu1=21&elementcount=1&t1=%d8%ba%d8%a7%d9%84%d9%89%d8%8c%20%d8%b2%d9%8a%d9%86%d8%a8%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.&u1=1003&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://cwg.bibalex.org:8000/cgi-bin/chameleon?sessionid=2009112521203221182&skin=default&lng=ar&inst=consortium&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%20%d8%b7%d8%b1%d9%82%20%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3&scanu1=21&elementcount=1&t1=%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89%d8%8c%20%d9%85%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%a1%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.&u1=1003&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://cwg.bibalex.org:8000/cgi-bin/chameleon?sessionid=2009112521203221182&skin=default&lng=ar&inst=consortium&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=NEXTPAGE&scant1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%20%d8%b7%d8%b1%d9%82%20%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3&scanu1=21&elementcount=1&t1=%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%89%d8%8c%20%d9%86%d9%87%d9%89%20%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.&u1=1003&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
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 قياال عن ناجمة أبدية مشكالت صنعته طويل النهائية؛ فالفلسفة طريق االستنتاجات

 اانسان بني من النخبة بها جادت تيال اآلراا و األجوبة ضوا وفي الوجود، في اانسان

 االبتعاد معلمى الفلسفة على تفرض الخاصية وهذه الفلسفية الكتن نفائس أودعتها التي

 وتعليم جاهزة ونظريات حقائق تلقين على عن ااسلوب ااخبارى الذى يعتمدتماما 

تالميذ لى حشو أذهان الإاألسولة؛ ألن ذلك يؤدى  وطر  والفد  الحوار فن تالميذهم

 بالفلسفة وال يعلمهم التفلسم.

االخبارى بأنه  التقليدى ( ااسلوب18-17: 1997ويصم عبد المفيد االنتصار 

بير فعا  فى تدريس دروس الفلسفة بشكل عاال ودروس الفلسفة ااسالمية بشكل خاص 

 حيث أنه:

  ال يعدو أن يكون بير عملية تلقين أو نقل مباقر للمعلومات من طرف

لمعلم( إلى مخاطن أو مستمع  المتعلم( وبذلك فهو أسلوب يزود المتعلم متكلم ا

بمعلومات معطاة ومكتملة لغة وتفكير وتمثل بالنسبة للمتعلم مادة خارجة عنه يسمعها 

ويتلقاها ويتعرف عليها ويحفظها كما هى دون أن يدر  كيفية تشكلها وبنائها بواسطة 

 لغته وآليات تفكيره.

 نه يزود المتعلم بأطروحات الفالسفة كما تم تقريرهم لها؛ أسلوب فوقى؛ أى أ

فهو يلقن نتائج تفلسم الفالسفة معزولة عن مقدماتها المؤسسة لها مما يفعل المتعلم 

يتعامل مع نتائج تفكير الفيلسوف تعامال  سطحيا  فوقيا  بعيدا  عن العالقة التى تربطها 

فيلسوف وعن الكيفية التى تم بها بناا تلك بعيدا  عن العالقة التى تربطها بمنطلقات ال

 النتائج بداا  من هذه المنطلقات.

  أسلوب تلقينى على مستوى نشاط المعلم وعند مستوى التلقى االستهالكى

بالنسبة لنشاط المتعلم؛ مما يفعل أسلوب ااخبار دون تحقيق المهارات العقلية التى 

 لبها التربية التفكيرية التى نفكر داخلها.تتوخاها المادة الفلسفية وأهدافها والتى تتط

وفففى ضففوا متطلبففات تطبيففق االسففتراتيفيات التدريسففية التففى تسففهم فففى تحقيففق 

األهداف المنشودة من تدريس الفلسفة لطالب المرحلة الثانويفة والتفى يصفن معظمهفا ففى 

فففق إطففار العقالنيففة وقيمهففا؛ ياُلحففظ ضففرورة أداا معلففم الفلسفففة بعفف  األدوار التففى تت

-16: 1999محمد فتحفى  سعادحدد توطبيعة الفلسفة وطرائق تدريسها الفدلية الخالفية و

 ( بع  من هذه األدوار أو المهاال؛ ومنها:17

إقرا  الطالب فى عملية التعلم ودفعهم وحفزهم على المشاركة فى التفكيفر  -

 من خال  بع  األنشطة العقلية .

