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ْملخص:  ال

الْد التهدفتْ مفهومإلىعرفْْراسةْ بيانْ التربويةْْ المنهاج :ْ الفلسفيةْ والكشفْعنْاألسسْ وأهميتهْ
مدىْْ وبيانْ المجتمعْ بواقعْ المنهجْ عالقةْ وتوضيحْ ،ْْْاستفادةللمنهاجْ الفلسفاتْ منْ الفلسطينيْ المنهاجْ

ْالذيْيعتم ْالمنهج ْبهْذلك ْالدراسةْوتقصد ْإجراء ْفي ْالتحليلي ْالوصفي ْالمنهج ْالباحثة دْعلىْجمعْواستخدمت
االستنتاجاتْمنهاْذاتْالداللةْوالمغزىْبالنسبةْللمشكلةْالمطروحةْ،ْوخلصتْْْْالبياناتْوتحليلهاْواستخراج

فكرْتربويْأوْنظريةْتربويةْتأخذْبعينْاالعتبارْْْْإلىعدةْنتائجْأهمها:ْأنْالمنهجْالبدْأنْيستندْْْْإلىالدراسةْْ
يهاْأنْتكونْْتىْتكونْهذهْالنظريةْمتكاملةْفيفترضْفجميعْالعواملْالتيْتؤثرْفيْعمليةْوضعهْوتنفيذهْوح

ذاتْأبعادْتشملْفلسفةْالمجتمعْالذيْنعيشْفيه،ْوطبيعةْالمتعلمْالذيْنقومْبإعدادهْوتربيته،ْونوعْالمعرفةْ
التيْنرغبْفيْتزويدهْبها.ْوالْيمكنْتخطيطْمناهجْمتطورةْإالْعلىْأسسْسيكولوجيةْسليمةْفعندماْنريدْ

ةْالنسانْوطبيعةْعمليةْالتعلم،ْوتوجدْأسسْْيْمنهج،ْالبدْأنْنأخذْفيْالحسبانْطبيعتخطيطْأوْتطويرْأ
سيكولوجيةْبنيْعليهاْالمنهجْالتقليديْوأسسْحديثةْبنيتْعليهاْالمناهجْالحديثةْوبناءْعلىْالنتائجْالتيْْ

ْإنشاء ْباآلتي: ْتوصي ْفإنها ْالباحثة ْإليها ْاالختصاصاْت في مختصة لجان توصلت نسانيةْْةْوالالعلمي مختلف
ْو الفلسفيةْالتيْوضعتْفيهاْالمناهجْْْْعادةغتها،ْوضرورةْْإصيْاْْعادةاْ لوضعْالمناهجْ النظرْفيْالمعاييرْ

 سالميْكمنهجْمالزم.واالعتمادْعلىْالمنهجْال
ْالمنهاجْالتربوي،ْالفلسفات،ْالمنهاجْالفلسطينْيالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

 The study aimed to identify: the concept of the curriculum and its importance, 

and to reveal the educational philosophical foundations of the curriculum and 

clarify the relationship of the curriculum with the reality of society and the extent 

to which the Palestinian curriculum benefit from philosophies. The significance 

of the problem at hand and the study concluded to several results, the most 

important of which: that the curriculum must be based on educational thought or 
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educational theory that takes into account all the factors that affect the process of 

its development and implementation so that this theory is integrated They are 

supposed to have dimensions that include the philosophy of the society in which 

we live, the nature of the learner we are preparing and educating, and the kind of 

knowledge we want to provide. Advanced curricula can only be planned on sound 

psychological bases. Recommends the following: The establishment of 

specialized committees in the various scientific and humanitarian disciplines to 

develop and reformulate the curricula and the need to reconsider the philosophical 

standards in which the curricula were developed and relying on the Islamic 

curriculum as an inherent approach. 

Keywords: Curriculum, Philosophies, Palestinian Curriculum 

   مقدمة:

 ي عْد ألنْه العمليةْالتعليمية؛ عناصْر مْن مهْم عنصر وهو التربية؛ محاور من رئيًسْا امحورًْ المنهاج يعتبر
 القائمة التربوية للفلسفة تفسير هو والمنهجْْ.وآمال أهداف من يبتغيه ما إلى الشعْب بها يصل التي الوسيلة

 َيعرف ماْوأن بلْد ةسياس يفهم أن الفرْد يستطيع الدولةْإْذ التيْترسمها السياسة يعكس ألنه ما؛ مجتمع في
 .فيه المطبقة الدراسية المناهج عنْطريق لديه السائدة االتجاهاْت

 دراسي وضعْمنهاْج ألن خطًرا؛ وأكثرهْا التربوية، المسائْل أدق مْن ي عدّْ التربويْة المناهج وضع ولعل
 المناهج نتاْج إال هي ه،ْمْاأفراْد وخصائْص المجتمع، فثقافْة األمة، ألبناء الثقافةْوتحديدها نوْع تعيين معناه

 بطريقة جيدةْوِطبقْت كانتْالمناهْج فإن إطارها، في شخصيته وتشكلْت عليها، وترّبى نشأ التي الدراسية
ن وتطور، المجتمع صحيحةَْصلح ْتأخر بطريقْة وِطبقْت ضعيفة المناهْج كانْت وا  ْْ.(1ْ)وتقهقره المجتمْع عقيمة

نْْاْأنهاْمصدرْالقوةْللمجتمع،ْوتعتبرْْمحدْكبيرْبفلسفةْالمجتمعْوثقافته،ْكمْْإلىترتبطْالمناهجْْ
ْالبشريةْوتؤديْْْيادةالسأعمالْْ ْالتنمية ْلتحقيق ْاألداة ْالتربيةْهي ذاْكانت ْالوطني.ْوا  ْأو ْالقومي الوطنيةْواألمن

فيْتحقيقْالتنميةْالشاملة،ْفإنْالمناهجْهيْالعنصرْاألهمْفيْمكوناتْالتربيةْأوْالعمليةْالتربويةْْْْاهامًْْْادورًْ
ْلطاقاته.ْْْانميةْلقدراتهْوحفزًْلمواهبه،ْوتْللمواطنْأوْالمتعلم،ْوصقاًلْْافهاْإعدادًْلتحقيقْأهدا

؛ْللتعرفْعلىْمكامنْالقوةْومواطنْاوتحرصْالنظمْالتربويةْعلىْمراجعةْمناهجهاْتحليالْوتقويمًْ
بويْعلىْتأديةْْمنْالنظامْالتْرْْا،ْحرًصْاوتطويرًْْْاوتجديدًْْْاوتجويدًْْْالضعفْفيها،ْومنْأجلْاالرتقاءْبهاْتعدياًلْ

ْإْد فيْ وفعاليةْْْْعادةورةْ بكفاءةْ معْمجتمعهْ التفاعلْ منْ وتمكينهْ وتعديلْسلوكه،ْ المتعلمْ صوغْشخصيةْ
ْْ(2ْ)عاليتي ن.

 
ْْ.160صْم.2013مصطفىْزيادة،ْوآخرون.ْمبادئْالتربية.ْالرياض،ْمكتبةْالرشد،ْْ(1)
 ْ.93صْ،م2001دارْوائلْللطباعةْوالنشر،ْْناصر،ْفلسفاتْالتربية.ْعمان،ْإبراهيمْ(2)
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التربيةْمنْخاللْالمناهج،ْمهمةْتعزيزْمنظومةْالقيمْْْْإلىومنْناحيةْمجتمعيةْفإنْالمجتمعْيعهدْْ
نسانيةْالواحدة،ْوالسهامْفيْمعالجةْْحْعلىْالحضارةْالثقافية،ْواالنفتْاالمجتمعية،ْوالتفاعلْمعْالمعطياتْال

القضاياْالعالميةْالمعاصرة.ْولماْكانتْسمةْالمجتمعاتْالمعاصرةْهيْ)التجّددْوالتغيّر(،ْفإنْمنْالبديهيْْ
جهة،ْْْأنْتكونْالمناهجْمنْمتطلباتْهذاْ)التجددْوالتغّير(ْإنْلمْتكنْمنْأولوياتْتلكْالمتطلباتْهذاْمن

ْأخ ْالتومنْجهة ْالنظم ْفإن ْ)التجددْرى ْبهدف ْللمراجعةْوالتقييم ْنفسها،ْوبخاصةْمناهجها ْتخضع ْالتيْال ربوية
والتغير(ْتصابْبالتخلفْوالماضويةْوضعفْالقدرةْعلىْمواكبةْالمستجداتْوالمتغيراتْالعالميةْوالثقافيةْْ

)التطويرْْالتربويْبعمليةْْْْوالتغّير(ْللنظاموالتكنولوجيةْوبخاصةْالرقمية.ْويمكنْأنْتوصفْعمليةْ)التجددْْ
ْالتربوي،ْوبناءْعّماْسبقْتنبثقْالتساؤالتْالتاليةْ:

 أسئلة الدراسة:
 وأهميتهْ؟ المنهاج ماْهوْمفهوم .1
 ماْاألسسْالفلسفيةْالتربويةْللمنهاج؟ْْْ .2
 ماْعالقةْالمنهجْبواقعْالمجتمعْ؟ .3
ْالمنهاجْالفلسطينيْمنْالفلسفاتْ؟ْاستفادةماْمدىْ .4

ْ:ْإلىعرفْراسةْالتهدفتْالْدأهداف الدراسة: 
 وأهميتهْ. المنهاج بيانْمفهوم .1
 الكشفْعنْاألسسْالفلسفيةْالتربويةْللمنهاج. .2
 توضيحْعالقةْالمنهجْبواقعْالمجتمعْ. .3
ْالمنهاجْالفلسطينيْمنْالفلسفات.ْاستفادةبيانْمدىْ .4

 أهمية الدراسة:  
ْأهميةْالدراسةْفيْالنقاطْالتاليةْ:تتمثلْ

 بتطويرْالمنهاجْالفلسطينيْ. والتعليم التربية وزارة في القرارْالتربوْي أصحاْب مساعدة .1
المناهجْْ .2 لتطويرْ المناسبةْ الحلولْ ووضعْ العمليةْ البرامجْ بناءْ فيْ الدراسةْ نتائجْ تسهمْ سوفْ

 الفلسطينيةْ.
 .لموضوع الدراساْت من المزيْد إجراء بضرورة المحليين التربويين الباحثين اهتمام إثارة .3

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ



 
   

120 

 

 مصطلحات الدراسة:  

 استخدم التربية مجال ما،ْوفي هدف إلى للوصول الفرْد يتبعها التي أنْالطريقةْ(1ْ)يشيرْالتربوي:المنهاج 
 قبل من المرجوة التربويْة األهداف تحقيق إلى للوصول إتباعها يجْب التي الطريقة على المنهاجْليدل معنى

ْالتعليميةْ. المؤسسة
ْالتيْستدرسْْ:  اوتعرفه الباحثة إجرائيً  ْالخطط ْبين ْتطتفاعل ْالحفاظْعلى ْالمدارسْمع ْالخلفيةْْفي بيقها،ْوبين

الثقافيةْللمتعلم،ْوكذلكْإمكاناتهْمنْجهةْأخرىْكالماديةْوالبشريةْالتيْتوفرهاْالمؤسسةْاألكاديمية،ْبشرطْْ
 لةْنشطة.ْْأنْيكونْهذاْالتفاعلْداخلْبيئةْفّعا

ينْهماْ"فيليا"ْْومركبةْمنْمقطْعْْيونانيةْاألصل،Philosophyْْكلمةْالفلسفةْْالفلسفة:  ومفردهاْْْْالفلسفات:
أيْم حب،ْو"صوفيا"ْأيْالحكمةْفيكونْمعناهاْمحبةْالحكمةْأوْحبْالمعرفة.ْأولْمنْأطلقْهذهْالكلمةْ
علىْالحكمةْهوْـْفيثاغورسْالفيلسوفْاليونانيْوالعالمْالرياضيْالمشهورْالذيْعاشْفيْالقرنْالسادسْْ

وليسْلإلنسانْأنْيزعمْبأنهْيملكْْْْلىاوتْعوّْللّاْسبحانهْْنْالحكيمْالحقْْهقبلْالميالد.ْقالْفيثاغورس:ْإ
ْْ(2ْ)الحكمةْوكلْماْيسمحْلهْبهْهوْأنْيحبهاْوأنْيطلبها

هيْالعلمْوالمعرفةْوالتأملْوالتفكيرْالتيْتقومْعلىْالبحثْعنْالحقائقْوتحليلهاْْْْ:اوتعرفها الباحثة إجرائيً 
ْوتفسيرهاْ.

ْإجرائيًْْْالمنهاج الفلسطيني: ْالباحثة ْالمدرسةْاتعرفه ْتخطط ْالتي ْالمالئمةْوالفعالة ْالخبرات ْبأنهْمجموعةْمن :
حاجاتهم معْ متوازنةْ وبصورةْ قدراتهمْ تستطيعهْ ماْ بأقصىْ الطلبةْ يتعلمهاْ وذلكْْْأنْ المجتمع،ْ وحاجاتْ

رشادْالمعلمينْالمؤهلينْلتحقيقْاألهدافْالتربوية. ْبإشرافْوا 
 حدود الدراسة:

،ْالتقدمية،ْالدينية،ْاألبدية،ْالتجريبية،ْ)األساسيةنْالفلسفاتْالمنهاجْالتربويْبيالحد الموضوعي: 
 المنهاجْالفلسطينيْمنهْاْاستفادةالوجودية،ْالطبيعية(ْومدىْ

 ْم2020ْ-2019الحد الزماني: 
   قطاعْغزةالحد المكاني: 

 وهيْ:ماْمعْالدراسةْالحاليةْْالمْتعثرْالباحثةْإالْعلىْدراساتْقليلةْتتشابهْنوعًْالدراسات السابقة: 
مدىْتوافقْأهدافْمنهجْالدراساتْالسالميةْبالمرحلةْالثانويةْمعْأهدافْ(: 2016دراسة الخليل) .1

 .معاييرْالمنهجْالتربويْالسالمي

 
 ْ.76صْْ،2006ْ،ْمكتبةْدارالزمانْللنشرْوالتوزيع،،ْوآخرون،ْأصولْالتربيةْالسالميةالخطيبمحمدْْْ(1)
ْْ.73ْص،ْم2013والطباعة،ْْمحمدْالخوالدة،ْفلسفاتْالتربيةْالتقليديةْوالحديثةْوالمعاصرة.ْعمان.ْدارْالمسيرةْللنشرْوالتوزيعْْ(2)
ْ
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هدفْهذاْالبحثْللتعرفْعلىْمدىْتوافقْأهدافْمنهجْالدراساتْالسالميةْبالمرحلةْالثانويةْمعْأهدافْ
التربويْالسالميْفيْْْْئقْالتدريسْالتيْتحققْأهدافْالمنهجالمنهجْالتربويْالسالميْوبيانْطرامعاييرْْ

السالمية الدراساتْ منهجْ لجمعْْ .محتوىْ أداةْ االستبانةْ واستخدمتْ الوصفي،ْ المنهجْ الباحثةْ استخدمتْ
(50ْْومْوالبالغْعددهم)البيانات،ْوتكونتْعينةْالبحثْمنْالموجهينْالعاملينْبالتعليمْالثانويْبواليةْالخرط

ْا ْالتاليةْْإلىلبحثْْموجهْوتوصل ْالدراساتْ :النتائج ْأهدافْمنهج ْتطابق ْبين ْإحصائية ْفروقْذاتْداللة توجد
السالميةْللصفْاألولْبالمرحلةْالثانويةْمعْواقعْأهدافْالمنهجْالتربويْالسالميْوتوجدْفروقْذاتْداللةْ

ْالدراس ْتدريسْمنهج ْتطابقْطرائق ْبين ْبالمرحلةْْإحصائية ْاألول ْللصف ْالسالمية الثانويةْمعْواقعْطرائقْْات
ْالمن ْالسالميةْْتدريس ْالدراسات ْتقويمْمنهج ْتوافق ْفي ْإحصائية ْفروقْذاتْداللة ْالسالميْوتوجد ْالتربوي هج

 .للصفْاألولْبالمرحلةْالثانويْمعْواقعْتقويمْالمنهجْالتربويْالسالمي
 األول. الفلسطيني المنهاج بناء أسس وتحليل توصيفْ(2016دراسة عسقول) .2
ْالباحْث األول الفلسطيني المنهاج بناء أسس وتحليل توصيف إلى الدراسة ْتهدف  مضموْن تحليل إلى وسعى
األربعةْْ األسس الباحْث األولْوعرْض الفلسطيني خطةْالمنهاْج في الواردة الفلسطيني المنهاج بناء أسس

ْالباحثْْ االجتماعية واألسس الفكريةْوالوطنية )األسس ْأهمها:ْوعرْضْْىلإوالمعرفيةْوالنفسية(ْوتوصل  نتائج
 األسس،ْودمج في السالْم وتفعيلْموقع العبارات، صياغة عادةبإ تتعلق منْالمالحظاْت العديْد الباحْث
 األسس لها تتعرْض التيْلم الجوانْب إضافةْبعْض تم األخر، البعْض وتعديل بعضها وحذف العباراْت
ْ.المختلفة
 الجميلة لغت نا لكتاْب التقويمية بيةالعْر اللغة معلمي تقديراْت (:ْمستوْى2012دراسة طموس )  .3

 غزة. بمحافظاْت األساسي السادس للصف المقرر"
 المقرر" الجميلة لغت نا لكتاْب التقويمية العربية اللغة معلمي تقديراْت مستوْى معرفة إلى الدراسة هذه هدفْت
 نحو اتهمباتجاه التقديراْت تلك معرفةْعالقة إلى هدفْت كما غزة، بمحافظاْت األساسي السادس للصف

 قامْبتطويرهماْوتكونْت أداتين امستخدمًْ التحليلي الوصفي المنهج هذه دراسته في الباحْث التحديثْواتبع
 على موزعين – الدراسة قيْدْْ– الكتاْب يدرسوْن الذين والمعلماْت المعلمين (مْن205ْ) من الدراسة عينة

 الجمالية التقويمية المعلمين ْتتقديرا عدةْنتائجْمنْأهمهاْأنْْإلىغزة،ْوخلصتْالدراسةْْ قطاع مدارس
 أفضل أن الدراسة اعتمدتها التي المستوياْت حسْب عالٍْ مستوْى النسبةْعْن تلك وتعبر 75 %بلغْت للكتاْب
 المتعلق البعْد ويليه %82 نسبة على البعْدهذاْْ حصل حيْث الفني الخراج بعْد هو الكتاْب أبعاْد أو جوانْب