فففى التفكيففر وذلففك بففأن يكففون تففدرين طالبففه علففى الموضففوعية أو المحايففدة  -

المعلم ذاتفه موضفوعيا فالموضفوعية تفعفل الطفالب يعتقفدون أن البفراهين والحففج 

كلها عقالنيفة ومتسفاوية وال يوجفد رأى افضفل مفن رأى، كمفا أن تحيفز المعلفم ألحفد 

األراا يففؤدى بلففى بلففق بففاب التفكيففر أمففاال الطففالب ألنففه يففدعى بففذلك أن ااجابففات 

 نهائى مطلق.الفلسفية لها يقين 

تنويع طرق التدريس؛ وذلك بأن ال يستقر علفى طريقفة تفدريس واحفدة حتفى  -

 ولو كانئ تحقق األهداف المرجوة منها.
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تفففوفير ففففرص ومواقفففم تعليميفففة تفعفففل الطفففالب ينهمكفففون ففففى أعمفففا    -

ونشاطات ال يكفون الهفدف منهفا مففرد اجتيفاز االختبفار فقفط فالفلسففة ليسفئ مففرد 

تفكيففر ونشففاطا موجهففا لخدمففة أهففداف عقالنيففة ومعرفيففة  محتففوى بففل انهففا طريقففة

 ووجدانية. 

ااطففالع علففى المسففتفدات فففى حقففل تدريسففه واألراا المختلفففة التففى تففدور   -

حولففه ألن سففنة الحيففاة اليففوال هففى التغييففر والتطففور فففال ينبغففى الثبففات والتوقففم عنففد 

 معرفة بعينها.

ذجفا  للطفالب كفى يفكفروا مفن الممكفن للمعلفم أن يقفدال نموويضيم مراد وهبه 

تفكيففرا  عقليففا  أو تقففديم نموذجففا  لسففمة مففن سففمات العقالنيففة وكيفيففة ممارسففتها بمعنففى 

مالحظفة الطففالب لسفلو  المعلففم العقالنففى، ومحاولفة تقليففده مففن خفال  إعطففااهم قضففايا 

فلسفية عقالنية وممارسة ما الحظوه من معلمهم، كما يففن عليفه أن يراقفن أداا طالبفه 

 ويعدله إذا لم يكن على الوجه المطلوب. ويقومه

سالمية أن يدخل مع الطالن فى حفوار على معلم الفلسفة اا ويقتر  حسن حنفى

عقلى وتفعله يتكلم وأن يفين عن األسولة ثم تحللين إجابته أمامفه بعفد أن ينتهفى لتكشففين 

عف  المفأثورات يقفو  االعتمفاد علفى بمثال: عن الفوانن العقلية والالعقلية فى خطابه.؛ 

الشعبية الالعقلية وتفنيدها أمامه ويتبين له ضعفها ألن الحفة النصية بما فى ذلك قفا  م/ 

قففا  الرسففو / قففا  فففالن تخضففع لالنتقففاد والتأويففل، ومففن ثففم فاألفضففل أن يسففتعمل لغففة 

المحاضر وهفى لغفة العقفل أى إعطفاا األولويفة للحففة العقليفة؛ ال الحففة النقليفة وبالتفالى 

تغير الطالن من الداخل فى ظل ثقافة يغلن عليها الحفة النقليفة ففى األحاديفث النقليفة ففى ي

األحاديث الخاصة والبرامج االعالمية والمفاالت الفكرية فيعرف بنفسه أن البرهان وهفو 

أداة العقل هو خير وسيلة للدفاع عن آرائه واالثبات لمفا يريفده أن يثبتفه للنفاس هفذا يحتفا) 

وربما إلى مدرس الفلسففة مطحونفا ، موظففا  ال يشفعر برسفالة الفلسففة وأهميتهفا إلى مهارة 

بالنسبة للطالن لذلك يحتا) المدرسون أوال  إلى مهارات تدريبية فى كيفيفة تنفاو  البرهفان 

 اليقينى ضد األدوات الطبيعة االفتراضية التى تعتمد على الالعقالنية.

 العقالنية. اً: أساليب تقويم الفلسفة والنزعةبعسا

 جميع في يواكبها التعلمية/التعليمية العملية في أساسيا عنصرا التقويم يعد

 ونواتج التربوية، األهداف تحقق مدى على الوقوف رئيسا في ويؤدى دورا مراحلها،

 فهم مدى بقياس مضى وقئ أ  من أكثر معنيا التقويم أصبر وقد .عنها المنبثقة التعلم

 الحياة مفاالت في على توظيفها والقدرة المهارات من كنوالتم للمعارف المتعلم

 .تواجهه التي المشكالت حل وفي المختلفة،

( إلى أن أسالين تقويم الفلسفة تعانى 206-205: 1991ويشير محمود أبو زيد 

من مشكالت حقيقية حيث انها تركز على أدنى المستويات المعرفية ؛كالحفظ ،أو التذكر 

من دون استخدامها  -كما هى-لفلسفة تطلن إلى الطالن حفظ الحقائق ،كما أن امتحانات ا

فى مواقم إجرائية ؛وبذلك فهذه االمتحانات ال تشفع الطالب على اكتساب مهارات 

                                                 
  7/11/2012مقابلة قخصية بتاريخ. 
  1/10/2012مقابلة قخصية بتاريخ. 
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التفكير الفلسفى؛ومن ثم يتعامل الطالب مع موضوعات الفلسفة على أنها حقائق مؤكدة 

المتحان؛ ال على أنها أفكار تتطلن ُمسلم بصحتها يحفظونها ،ويفيبون عنها فى ورقة ا

 منهم النظر ،والتفكير ،وتحثهم على التفلسم .

( أن أسولة منهج الفلسفة سواا الموجودة فى 1993وقد أكدت دراسة فاطمة طلبه  

ال  ال مهارات التفكير الفلسفى ،وال تُقَوث الكتاب المدرسى، أو أسولة االمتحانات ال تُقوث

 على الحفظ ،والتذكر.-فقط -انية لدى الطالب؛ بل تركز األنشطة ،وال النواحى الوجد

وجاات نتائج هذه الدراسة متفقة مع دراستين أعدهما المركز القومى لالمتحانات، 

،وقد هدفئ إلى تقويم نماذ) أسولة  1991والتقويم التربوى؛ أُعدت الدراسة األولى عاال 

اصفات إعداد أسولة االمتحانات المواد الدراسية المختلفة فى التعليم الثانوى؛ وفق مو

،وأكدت الدراسة بعد االطالع على أوراق امتحان مقرر الفلسفة؛ أن هذه األسولة كان 

إلى  -بالنسبة إلى األسولة الموضوعية  -معظمها أسولة مقا ؛ حيث وصلئ نسبتها

، وبالنسبة لمستويات األهداف التى تقيسها األسولة ؛كانئ تركز على مستوى  87.3%

 %9.7، ثم التقويم 14.9،ثم الفهم  %18.7؛ يليها التحليل %53فظ ،أو التذكر بنسبة الح

 . %1.5، ثم التركين  %2.2، ثم التطبيق 

كان لصالر مهارات -فى تقويم الفلسفة -ومما سبق يظهر أن النصين األكبر 

العليا وانخفضئ نسبة التركيز على مهارات التفكير  -باستثناا التحليل-التفكير الدنيا 

هو -اآلن -؛وبخاصة التركين ،والتقويم ،ويؤكد ما سبق على أن الفلسفة أصبر هدفها 

 تحصيل المعلومات، والحقائق الفلسفية؛ ال نقدها وال تحليلها .