 العربيْة اللغة مادة بخصوصياْت
درجةْتمثيلْكتابْاللغةْالعربيةْللصفْالثامنْاألساسيْفيْاألردنْ (:2011دة )دراسة الحوام .4

 لألسسْالعقديةْوالفلسفيةْوالنفسيةْوالمعرفيةْواالجتماعيةْللمناهْج
الكشفْعنْدرجةْتمثيلْكتابْاللغةْالعربيةْللصفْالثامنْاألساسيْفيْاألردنْلألسسْْإلىهدفتْالدراسةْ

ْو والنفسية،ْ والفلسفية،ْ )تحليلْْالعقديةْ الوصفيْ المنهجْ أسلوبْ باستخدامْ للمنهاج،ْ واالجتماعيةْ المعرفية،ْ
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العقديةْْْْمنْاألساسي،ْوقدْتمْتطويرْتصنيفْلمعاييرْاألسسالمحتوى(،ْلكتابْاللغةْالعربيةْللصفْالثا
النتائج،ْ الدراسةْمجموعةْمنْ الدراسة،ْوقدْأظهرتْ والفلسفية،ْوالنفسية،ْوالمعرفية،ْواالجتماعيةْموضوعْ

همها:ْأنْتمثيلْمعاييرْاألسسْالعقديةْوالفلسفية،ْوالنفسية،ْوالمعرفية،ْواالجتماعيةْفيْكتابْاللغةْالعربيةْْْأ
بطْبينها.ْكماْأظهرتْالنتائجْأنْمعاييرْاألسسْْالثامنْاألساسيْلمْيخضعْلنظامْمعينْيوازنْويْرْْللصف

تمثيلهاْبدرجةْضعيفةْفيْكتابْاللغةْالمعرفيةْأكثرْاألسسْتمثيال،ْأماْمعاييرْاألسسْاالجتماعية،ْفجاءْْ
 يعها.ْالعربيةْللصفْالثامنْاألساسي،ْوعدمْمراعاةْالتكاملْوالتوازنْوالشمولْفيْتوْز

 عالقتهْبالثقافةْالتاريخيةْفيْالمجتمعْالجزائري.المنهاجْالتربويْْوْ(:2011دراسة الجوري) .5
ْالموسومة ْالدراسة ْبالثقافة ”تأتيْهذه ْالتربويْوعالقته ْالجزائرْيْْالمنهاج ْالمجتمع ْفي ْالباحثْْ ”التاريخية وحاول

المنظومةْالقيميةْوثوابتْْْْإلىمنْخاللهاْالوقوفْعلىْواقعْإقبالْالطلبةْعلىْكلْماْيمكنْأنْيمدْبصلةْْ
الْذ بقيمْْالمجتمعْ مشبعةْ بشخصيةْ المستقبلْ مواطنْ بناءْ الجزائريْ المدرسةْ تسعىْ والتيْ إليهْ ينتمونْ يْ

التاريخْتعدْمنْأهمْالموادْْْمادةيةْالوطنيةْله.ْلقدْأّكدتْلناْهذهْالدراسة،ْأّنْْوالثوابتْالوطنيةْتعكسْالهْو
ْإليها.ْْ ْينتسب ْالتي ْللوطنْولألّمة ْالمحب ْالطفل ْتنشئة ْتعملْعلى ْالتي ْالرموزْوالثوابتْالدراسية ْبتلقينه وذلك

تاريخية،ْتمّكنهْمنْفهمْْْْالوطنيةْوغرسْالقيمْاألخالقيةْوالنسانيةْوالوطنيةْفيه.ْوتمكينهْمنْاكتسابْثقافة
التاريخ،ْيعتبرْمساهماْفعاالْْْْمادةلذلكْمحتوىْمنهاجْْْْْوتفسيرْاألحداث،ْالتيْتتعرضْلهاْالشعوبْواألمم.

ْ.يْلدىْالتلميْذفيْتكوينْالوعيْالتاريخيْالوطن
التقديراتْالتقويميةْللمعلمينْوالمعلماتْلكتبْقواعدْاللغةْالعربيةْالثالثةْْ(:  2010دراسة جرار ) .6

 التيْتدرسْفيْمحافظةْجنين.
ْالدراسةْْ ْالتيْْْْإلىالتعرفْْْْإلىهدفت ْالثالثة ْالعربية ْاللغة ْلكتبْقواعد ْللمعلمينْوالمعلمات ْالتقويمية التقديرات

التقديراتْالتقويميةْللمعلمينْوالمعلماتْوْلألبعادْالخمسةْلهذهْْْْإلىتدرسْفيْمحافظةْجنينْوكذلكْالتعرفْْ
ةْمدىْصالحيةْْاألسئلةْالتقويميةْْالخراجْالفني(ْومعرفْْ–أسلوبْالعرضْْ–المحتوىْْْ–الكتبْ)األهدافْ

كتبْقواعدْاللغةْالعربيةْالثالثةْوالكشفْعنْمواطنْالقوةْوالضعفْفيهاْواستخدمْالباحثْاستبانةْمكونةْْ
خراجهْونسبتهْ)66ْْمنْ) 75ْْ(ْفقرةْ،ْأظهرتْنتائجْالدراسةْأنْأفضلْمجاالتْالكتابْهوْشكلْالكتابْوا 
توجدْفروقْذاتْداللةْإحصائيةْت عزىْْ%(ْْوأظهرتْالنتائجْأنهْال69ْْيليهْأسلوبْالعرضْونسبتهْْ)%(ْْو

 .للمؤهلْالعلميْعلىْتقديراتْالمعلمينْوالمعلماْت
درجةْتمثيلْاألسسْالفلسفيةْللمنهاجْفيْكتبْالتربيةْالوطنيةْوالمدنيةْْ  (:2008دراسة سليمان ) .7

لياْفيْاألرْد  ن.فيْالمرحلةْاألساسيةْالع 
هدفتْهذهْالدراسةْالكشفْعنْدرجةْتمثيلْاألسسْالفلسفيةْللمنهاجْفيْكتبْالتربيةْالوطنيةْوالمدنيةْفيْْ
المرحلةْاألساسيةْالعلياْفيْاألردن،ْباستخدامْأسلوبْالمنهجْالوصفيْ)تحليلْالمحتوى(،ْوحاولتْالدراسةْْ

ناءْمنهاجْالتربيةْالوطنيةْوالمدنية،ْْدْبقائمةْبمعاييرْاألسسْالفلسفية،ْالتيْيفضلْمراعاتهاْعنْْإلىالوصولْْ



 
   

123 

 

الثامنْوالتاسعْوالعاشرْ الوطنيةْوالمدنيةْللصفوفْ التربيةْ الدراسةْعلىْكتبْ وتأليفْكتبها،ْوقدْأجريتْ
التربيةْْ كتبْ أنْ الدراسةْ نتائجْ وأظهرتْ الفلسفية،ْ األسسْ لمعاييرْ تصنيفاْ الباحثانْ وقدْطورْ األساسية.ْ

كراراْلألسسْالفلسفية،ْكماْبينتْأنْتوزيعْاألسسْالفلسفيةْفيْكتبْْ(ْت1106الوطنيةْوالمدنيةْتضمنتْْ)
ْنقًصْ ْمتتابعْومتسلسل،ْوأنْهناك ْلنظام ْتخضع ْلم ْالوطنيةْوالمدنية ْالفلسْفالتربية ْاألسس ْمعايير ْتمثيل ْفي يةْْا

 فيْكتابْالصفْالتاسعْاألساسيْ.
فيْْ المعاييرْإلْى هدافاأل من محتواها وترجمة الدراسية المناهج تنظيم(: 2008دراسة اسماعيل) .8

 كتابْاالجتماعياتْ.
 على االبتدائيةْالمستندة للمرحلة االجتماعياْت منهج محتوْى تنظيماْت بعْض على التعرف البحْث يهدف
 الزمن مسافة وغايتهاْاختصار التمكْنأجلْْ من التعلْم قواعْد لرساء تسعى وتعليميْة تربوية أهداف وفق

 واالجتماعية الثقافية مواكبتهاْللتحوالْت تؤشر وكمية نوعية راْتدْيتق ضمن تعليمية نتاجاْت إلى للوصول
 دراسي منهج وتنظيم إطارْإعداْد في للمعاييرْومستوياتها مدخل عرْض البحْث حاول لقْد العراقي، للمجتمع
ْ .التعلم على قادرين يكونوا التالميذْأن ي مكن

 التعقيب على الدراسات السابقة  
ْال ْالحاليةْمع ْالدراسة ْالْدتتفق ْفيْمنهج ْالسابقة ْتهدفْدراسات ْأنها ْفي ْالدراسةْوتتميز ْفيْعينة راسةْوتختلف

الفلسفاتْومدىْْْْإلى التربويْبينْ المنهاجْ تتميزْفيْْْْاستفادةالتعرفْعلىْ الفلسطينيْمنها،ْكماْ المنهاجْ
ْنتائجهاْالتيْحصلتْعليهاْ.

 منهجية الدراسة: 
منهجْالذيْيعتمدْعلىْْءْالدراسةْوتقصدْبه:ْذلكْالهجْالوصفيْالتحليليْفيْإجرااستخدمتْالباحثةْالمن

ْجمعْالبياناتْوتحليلهاْواستخراجْاالستنتاجاتْمنهاْذاتْالداللةْوالمغزىْبالنسبةْللمشكلةْالمطروحة.
 المنهاج التربوي 

والباحثونْْ والخبراءْ المسئولينْ أنْ حيثْ التعلمية،ْ التعليميةْ العمليةْ فيْ منظومةْ المنهاجْ يعتبرْ
ملونْباستمرارْعلىْتقويمْهذاْالمنهاجْوتطويره،ْإذْالْيمكنْأليْعمليةْتعليميةْأنْتتمْبدونهْْوالمهتمونْيع
ْتحقيقْْ ْأن ْفلسطينكما ْفي ْتحدث ْالتيْحدثتْوماْزالت ْالمعرفي ْالتغير ْالمنهاجْْْْمتطلبات تحتمْعليناْمراجعة

الطالبْوالمدرسة،ْبلْْْوتقويمهْفيْمراحلْالتعلمْالمختلفة،ْخاصةْوأنْآثارْعمليةْتطويرهْالْتتوقفْعلْى
ْالمجتمعْبكافةْجوانبهْ.ْإلىتمتدْ

ْولإلجابةْعلىْتساؤالتْالدراسة:ْ
ْ
ْ
ْ
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 وأهميته؟  المنهاج ما هو مفهوم على:التساؤل األول، وينص 
 وأهميته:  المنهاج مفهوم
ْ ".ما هدف إلى للوصول الفرْد يتبعها التي الطريقة المنهاجْتعني" كلمة
ْليدل ىمعن استخدم التربية مجال وفي  األهداف تحقيق إلى للوصول إتباعها يجْب التي الطريقة على المنهاج

ْْْ(1)التعليمية. المؤسسة قبل من المرجوة التربوية
 للمنهاج: المفهوم الحديث 

فيْْْْاأخذْالمفهومْالتقليديْللمنهاجْمنْحيثْكونهْمقرراتْمدرسيةْتضمهاْالكتبْيتالشىْتدريجيًْ
نْكانْظاللْْ وبدرجاتْمتفاوتةْفيْواقعْالتطبيقْْهذاْالمفهومْالتقليديْماْزالْيمارسْْأذهانْالتربويين،ْوا 

ْللمنهاجْمنْحيثْكونهْيشتعلْعلىْجميعْالخبراتْا لتعليميةْالمنهجيةْ)الصفيةْْالعلميْوبدأْالمفهومْالحديث
التخطوالال المدرسةْ تتولىْ والتيْ الطالب،ْ لهاْ يتعرضْ التيْ وتقويمهاْفيْْصفية(ْ لهاْوالشرافْعليهاْ يطْ

 ْ(2ْ)بينْرجاالتْالتربيةْومصمميْالمناهجْفيْالسنواتْاألخيرةْْاالنهاية،ْيكتسبْزخمًْ
وتهتمْالخبراتْالتعليميةْالتيْيشتملْعليهاْالمنهاجْبتنميةْالمعلوماتْوالمهاراتْواالتجاهاتْلدىْالطلبة،ْْ

ْبعينهاْ.ْمادةكماْوتهدفْلتحقيقْالهدافْالعامةْللتربيةْوالتعليم،ْواألهدافْالخاصةْمنْتدريسْ
 النحوْاآلتيْ:للمنهاجْأهدافْعامةْوأخرىْخاصةْوهيْعلىْاألهداف العامة والخاصة للمنهاج: 

ْالتحسيناتْْْْاألهداف العامة: ْإدخال ْالمنهاج ْلمصمم ْتتيح ْمنظمة ْبطريقة ْتربوي ْمنهاج ْأي ْلبناء ْالتخطيط عند
هاجْوالتيْبدورهاْتحددْاتجاهْْالمستمرةْكلماْدعتْالحاجةْلذلك،ْيجبْتحديدْاألهدافْالعامةْوالخاصةْللمن

ْالعمليةْالتربويةْبحيثْتكونْهادفةْوفعالة.
وتعتبرْهذهْاألهدافْالمعيارْالذيْيتمْبهْاختيارْالموادْالتعليميةْوتحديدْمحتوىْالمنهاج،ْوبهاْيتمْتطويرْْ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ.ْْْْْْ(3ْ)طرقْالتعليمْواستعمالْالوسائلْواألنشطة،ْوبناءْاالختباراتْووسائلْالتقويمْاألخرْى
 فحوى المنهاج: (1

لْالخبراتْالتعليميةْمنْمعلوماتْومهاراتْواتجاهات،ْسواءْأكانتْصفيةْأوْالْصفية،ْوالتيْويشم
منْشأنهاْتحقيقْأهدافْالمنهاجْوالخبرةْالتعليمية،ْهيْموقفْتعليميْيتفاعلْفيهْالفردْمعْالبيئةْالتعليميةْْ

االعتباراتْالمنطقيةْلهاْْطةْبه.ْويتمْتنظيمْالخبراتْالتعليميةْفيْالمنهاجْعلىْأساسْيجمعْماْبينْْالمحي
ْمعْاالعتباراتْالنفسيةْوالسيكولوجيةْللمتعلمينْالذينْسيمرونْبهذهْالخبراتْ.

ْ

 
 .76صْْ،ْمرجعْسابق،الخطيبْوآخروْنمحمدْْْ(1)
ْْ.86صْمرجعْسابق،ْْ،حمدانْْ(2)
 .29صْرجعْسابق،ْم،2001ْالتوتنجي:ْْْ(3)
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 والوسائل والنشطة: ساليباأل (2
ْال ْأنواع ْالوسائل،ْواستغالل ْالمنهاج،ْواستعمال ْتعليم ْللمنهاجْويعتبرْْوتشملْهذهْطرق ْالمرافقة ْالمختلفة نشاط

بينْْ العنصرْحلقةْالوصلْ بالمعلوماتْوالمهاراتْهذاْ الطالبْ التيْتزودْ الوسيلةْ الطالبْوالمعرفة،ْوهوْ
ْواالتجاهاتْالتيْتحددهاْبأداةْالمنهاجْ.

 التقويم ووسائله: (3
للتأكيدْعليها،ْوذلكْمنْْالقصدْمنْأيةْعمليةْتقويمْهوْالكشفْعنْنقاطْالضعفْلتالشيهاْونواحيْالقوةْْ

ْوالوصولْإليهاْوتشملْعمليةْالتقويمْأبعادْثالثةْهي:أجلْالكشفْعنْمدىْتحققْاألهدافْ

ْتقويمْالمعلمْمنْحيثْمالئمةْطرقهْالتعليميةْوالوسائلْالتيْيستعملهاْفيْتدريسهْ. .1
ْتقويمْنموْالطالبْومدىْتقدمهْنحوْتحقيقْأهدافْالمنهاج. .2
ْالتعليميةْْ .3 ْالخبرات ْالمنهاجْمتقويم ْتكونْفحوى ْلألهدافْولالتي لطلبة،ْومدىْْنْحيثْمدىْمالزمتها

 ْ(1)انسجامهاْمعْبعضها،ْومدىْحداثتهاْوحسنْتنظيمهاْوتوزيعها.
ْوتمْحصرهاْعلىْهيئةْمبادئْعامةْلتدريسْالمناهجْ:األهداف الخاصة: 

المع يتبعهاْ وثابتةْ عامةْ ومبادئْ قواعدْ الصعبْوضعْ منْ أنهْ المربونْعلىْ ،ْْيجمعْ تدريسهمْ فيْ لمونْ
والطالبْوالمدرسةْوالبيتْوالبيئة،ْولذاْتختلفْطرقْالتدريسْباختالفْْْْفالعمليةْالتربويةْتفاعلْبينْالمعلم

ْفمثاًلْ ْتربطهاْجميعها، ْالتي ْبالعالقة ْالتكهن ْأو ْالتنبؤ ْلصعوبة ْالمتغيرات،ْوتتعقد ْيثيرْدافعيةْوحماسْْْْهذه ما
ةْأخرى،ْوقدْالْيثيرْنفسْالمجموعةْفيْظروفْأوْموقفْمجموعةْمنْالطالبْقدْالْينجحْمعْمجموع

ْفالفْر ْتربوي،ْأخر ْالمعلمْكقائد ْأهمية ْتبرز ْالنفسْوالتربية،ْومنْهنا ْاتفقْعليهاْعلماء ْثابتةْ ْالفرديةْحقيقة وق
ْ.(2ْ)تعليميةْالتيْضعهايرىْبصيرتهْالوسائلْالكفيلةْبتحقيقْاألهدافْال

ْْ الشارة اآلراءْْإلْىوتجدرْ بعضْ هناكْ الْْأنْ العامةْ وتتعلقْْوالمبادئْ المربينْ منْ الكثيرْ يتفقْعليهاْ تيْ
ْمنها:ْابالممارساتْالصفية،ْنوردْفيماْيليْبعًضْ

 مراعاة الفروق الفردية:  (1
علىْالمعلمْإتاحةْْالمتعلمونْفيْسرعةْإنجازْاألعمال،ْوفيْنواحيْمتعددةْمنْشخصيتهمْوتفكيرهمْْو

مكاناتهْوينطلبْهذاْمنْالمعلمْاستخدامْْْْالفرصْالكافيةْلجميعْالطالبْللمشاركةْوالعمل كلْحسبْقدراتهْوا 
ووسائلْمتنوعةْفيْالتعلم،ْتلبيْحاجاتْالتالميذْالفردية،ْكأنْيستخدمْاألسلوبْالفرديْفيْالتعلم،ْْْْأساليْب