ويُضاف إلى ما سبق أن هنا  عديدا  من األخطاا فى هذه االمتحانات ؛إذ بلغئ 

أخطاا فى  %2.2ألسولة ،وفى محتوى ا  %14.9؛بواقع  %46.3نسبة األخطاا 

 فى تركين صيابة السؤا  . %29.1الصيابة، و

،وهدفئ إلى تقويم أوراق امتحانات  2001وأما الدراسة الثانية ؛فقد أُعدت عاال 

؛وفق مواصفات  1999،وحتى  1992المقررات المدرسية فى التعليم الثانوى منذ عاال 

مقرر الفلسفة، وتوصلئ الدراسة  إعداد أسولة االمتحانات ؛ومن ضمنها أوراق امتحان

، وضوعات بعينها تدور عليهااألسولةإلى تكرار أسولة االمتحانات ،ونمطيتها ؛فهنا  م

كما أن ورقة امتحان مقرر الفلسفة ال تقيس المستويات العليا فى التفكير إال بنسن ضويلة 

استثناا عاال من نسبة األسولة ؛ب %10عن  1999،وحتى  1992؛فلم تزد نسبتها منذ عاال 

-أيضا  -، وهى نسبة ضويلة %16جاات نسبة التركيز على المهارات العليا إلى  1994

وهذا أدى إلى قكوى الطالب من االمتحان ،وصعوبته ؛ألنهم بير مدربين على هذه 

إلى أى - 1995فى العاال التالى  -األنماط من األسولة ؛مما أدى إلى عدال تعرض االمتحان

 إذ وصلئ نسبتها إلى صفر% . ؛ارات التفكير العلياتركز على مه أسولة

( أن تفربة اجتياز اختبارات الفلسفة 7-6: 2009ويضيم مصطفى العارف  

بشكل عاال تعتمد على مدى قحذ الطالن للمعارف والمعلومات واألفكار الفلسفية المتعلقة 

م فيكفي للطالب بتاريخ الفلسفة، حيث يختبر الطلبة في سؤا  حو  تاريخ الفلسفة؛ ومن ث

الذين سيفتازون االختبار  أن يراكموا ويحفظوا عددا كبيرا من المعارف واألفكار 

والمواقم الفلسفية المشهورة ويسقطها على السؤا  المطرو  يوال االختبار، خصوصا 
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وأن هذا السؤا  يتكرر كل سنة بصيغ مختلفة، مما يسهل مهمة الطالن المقبل على 

وع خاص يعتبره جوابا عن السؤا  المطرو  والمعروف سلفا االختبار في حفظ موض

 انطالقا أو قياسا على السنوات السابقة.

لذلك فإن تحصيل المعارف األكاديمية في مادة الفلسفة ال يعد كافيا لوحده لتحقيق 

النفا  المرتقن؛ خصوصا وأن تدريس مادة الفلسفة ال يعتمد على السرد واالقاا 

ض على التالميذ الحفظ وتكرار ما ردده األستاذ، بل إن األمر يتطلن المباقر والذ  يفر

عددا من المهارات والكفايات الواجن توافرها في األستاذ كي يستثمر ما يمتلكه من 

 معارف فلسفية تمكنه من التواصل مع التالميذ بشكل جيد. 

لن ووفق ما سبق فهذه االمتحانات ال تطر  أسولة مفتوحة تقيس قدرة الطا 

على التفكير العقالنى، وال الفلسفى، وال النقدى، وال االبداعى، وال تنمى لديهم القدرة 

على إصدار االحكاال ،وال التحليل ،وال التركين؛ وهذا يعنى أن أسالين تقويم الفلسفة، 

وامتحاناتها تقليدية ال تتناسن مع طبيعتها على ااطالق؛ مما يزيد من مشكالتها داخل 

 مصرية ،ويزيد من تفريدها، وبموضها بالنسبة للطالب.المدرسة ال

لذلك هنا  عديد من الدعوات للمتخصصين فى مفا  طرق تدريس الفلسفة كى 

  تتناسن مع طبيعة الفلسفة العقلية وأهداف تدريسها العقالنية؛ فنفد سعيد إسماعيل على

ن األهداف والمحتوى يؤكد ضرورة تعديل أسالين تقويم الفلسفة فينبغى أن تكون نابعه م

ومناسبة لطرق التدريس وال بد أن تكون بير تقليدية. بحيث ال تركز على التحصيل بل 

 تركز على مهارات التفلسم.

ضرورة أن يكون تقويم أبعاد النزعة العقلية وفى نفس السياق يؤكد جما  البنا 

خال  مواقم مختلفة. تقويما عصريا( بير تقليديا بمعنى أن يقيس بالفعل تلك األبعاد من 

 مواقم تعرض على الطالن ويسأ  عن تصرفه اتفاه تلك المواقم .

( بأن تكون اختبارات الفلسفة 58: 2007وتوصى دراسة نهى سمير عراقى   

اختبارات تسهم فى تحقيق استقاللية الفكر وفتر آفاق المعرفة وسبل الحصو  عليها 

ن تقويم الفلسفة على التفكير وممارسة ومواجهة الفكر بالفكر؛ فيفن أن تركز أسالي

الملكة التحليلية والنقدية؛ بدال من اختبار المعلومات التى يتلقاها الطاالب بشكل تقليدى 

 ومبتور.

( بضرورة 2007وأوصئ دراسة سما  محمد إبراهيم فى دراسة لها عاال  

؛ فيفن أن تشفع تركيز أسالين تقويم الفلسفة على المستويات العقليا العليا من التفكير

على تنمية مهارات التفكير العليا؛ مثل االستقصاا وحل المشكالت واالستدال  العقلى 

والفهم والتطبيق والتحليل والتقويم بدال من التركيز على مستوى التذكر، ويفن أن 

 تتدر) األسولة من السهل إلى الصعن كى تتفق مع طبيعة الطالب فى تلك المرحلة.   

( أن تتفاهل 73: 2007ن وجهة نظر حسنى هاقم الهاقمى كما ينبغى م

االختبارت أو االمتحانات قياس قدرة الطالب على الحفظ واالستظهار وفى الوقئ ذاته 

                                                 
  مقابلة شخصية بتاريخ2012/9/10.

  مقابلة شخصية بتاريخ 2012/9/21.
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ينبغى التركيز على العمليات العقلية العليا حتى ال نسمر بسيطرة االمتحانات التى تتطلن 

ية وبذلك يتم تشفيع الطالب على حفظ الحقائق الفافة دون استخدامها فى مواقم إجرائ

حفظ المعلومات لغرض واحد وهو النفا  فى االمتحانات دون االهتماال بتشفيعهم على 

 اكتساب مهارات التفكير العليا.
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،كليففة التربية:جامعففة رسااالة ماجسااتير  واالتفففاه نحففو مففادة الفلسفففة بالصففم األو  الثففانوى،

 حلوان.

تدريس الفلسفة بين المتناقضات واقع تخلف ام دافع (: 2011سامية مرابطين  .14

 علوال اانسانية : قسنطينة.، وزارة التعليم العالى، المدرسة العليا لالساتذة فى اآلداب والتطور
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(: تنمية بع  مهارات التفكير الفلسفى لدى الطالب 2002سعاد محمد عمر  .15

 المعلمين بقسم الفلسفة بكلية التربية، رسالة دكتوراه، كلية البنات: جامعة عين قمس.