 
 ْ.57ص،2003ْتدريسْالرياضياتْالمعاصرة،ْدارْغيداءْللنشرْوالتوزيع،،ْأساليبْالناطورجوادْْْ(1)
،ْأثرْاألساليبْالعالجيةْللتعلمْمنْأجلْالتمكنْفيْالتحصيلْواالتجاهْنحوْمادةْالتربيةْالسالميةْلدىْطلبةْالمرحلةْْالسعدوْنعادلةْْْ(2)

 . 63صْ،2002التربيةْ)ابنْرشد(،ْْالمتوسطة،ْجامعةْبغداد،ْكلية



 
   

126 

 

مجموعاتْصغيرة،ْْْْإلىدراته.ْويمكنْأنْينقسمْالطالبْْويكلفْالطالبْالقيامْبأعمالْكلْحسبْإمكاناتهْوق
ْبذلكْالطلبةْمنْمستوياتْمختلفةْ.ْاكلْمنهاْمتعاونينْلنجازْالعملْالمطلوبْمنهمْمراعيًْْأفراْديعملْ

 التدرج في التعليم: (2
بلْعليهْأنْيتذكرْأنْْْْ؛اءْوتدريسْموضوعْجديدْدفعةْواحدةعلىْالمعلمْأنْيحرصْعلىْعدمْإعْط

ْتعليمْأيْموضوعْجديدْيجبْأنْيمرْفيْالمراحلْالتالية:

ْألوليْللموضوع.التعلمْمنْأجلْالفهمْا -أ
ْالتعلمْمنْأجلْتعميقْالفهمْواالستيعابْ. -ْب
ْمواقفْأخرىْ.ْإلىالتعلمْمنْأجلْالتطبيقْواالنتقالْ -ْت
ْالتعلمْمنْأجلْدوامْالتعلمْواستبقاؤه. -ْث

 والمشاركة: التعلم بالعمل  (3
يتعلمْالطالبْبطريقةْأفضلْعنْطريقْالعملْوالمشاركةْالفعالةْفيْاألنشطةْالتيْتتيحْلهمْتطبيقْماْْ

يعْْعلموهْويجبْعلىْالمعلمْإثارةْأسئلةْهادفة،ْتستثيرْتفكيرْالطالبْوتدفعهْللتعلم،ْكماْيفترضْفيهْتشْجيت
نْيكلفهمْبينْْالطلبةْعلىْالمشاركةْفيْمناقشةْاألفكارْوحلولْْ المسائلْوالتعبيرْعنْأفكارهمْاألصلية،ْوا 
ْالحينْواآلخرْبوظائفْتستدعيْاالبتكارْوالبحث.

 التعلم باالكتشاف: (4
شعورًْْْأساليْبْْإن عندهمْ تولدْ بأنفسهمْ والحلولْ األفكارْ اكتشافْ علىْ الطلبةْ تشجعْ التيْ ْْْاالتدريسْ

ْيف ْأن ْيجب ْالعملْوالتعلم،ْولذا ْفيْمواصلة ْأفكارْجديدةْبالرضىْوالرغبة ْلطلبتهْالكتشاف ْالمجال ْالمعلم سح
ْ.ْ(1ْ)شافاالكتْعمليةْْأثناءمنهم،ْأوْوقعتْأخطاءْْطوياًلْْابأنفسهم،ْحتىْولوْاستغرقْذلكْوقتًْ

 األسس الفلسفية التربوية للمنهاج؟   على: ماالتساؤل الثاني: والذي ينص 
ْاألسس الفلسفية التربوية:  

فلسفةْالمجتمع،ْوتعملْالمدرسةْعلىْخدمةْالمجتمعْعنْطريقْصياغةْْالفلسفةْالتربويةْتنبثقْعنْْ
ْْ.امناهجهاْوطرقْتدريسهاْفيْضوءْفلسفةْالتربيةْوفلسفةْالمجتمعْمعًْ

ْْ المجتمع فلسفةْ وحتىْْْْإلىتهدفْ حولها,ْ الشاملةْ المثلْ وتكوينْ الحياةْ لفكرةْ أفضلْ فهمْ تحقيقْ
لهْمنْاالعتمادْعلىْفلسفةْتربويةْخاصةْبهْتكونْْْيستطيعْالمجتمعْالمحافظةْعلىْفلسفتهاْونشرهاْفالْبْد

علىْتطبيقهاْفيْالحياةْْْْبمثابةْالوسيلةْلتحقيقْاألفكارْوالمثلْوالقيمْوالمعتقداتْالتيْيؤمنْبهاْويحرْص
ومنْهناْنستطيعْمعرفةْالعالقةْالوثيقةْبينْالتربيةْوالفلسفةْفكلْفيلسوفْالْبدْلهْمنْتربيةْحتىْتنشرْْ

 
 ْ.58ْْ،ْمرجعْسابق،ْصالناطورجوادْْْ(1)
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ْأفالطونْْفكارهْومعتقداتهْْأ ْفالسفةْمثل ْالتربيةْهم ْلعملةْواحدة,ْوأنْرجال ْالفلسفةْوالتربيةْوجهين ْبأن ْقيل فلقد
   .(1ْ)رسطوْوغيرهموابنْالرشدْوالغزاليْوالفارابيْوأ

تعريفْفلسفةْالتربية:ْهيْالتطبيقْللنظرياتْواألفكارْالفلسفيةْالمتصلةْبالحياةْفيْميدانْالتربيةْْ
ْ (2ْ)وتنظيمهاْفيْمنهجْخاصْمنْأجلْتحقيقْاألهدافْالتربويةْالمرغوبْفيها

 الفلسفات التربوية: 

تجةْعنْالتفاعلْْةْالتعليميةْالنْالقدْظهرتْفيْميدانْالتربيةْعدةْمدارسْفلسفيةْكانْأساسهاْالخبْر
الدراسيْْ المنهجْ بناءْ فيْ رأيهاْ فلسفيةْ مدرسةْ ولكلْ إليهاْ يستجيبْ أنْ يستطيعْ التيْ والبيئةْ التلميذْ بينْ

ْ  (3) .الفلسفةْاألساسيةْأوْالتقليدية،ْوالفلسفةْالتقدميةْإلىوسنتطرقْ
 الفلسفة األساسية أو التقليدية أو الجوهرية:

ْمراح ْفي ْيملك ْمجتمع ْتطورهْْأي ْالمعرفةْْْاتراثًْل ْلتراكم ْنتيجة ْالمعرفةْوالمهاراتْواالتجاهاتْوالقيم من
عبرْالقرونْوترىْهذهْالفلسفةْأنْالتربيةْهيْعمليةْحفظْونقلْالتراثْاالجتماعي،ْوـأنْالوظيفةْاألساسيةْْ

ضعهْفيْْآلباءْوْوللمدرسةْباعتبارهاْوكيلةْعنْالمجتمعْفيْتربيةْاألبناءْهيْنقلْالتراثْالثقافيْإليهمْمنْا
قالبْتربويْمبسط.ْوتؤكدْهذهْالفلسفةْعلىْأهميةْحصولْاألطفالْعلىْأساسياتْالمعرفةْالعتقادهاْأنْْ

فدورْالمعلمْمنْوجهةْنظرْْْْْْْ(4ْ)حصولهمْعليهاْأكثرْأهميةْلهمْمنْإرضاءْدوافعهمْأوْإخصابْخبراتهم؛
قليديْعلىْهذاْالسيطرةْعليهْ،ْوالمعلمْالتنقلْالمعرفةْللطفلْوضبطهْْوْْإلىهذهْالفلسفةْأنهْيوجهْجهدهْكلهْْ

ْأكثرْمياًلْْ ْ،ْوأقلْمياًلْْْْإلىاألساسْ ْالتنظيم ْفي ْالتعليميْْْْإلىالجمود ْفالموقف ،ْ ْالتعليمية ْالعملية ْفي المرونة
يونْتعليميْأوْآالتْأوْمصادرْإنسانيةْأخرْ،ْولكنْاالعتمادْعلىْالكتبْْمعارضْأوْتلفْزْْإلىقدْيحتاجْْ

ْْ(5)ْبقليلْمنْالمناقشةْالحرةْواالبتكارْوالنشاطوالدروسْالْيسمحْإال

لقدْسيطرتْهذهْالفلسفةْعلىْالمنهجْمئاتْالسنينْوماْزالتْتؤثرْفيْمناهجناْعلىْالرغمْمنْظهورْاتجاهاتْْْْْ
وعاءْتخزنْفيهْالمعلوماتْومنهاْماْيعدهْمقسًماْعلىْملكاتْمستقلةْكالتفكيرْوالتمييزْالعقلْْْْماْيعْدأخرىْمنهاْْ

ْالموادْْْوالتخيل،كرْْوالتْذ ْالتدريبْبوسائلْمعينةْهي ْالذيْيظهرْطاقاتْصاحبهاْويتم ْالتدريب وتعتمدْكلْمنهاْعلى

 
 . 96صْْم،2001ناصر،ْفلسفاتْالتربية.ْعمان،ْدارْوائلْللطباعةْوالنشر،ْْإبراهيمْْ(1)

 ْ.98صْْم،2014الحاج،ْفيْفلسفةْالتربيةْنظرياْوتطبيقا.ْعمان،ْدارْالمناهجْللنشرْوالتوزيع،ْْأحمدْْ(2)
ْْ.74صْْم،2013والحديثةْوالمعاصرة.ْعمان.ْدارْالمسيرةْللنشرْوالتوزيعْوالطباعةْ،،ْفلسفاتْالتربيةْالتقليديةْالخوالدةْمحمدْْ(3)
ناقدةْللتربيةْالعمليةْبجامعةْالقدسْالمفتوحة،ْمجلةْجامعةْفلسطينْلألبحاثْوالدراسات،ْمجْْْةدراسةْتحليلْيْالجرجاوي،زيادْْْ(4)