(:الفلسفة التطبيقية وكيفية استخدامها فى تعليم 1993 سعاد محمد فتحي محمود  .16

دراسات تربوية كتاب غير دورى للدراسات واألبحاث  مرحلة الثانوية،الفلسفة فى ال

 ،القاهرة :عالم الكتن. 57،المفلد الثامن،الفزا التربوية

اتجاهات حديثة في تطوير مناهج الفلسفة (:2004سعاد محمد فتحي محمود   .17

 ،القاهرة:دارايترا  للنشر والتوزيع.وتدريس الفلسفة لألطفال

 ، عالم الكتن.دراسات في التربية والفلسفة: (1972سعيد إسماعيل علي   .18
 بالفزائر  دراسة الثانو  التعليم في الفلسفة تدريس واقع(: 2010سمير جوهارى  .19

 العالي التعليم الشعبية وزارة الديمقراطية الفزائرية تقويمية( الفمهورية تحليلية وصفية

 .لألساتذة قسنطينة العليا العلمي المدرسة والبحث

(: تقويم الكتن المقررة لمادة الفلسفة بالمرحلة الثانوية من 2009حنفى محمد سهاال  .20

                            منظور قيمي، مفلة نوبتى الكويتية، متا  على الموقع التالى:

http://thenewnuba.blogspot.com/2009/05/blog-post_1847.html 

:فاعلية المدخل الوظيفى فى تدريس الفلسفة فى تنمية (2005عوض  قيرين فايز  .21

،كلية رسالة ماجستير  الثانوى،التحصيل والحس االجتماعى لدى طالب الصم األو

 البنات:جامعة عين قمس.

(:فعالية استخداال استراتيفية مقترحة لتنمية 2003صبا  أمين على سعد م  .22

، كلية رسالة ماجستيرالتفكير الناقد فى تدريس الفلسفة لطالب المرحلة الثانوية ،

 .البنات:جامعة عين قمس

،  عدد 5ة ، مفلة فكر ونقد،المفلد(:الفلسفة والعقالني2009صبرى محمد خليل  .23

 http://www.sudanile.com/2009-.html متا  على الموقع التالى: 62

 ،القاهرة:دار المعارف.ثورة العقل فى الفلسفة العربية(: 1993عاطم العراقى   .24

تقبل الثقافة العربية : أربعون الفيلسوف بن رشد ومس (:2003 عاطم العراقى ـ .25

 القاهرة: دار الرقاد.عاما من ذكرياتى مع فكره التنويرى، 

 عبد" منظور من الجزائر في الفلسفة تدريس أهمية (:2009عبد الحكيم كراال  .26

 لألساتذة. العليا قسنطينة: المدرسة ."شريط هللا

مجلة جامعة  اسالمية،(:نظرية التأويل فى الفلسفة العربية ا2002عبد القادر فيدو   .27