53ْ،ْصْ.1ْ،2011،ْع2011ْ
 ْ.282صْْم،2001وآخرون.ْاألصولْالفلسفيةْللتربية.ْالسكندرية،ْدارْالمعرفةْالجامعية،ْْبدران،شبلْْ(5)
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الدراسيةْوسيلةْبعدْأنْْْالمادةإنْهذاْاالتجاهْجعلْْْْمعينة.ملكةْْْْمنهاْلتقويةالدراسيةْالمنهجيةْالتيْيصلحْكلْْ
ْالعلماءْمثل ْبعض ْلهْمن ْالعلمية ْالدراسة ْأن ْإال ْبينتْعدمْصالحيةْْْْكانتْهدًفا الفلسفةْْْأثروليمْجيمسْْوثورندايك

التقليديةْفيْالمنهجْ،ْإذْأكدتْعلىْجانبْواحدْمنْجوانبْالطالبْوهوْْعقلهْفاعتنتْبتربيتهْمتخذةْمنْالموادْ
لمنظمةْالتيْتختزنْفيهْهدًفاْأوْوسيلةْلهاْبغضْالنظرْمنْمدىْمالءمتهاْْلطبيعةْالطالبْأوْمدىْارتباطهاْْا

حياتهْ،ْوكلماْزادْاستالمْعقلهْلهذهْالموادْالتيْيعتقدْأنهاْنافعةْمستقباًلْحسنتْتربيتهْوكانتْطريقتهاْفيْْْبواقع
لغرسْالقيمْواالتجاهاتْالتيْْيؤكدْعليهاْْالتراثْالثقافيْلكْهيْاللقاءْوالتسميعْمعْاستعمالْالعقابْالبدنيْْْذ

ْالكمالْ.ْإلىوالتيْهيْجوهرْثابتْيوصلْالنسانْ
 التقدمية:  سفة الفل

تتضمنْهذهْالفلسفةْمدارسْتربويةْمتعددة،ْبعضهاْيرىْأنْكلْشؤونْالتربيةْتدورْحولْالطفل،ْ
هاْيرىْأنْوظيفةْالتربيةْتدورْحولْمشكالتْْوأنْواجبْالمدرسةْهوْإطالقْوتنميةْمواهبهْوقدراته،ْوبعض

ْْ(1ْ)حاجاتْالمجتمعالمجتمع،ْوتحسينْمستوىْالمعيشةْفيهْوبعضهاْيوازنْبينْحاجاتْالفردْْو

 الفلسفة التقدمية:   أثر

تْالفلسفةْالتقدميةْعلىْالمناهجْالتقليديةْعلىْالفالسفةْالتقليديينْلدرجةْأنْبعضْأنصارْْأثْرلقدْْ
التقليديةْنادىْبوجوبْالجمعْبينْالمحافظةْعلىْالتراثْاالجتماعيْوبينْالسيرْوفقْمقتضياتْْالفلسفةْْ

ْالطالب، ْاالجتماعيْوحاجات ْنشاطهاْْْْالتغيير ْيقتصر ْالتي ْالمدارس ْتقليصْعدد ْالفلسفةْعلى ْأدتْهذه كما
لىعلىْتلقينْالمعلوماتْْو ْ:ْ(2)ظهورْنوعينْمنْالمدارسْهماْا 

التقليديةْالمعدلة:ْومناهجْهذهْالمدارسْعبارةْعنْموادْدراسيةْمفصلةْوتعطيْالمدرسينْحريةْْ.ْالمدارس1ْْ
ْطْمحدود.فيْاختيارْطرقْالتدريسْوالسماحْللتالميذْبنشا

نشاطاتْإضافيةْْْْإلى.ْالمدارسْالثنائية:ْومناهجْهذهْالمدارسْموادْمقررةْمنْالموادْاألساسيةْبالضافة2ْْ
ْأْو ْفيْغير ْتمارس ْالنصفْْللمنهج ْللنشاطاتْويخصص ْالمدرسي ْالوقت ْنصف ْيخصص ْبحيث ْالدراسة قات

ْاآلخرْلدراسةْالموادْالدراسةْالتقليديةْ.

ْ

ْ

ْ

 
 ْ.190صْْم،2009الحديث.ْعمان،ْإثراءْللنشرْوالتوزيع،ْالدوري،ْأصولْالتربيةْفيْمفهومهاْْعليْ(1)
 ْ.150صْْم،2004جنيني،ْالفلسفةْوتطبيقاتهاْالتربوية.ْعمان.ْدارْوائلْللنشر،ْْنعيمْْ(2)
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 تقدمية: النقد الذي وجه للفلسفة ال

ْ:(1)ومنْبينْالمنتقدينْوليمْباجليْحيثْقالْفيْنقدهْماْيلْي

آخرْتعلمْبالطرقْالتقليديةْفيْْْيجاريْطفاًلْ•ْأنْالطفلْالذيْتعلمْوفقْطرقْالفلسفةْالحديثةْالْيستطيعْأنْْ
ْالموادْالدراسيةْالمختلفةْ.

ْالشباب.مْالخطيرةْبينْانتشارْالجرائْإلىدرجةْأدتْْإلى•ْالطرقْالتعليميةْالحديثةْكانتْلينةْ

•ْلقدْأدىْاالهتمامْبميولْوحاجاتْالتالميذْومنحهمْالكثيرْمنْالحرياتْغيرْالمحدودةْواالعتمادْالكبيرْْ
ْتكوينْاتجاهاتْخطيرةْأضعفتْالمستوياتْالثقافيةْواألخالقيةْالعامةْفيْالمجتمعْ.ْإلىبراتهمْعلىْْخ

 التوفيق بين الفلسفتين األساسية، التقدمية: 

بعضْالمربينْأمثالْديويْبإمكانيةْالتوفيقْبينهما،ْأيْبينْإشباعْحاجاتْوميولْاألطفالْْقالْْلقدْْ
ْوجهْعامْوبينْاستمرارْاالهتمامْوالعنايةْبالتراثْالبشريْ.والشباب،ْوخدمةْحاجاتْالبيئةْوالمجتمعْب

 : األسس االجتماعية للمنهج: اثانيً 

 مفهوم األسس االجتماعية: 

جْوتنفيذهْوتتمثلْفيْالتراثْالثقافيْللمجتمعْوالقيمْْالمؤثرةْفيْوضعْالمنههيْالقوىْاالجتماعيةْْ
حلهاْواألهدافْالتيْيحرصْعلىْتحقيقها.ْْْْإلىوالمبادئْالتيْتسودهْوالحاجاتْوالمشكالتْالتيْيهدفْْ

وهذهْالقوىْتشكلْمالمحْالفلسفةْاالجتماعيةْأوْالنظامْاالجتماعيْأليْمجتمعْمنْالمجتمعاتْوفيْضوئهاْْ
التدريسْوالوسائلْواألنشطةْْتح التربيةْالتيْبدورهاْتحددْمحتوىْالمنهجْوتنظيمهْواستراتيجياتْ ددْفلسفةْ

ْل ْإطارْمتسق ْفي ْتعملْكلها ْتحقيقها،التي ْفي ْالمرغوب ْاالجتماعية ْاألهداف ْتشكلْمالمحْْ(2ْ)بلوغ ْالقوى وهذه
يْضوئهاْتحددْفلسفةْالتربيةْالتيْالفلسفةْاالجتماعيةْأوْالنظامْاالجتماعيْأليْمجتمعْمنْالمجتمعات،ْوف

فيْإطارْْالوسائلْواألنشطةْالتيْتعملْكلهاْْبدورهاْتحددْمحتوىْالمنهجْوتنظيمهْواستراتيجياتْالتدريسْْو
ْمتسقْلبلوغْاألهدافْاالجتماعيةْالمرغوبْفيْتحقيقهاْ.

ذْبماْيتفقْْسلوكْيمارسهْالتالميْْإلىفدورْالمنهجْهوْأنْيعكسْمقوماتْالفلسفةْاالجتماعيةْيحولهاْْ
تْالحياةْفيْالمجتمعْبجوانبهاْالمختلفة،ْولماْكانتْالمدرسةْبطبيعةْنشأتهاْمؤسسةْاجتماعيةْْمعْمتطلبا

المجتم األأقامهاْ وا عدادْ استمرارهْ أجلْ منْ تتْْفراْدعْ الطبيعيْ فمنْ فيه،ْ بمسؤولياتهمْ بالمجتمعْْْْأثرللقيامْ

 
ْ.98ْ-97صْْم،2014ا.ْعمان،ْدارْالمناهجْللنشرْوالتوزيع،ْاْوتطبيقًْفيْفلسفةْالتربيةْنظريًْْالحاج،حمدْأْ(1)
ْْ.180صْْم،2013وآخرون.ْمبادئْالتربية.ْالرياض،ْمكتبةْالرشد،ْزيادة،ْمصطفىْْ(2)
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يْيعكسهاْمنهجْماْفيْمدرسةْماْإنماْهيْْوالظروفْالمحيطةْبه.ْومعنىْذلكْأنْالقوىْاالجتماعيةْالت
ْْاخرْتبعًْما،ْولذلكْتختلفْالمناهجْمنْحيثْالشكلْوالمنطقْمنْمجتمعْآلتعبيرْعنْالمجتمعْفيْمرحلةْْ

ْتلكْْ ْيليْْ(1ْ)ْْالقوْىلتباين ْتوضيحْما ْبدْمن ْفال ْللمجتمع ْاالجتماعية ْالمنهجْوالظروف ْبين ْالعالقة ْ:ْ(2ْ)ولتحديد

ْجتماعيةْلمدرسة.عالقةْالمنهجْبالوظيفةْااْل •

ْعالقةْالمنهجْبواقعْالمجتمعْ)مبادؤهْوقيمهْومشكالته(ْ. •
ْعالقةْالمنهجْبالواقعْالثقافيْللمجتمعْ. •

 المنهج والوظيفة االجتماعية للمدرس. 