 .12،العدد  20،المفلد  دمشق

(: دراسة تحليلية المتحانات الثانوية العامة للمواد 1981عبد م محمد إبراهيم   .28

 ،كلية التربية:جامعة ااسكندرية. رسالة ماجستيرالفلسفية فى ضوا المستويات المعرفية،

ى فى تدريس الفلسفة  من (: األسلوب البرهانى الحفاج1997عبد المفيد االنتصار  .29

 ، الدار البيضاا: دار الثقافة.السلسلة البيداغوجيةأجل ديالكتيك مطابق ، 

(: تقويم كتاب الفلسفة المقرر على طالب وطالبات الصم 1993فاطمة طلبه   .30

 ،العدد التاسع عشر.دراسات فى المناهجالثالث الثانوى أدبى،

فة للصم الثالث  أدبي  دراسة (: تطوير منهج الفلس1983فتحية حسنى محمد   .31

 ،كلية التربية: جامعة ااسكندرية.رسالة دكتوراه غير منشورةتقويمية ،

(: من التطرف إلى التفكير الفلسفى فى:اارهاب والتدريس 2000كما  بيث   .32

 ،العدد الثالث،القاهرة:دار قباا سلسلة ابن رشد اليومالفلسفى ،

http://cwg.bibalex.org:8000/cgi-bin/chameleon?sessionid=2009112521203221182&skin=default&lng=ar&inst=consortium&search=KEYWORD&function=INITREQ&sourcescreen=PREVPAGE&scant1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%20%d8%b7%d8%b1%d9%82%20%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3&scanu1=21&elementcount=1&t1=%d8%b9%d9%88%d8%b6%d8%8c%20%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%86%20%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b2.&u1=1003&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://www.sudanile.com/2009-.html
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الفلسفة وطالبها لمدى فاعلية تدريس الفلسفة  بدون تاريخ(: إدرا  معلمى كما  نفين .33

 العامة، دراسة بير منشورة، ااسكندرية.بالمدرسة الثانوية 

-http://m(: فى رحاب الفلسفة، متا  على الموقع التالى2010محمد الشبه  .34

rahnaoui.blogspot.com/2013/10/blog-post_412.html 

، الطبعة  في: دراسة تربويةتنمية التفكير الفلس(: 1993محمد سعيد زيدان   .35

 األولي،القاهرة: سفير لإلعالن والنشر.

،القاهرة :سفير لإلعالن الفلسفة في األمثال الشعبية(: 2006محمد سعيد زيدان   .36

 والنشر.

:دراسات ومناقشات،بيروت:المركز  التراث والحداثة(:1991محمد عابد الفابر    .37

 الثقافى العربى.

، القاهرة: دار الفكر العربى بين الخصوصية والكونية (:1998محمود أمين العالم   .38

 .2المستقبل العربى ، ط 

 (: األصولية والعلمانية، القاهرة: دار الثقافة.2004مراد وهبه   .39

القاهرة: دار قباا للطباعة والنشر فالسفة ايقظوا العالم،  (:1998مصطفى النشار  .40

  .والتوزيع

:فعاليفة اسفتراتيفية مقترحفة لتنميفة بعف  مهفارات (2007  ميساا محمفد مصفطفى  .41

 رساالة ماجساتيردة الفلسفة لدى طفالب الصفم األو  الثفانوى،التفكير األخالقى من خال  ما

 بير منشورة،كلية التربية:جامعة بنها.
 والتحصيل المنتفة العقل عادات تنمية فى التعلم أبعاد فاعلية(:2007 عراقى سمير نهى .42

 كليفففة ماجسفففتير، رسفففالة الفلسففففة، مفففادة تفففدريس خفففال  مفففن الثانويفففة المرحلفففة طفففالب لفففدى

 عين قمس. التربية:جامعة 
دليل المعلم إلى كتاب الفلسفة  (:2010/2011 وزارة التربية والتعليم .43

 ، القاهرة:مطبعة المدينة.والمنطق)الفلسفة ومشكالت اإلنسان( للصف الثالث األدبى

فعالية استخداال االستراتيفيات المعرفية و   (:2006والا احمد برين محمد على   .44

عرفية فى تحسين الفهم القرائى و عالقته بالتحصيل فى مادة الفلسفة لدى طالب ما وراا الم

 ، كلية التربية :جامعة عين قمسرسالة ماجستير،  المرحلة الثانوية 

فعالية استخداال االستراتيفيات المعرفية   (:2006والا احمد برين محمد على   .45

الفهم القرائى و عالقته بالتحصيل فى مادة الفلسفة لدى  و ما وراا المعرفية فى تحسين

 ، كلية التربية :جامعة عين قمسرسالة ماجستير،  طالب المرحلة الثانوية 

 (: فلسفة التربية فى العالم ااسالمى  المشكالت والحلو  2004يزيد عيسى سورطى  .46

 .12،العدد  20،المفلد  مجلة جامعة دمشق
 

 :العربيةثانياً: المراجع غير 
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