كانتْتربيةْاألبناءْقبلْإنشاءْالمدارسْبيدْاآلباءْورجالْالدينْوكانْاألطفالْيتعلمونْعنْطريقْ
التراثْالبشريْوصعوبةْتقليدْالصغارْللكبارْنشأتْالحاجةْللمدارسْفالمدرسةْْتقليدْالكبارْونتيجةْلتضخمْْ

المجتمعْوالمحافظةْعليهاْمنْخاللْمسئوليتهاْبتربيةْالتالميذْْمؤسسةْاجتماعيةْتعملْعلىْتحقيقْأهدافْْ
ْْْْ(3ْ)ْالحياةوا عدادهمْبالمعلوماتْواالتجاهاتْوالقيمْالالزمةْلهمْفيْ

ْباْز ْالعشرين ْالقرن ْتميز ْالتعليولقد ْالدولْعلى ْإشراف ْتتضمنْْدياد ْالحديثة ْالدساتير ْمعظم ْأن ْلدرجة م
تتعلقْبالتعليمْمنْحيثْتخطيطهْوتنظيمهْوتمويله,ْكماْتوسعتْالدولْفيْفتحْالمدارسْمنْأجلْْْْاموادًْ

المحافظةْعلىْالتراثْالثقافيْللمجتمعْوا عدادْالمواطنينْبماْيتفقْوخصائصْالمجتمعْوأهدافه,ْوهوْمماْْ
نماْلهاْعاليجبْأ قةْبكلْمؤسساتْْنْيقومْبهْالمنهجْويعملْعلىْتحقيقهْفالمدرسةْالْتعملْفيْفراغْوا 

األ منْ واألنديةْْسرةالمجتمعْ والمسرحْ السينماْ مثلْ أخرىْ العالم,ْمؤسساتْ وسائلْ الدينية,ْ المؤسساتْ ْ,
ْوالجمعياتْوالمعارضْوالمكتباتْوالمتاحفْ.

 المنهج بواقع المجتمع؟  التساؤل الثالث والذي ينص على: ما عالقة
 عالقة المنهج بواقع المجتمع:

ْْ الوظيفة فيْْإنْ السائدةْ األساسيةْ والمبادئْ القيمْ علىْ للمحافظةْ الناشئةْ إعدادْ هيْ للمدرسةْ األولىْ
المجتمعْفمنْواجبْالقائمينْعلىْتخطيطْالمنهجْتحليلْهذهْالقيمْوالمبادئْللتمكنْمنْوضعْمنهاجْتربويْ

يْتحقيقْاألهدافْْمنْأهميةْالتعليمْكقوةْفاعلةْفْْااعيةْويلبيْاحتياجاتها.ْوانطالقًْيسايرْاألوضاعْاالجتم

 

ْْ.99م،ْص1420ْالحاج،ْفيْفلسفةْالتربيةْنظرًياْوتطبيًقا.ْعمان،ْدارْالمناهجْللنشرْوالتوزيع،ْأحمدْْْ(1) 
عمليةْالتربويةْفيْاألردن.ْْعياصره،ْدرجةْانعكاسْالمبادئْالتربويةْللفلسفاتْ)المثالية،ْالواقعية،ْالبرجماتية(ْعلىْعناصرْالْْوفاءْْْ(2)

ْْ.31صْْمْ،2012ْرسالةْدكتوراه،ْجامعةْاليرموك،ْكليةْالتربية،ْ
ْْ.262م،ْص2001ْشر،ْناصر،ْفلسفاتْالتربية.ْعمان،ْدارْوائلْللطباعةْوالْنْإبراهيمْْ(3)
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التيْيسعىْإليهاْكلْمجتمعْفقدْأصبحْوظيفةْعامةْتشرفْعليهاْالدولة،ْوهذاْماْدفعْمعظمْالدولْالحديثةْْ
لزاميًْْاجعلْالتعليمْمجانيًْْإلى ْْْ(1)لفترةْمنْالوقتْالمنهجْيقومْعلىْأساسينْهما:ْاوا 

ْوالعملْعلىْتلبيتها.ْاعميقًْْااألهدافْاالجتماعيةْفهمًْمْفه •
ْقيامْالمدارسْبدورْإيجابيْفيْمساعدةْالتالميذْعلىْتحليلْوفهمْتلكْاألهدافْوتنفيذهاْْ •

 . المنهج والواقع الثقافي للمجتمع: 3

والْْمنْأولْواجباتْالمدرسةْتزويدْالتالميذْبالقدرْالمناسبْمنْثقافةْمجتمعهمْالذيْيعيشونْفيه،ْْ
ْالمدرسيْوثقافةْالمجتمعْمنْتوضيحْمفهومْالثقافةْوماْأصابهْمنْتطورْ.بدْلمعرفةْالعالقةْبينْالمنهجْ

هيْطريقةْالحياةْالكليةْللمجتمعْبجوانبهاْالفكريةْوالماديةْوتشملْالثقافةْاللغةْْْْْ–أوْالتراثْالثقافْيْْ–فالثقافةْْ
والتقا والعاداتْ المالبسْ وارتداءْ الطعامْ تناولْ العائوأسلوبْ والنظمْ العلميةْ والمعارفْ واالقتصاديةْْليدْ ليةْ

ْْ(2ْ)ْالحياةْأساليْبوالسياسية،ْومماْيعتنقهْالناسْمنْقيمْدينيةْوخلقيةْوآراءْسياسيةْوغيرهاْمنْ

وقدْنتجْعنْهذاْالتطورْفيْمفهومْالثقافةْتغيرْفيْمفهومْالمنهجْفبعدْأنْكانتْالمناهجْتتناولْْ
ْالحياةْالتيْتؤثرْفيْالفردْوالمجتمع.ةْالمجتمعْأصبحتْتتناولْأوجهْالجانبْالفكريْالمعرفيْمنْحيا

ْْ(3ْ)ثالثْأقسام:ْإلىعناصرْالثقافة:ْلقدْقسمتْ

.ْالعموميات:ْذلكْالجزءْمنْالثقافةْالتيْيشتركْفيهاْمعظمْأبناءْالمجتمعْوتشملْاللغةْوالملبسْوالمأكل1ْْ
ْالتحيةْوالمعتقداتْوالقيمْ.ْأساليْبْو

ةْوالعاداتْوالتقاليدْالمتعلقةْبجماعةْمعينةْوتقسمْالخصوصياتْاألنماطْالسلوكيْْ.ْالخصوصيات:ْهي2
ْ(4ْ)نوعين:ْإلى

ْْأ.ْالخصوصياتْالمهنية.ْْ

ْب.ْالخصوصياتْالطبقيةْ.

.ْالبديالتْوالبدائل:ْهيْاألنماطْالثقافيةْالتيْالْتنتميْللعمومياتْأوْالخصوصياتْوالْيشتركْفيهاْإال3ْْ
ْالمجتمع،ْوهيْالْتقتصرْعلىْجماعةْمعينةْأوْطبقةْخاصة.ْْدأفرامنْْايلْنسبيًْعددْقل

 
100ْ-99صْْم،2014الحاج،ْفيْفلسفةْالتربيةْنظرياْوتطبيقا.ْعمان،ْدارْالمناهجْللنشرْوالتوزيع،ْْأحمدْْ(1)
ْْ.282م،ْص2001ْبدران،ْوآخرون.ْاألصولْالفلسفيةْللتربية.ْالسكندرية،ْدارْالمعرفةْالجامعية،ْشبلْْْ(2)
 ْ.260م،ْص2001ْوائلْللطباعةْوالنشر،ْناصر،ْفلسفاتْالتربية.ْعمان،ْدارْْإبراهيمْْ(3)
 ْ.100صْْم،2014المناهجْللنشرْوالتوزيع،ْلحاج،ْفيْفلسفةْالتربيةْنظرياْوتطبيقا.ْعمان،ْدارْاأحمدْ ْْ(4)
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ْخصائصْالثقافةْهي:

ْإنسانيةْأيْخاصةْبالنسانْفالنسانْهوْالمخلوقْالوحيدْالقادرْعلىْبناءْثقافةْخاصةْبهْ. .1
جيل،ْفالنسانْالْيبدأْثقافتهْمنْْْْإلىوينقلونهْمنْجيلْْْْفراْدمكتسبة:ْأيْالثقافةْسلوكْيتعلمهْاأل .2

ن ْلْالسابقةْ.ماْيبنيهاْمنْالنقطةْالتيْانتهتْإليهاْاألجياالعدم،ْوا 
األجيالْالمعاصرةْوالالحقةْسواءْْْإلىقابلةْلالنتقال:ْالنسانْوحدهْهوْالقادرْعلىْنقلْماْتعلمهْْ .3

ْفيْمجتمعهْأوْفيْغيرهْمنْالمجتمعات.
مجتمعْمعينْْْْجماعةْمعينةْأوْْأفراْداتْاجتماعيةْمشتركةْبينْْاجتماعية:ْتمتازْالثقافةْبأنهاْعاْد .4

ْ.فراْدمنْالتوافقْوالوحدةْبينْاألْابذلكْتضمنْنوعًْْوهي
مشبعةْلحاجاتْالنسان:ْفالثقافةْتشبعْحاجاتْالفردْالبيولوجيةْوالنفسيةْوقصورْالثقافةْعنْإشباعْْ .5

جْأنْيلبيْهذهْالحاجاتْويعملْْانحاللهاْوالقضاءْعليهاْومنْواجبْالمنهْإلىهذهْالحاجاتْيؤديْ
ْعلىْإشباعهاْ.

ْأوْخصوصياتهاْْطْومت .6 ْفيْعمومياتها ْدائم،ْسواء ْمستمرْوتغير ْنمو ْفي ْبأنها ْالثقافة ْتمتاز رةْومتغيرة:
ْ.فراْدنتيجةْللبدائلْالتيْتدخلْلهاْوالْسيماْإذاْأثبتتْهذهْالبدائلْقدرتهاْعلىْإشباعْحاجاتْاأل

ثْإذاْانعدمْهذاْْملْواالنسجامْبينْعناصرْالثقافةْالمختلفةْبحيمتكاملة:ْوتعنيْوجودْقدرْمنْالتكا .7
فيْمحتواهْْْْللفردْوفقدْالمجتمعْتماسكهْومنْواجبْالمنهجْأنْيكونْمتكاماًلْْْاالتكاملْسببْاضطرابًْ

الثقافة تكاملْ يحققْ الثقافيْْْْ(1ْ)وعناصرهْحتىْ بالتراثْ التعريفْ تشملْ أنْ المدرسةْيجبْ فوظيفةْ
ْبْفيْحياتهم.ربويةْالتيْتدورْحولْالمشكالتْالتيْتواجهْالطالللمجتمعْوبالخبراتْالت

منْْ  كثيرْ فيْ التربيةْ أهدافْ منهاْ واشتقتْ التربيةْ تاريخْ فيْ لمراحلْ سادتْ تربويةْ فلسفاتْ هناكْ
تْْأثرالمجتمعات،ْوت بهاْْْْأثربهاْمخططوْالمناهجْالدراسيةْبحيثْصاغواْتلكْالمناهجْعلىْهديها،ْكماْ

 ومنْهذهْالفلسفات:توصيلهمْللمعلوماتْْْأساليْبالمدرسونْفيْطرائقْتدريسهمْالتيْاتبعوهاْْو

الفلسفةْالدينية:ْترىْهذهْالفلسفةْإنْالوظيفةْاألساسيةْللتربيةْهيْتمكينْالطالبْمنْمعرفةْدينهْمعرفةْ
ثيقة،ْومنْهناْينصبْاهتمامهاْعلىْدراسةْالعقيدةْالدينيةْوشريعتهاْوتفسيرْاألنشطةْالمختلفةْفيْضوءْْْو

 ْْْ(2ْ)ةتعاليمْالدينْمعْالعنايةْبممارسةْالشعائرْالديني

الفلسفةْالدائمةْأوْاألبدية:ْاهتمتْهذهْالفلسفةْبدراسةْكتبْالتراثْالقديمةْأوْأمهاتْالكتبْوكذلكْْ
عنْالتقانْوالبراعةْْْْرة،ْوكانتْأهمْغاياتهاْوأهدافهاْغرسْاألفكارْالمنطقيـةْوتحليلهاْفضاًلْدراسةْالفنونْالح

هاْبسببْإنْأصحابهاْاعتبرواْمبادئهاْخالدةْْفيْحفظْذلكْالتراثْوفهمهْولقدْاكتسبتْهذهْالفلسفةْتسميت

 
 ْ.261ْ-260م،ْص2001ْناصر،ْفلسفاتْالتربية.ْعمان،ْدارْوائلْللطباعةْوالنشر،ْْإبراهيمْْ(1)
ْْ.122صْْْم،1992فلسفيةْالعامة.ْبحثْمنشورْفيْمجلةْالتربيةْبقطر.ْمرسي،ْفلسفةْالتربيةْوالمدراسْالمحمدْْْْ(2)
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الحظْأنْأصحابهاْلمْْأنْتبقىْوالباحثْفيْهذهْالفلسفةْالتربويةْيودائمةْعلىْمرْالعصورْأوْهكذاْيجبْْ
 ْ(1ْ)منْالعنايةْللطالبْومشاكلهْوحاجاتهْكماْأهملواْحاجاتْالمجتمعْومشكالتهْايولواْشيئًْ

بْد الفلسفةْاهتمتْ تْللطلبةْعلىْْراسةْالموادْالدراسيةْاألساسيةْالتيْنظمالفلسفةْاألساسية:ْهذهْ
ْأتقنوهاْوصلواْْ ْإذا ْإنهم ْبحيث ْالمنشودْوشحذْذكائهمْوكانْطبيعيًْْْإلىأساسْمنطقي ْالعلمي ْيركزْْْاالتفوق أن

عطونهاْلهمْويسترجعونهاْْجزءْكبيرْمنْجهدْالمدرسينْعلىْأنْيجعلواْطلبتهمْيحفظونْالمعلوماتْالتيْي
ْْ(2ْ)التشجيع.عنْطريقْْاحرفيًْ

الفيلسوفْاألمريكيْومنهجهاْيهتمْْ" John Dewy "إلىالفلسفةْالتجريبيةْ:ْتنسبْهذهْالفلسفةْ
بالدرجةْاألولىْبالدراساتْالتيْتركزْحولْالمشكالتْعلىْأساسْموحدْومكثفْوذلكْمنْخاللْ

مصادرْالطلبةْ،ْوتنميةْالمهاراتْعنْطريقْاستخدامْكلْالالحوارْالحرْوالتفاعلْالبناءْبينْ
مثلْالمؤسساتْاالجتماعية،ْوالطلبةْهناْالْيتقيدونْْْالمتاحةْلجمعْالمعلوماتْفيْالمدرسةْوحولها

 . بجداولْدراسيةْثابتةْبلْيتركونْطبيعةْالنشاطْنفسهْتحـددْالجدولْالزمني
لبْوتحررهْمنْكلْقيدْاجتماعيْبحيثْيتعلمْماْْالفلسفةْالوجوديةْ:ْهذهْالفلسفةْتؤكدْحريةْالطا

وأصحابهاْْْْكومْبضوابطْاجتماعيـةويمارسْأنـواعْالنشاطاتْالتيْيرغبْفيـهاْغيرْمْحْيشاء
يتصورونْإنهْبذلكْيستطيعْأنْيجدْذاتهْوْيحـررْإرادتهْوالهدفْالنهائيْالذيْتسعىْإليهْهذهْْ

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ .)3( هذاْالمعنىْبنفسهْْإلىوْيتوصلْْالفلسفةْهوْأنْيبحثْالطالبْفيْداخلهْعنْمعنىْوجوده

منْالنشاطاتْوالممارساتْالْتحكمهاْإالْحاجاتهْْْاتعليمْالطالبْأنواعًْْْإلىالفلسفةْالطبيعية:ْدعاْأصحابهاْْ
حريةْالطالبْْْإلىهوْفقطْمعْإهمالْكلْماْعداْذلك،ْوكانْالهدفْالمسيطرْعلىْأصحابهاْهوْالوصولْْ

 .تنميةْالقوىْالكامنةْفيهْإلىللوصولْْوتركهْيمارسهاْبأقصىْماْيستطيع

نْالعشرينْواهتمتْبالطالبْككائنْْالفلسفةْالتقدمية:ْظهرتْهذهْالفلسفةْفيْالنصفْاألولْمنْالقْر
ْاهتمتْبتشجيعهْعلىْالتفكيرْْ لهْميولهْوحاجاتهْودوافعهْوحريتهْواهتماماتهْواتجاهاتهْومهاراتهْومعرفته،ْكما

قدْواالختيارْللحلْالمناسبْلمشكلةْمعينةْترتبطْبحياتهْوعلىْالتفكيرْالذيْالفعالْالقائمْعلىْالتحليلْوالن
لتيْيتفاعلْمعها،ْوأكدتْعلىْجعلْالبيئةْالمدرسيةْبيئةْديمقراطيةْتهيئْللطلبةْْيمكنهْمنْالتكيفْلبيئتهْا

ْْْ(4ْ)ْمستمرةْللتعليمْافرًصْ

 
 ْ.156صْْم،2004وتطبيقاتهاْالتربوية.ْعمان.ْدارْوائلْللنشر،ْجنيني،ْالفلسفةْْنعيمْ(1)
يْاألردن.ْْ،ْدرجةْانعكاسْالمبادئْالتربويةْللفلسفاتْ)المثالية،ْالواقعية،ْالبرجماتية(ْعلىْعناصرْالعمليةْالتربويةْفعياصرهْوفاءْ(2)

 ْْمْ.2012ْرسالةْدكتوراه،ْجامعةْاليرموك،ْكليةْالتربية،ْ
 ْ.33صْْمرجعْسابق،ْعياصرة،ْوفاءْْْ(3)
 ْ.75صْْمرجعْسابق،الخوالدة،ْمحمدْْْ(4)
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 : األسس النفسية:  اثانيً 

يْللمنهجْومدىْنضجهْوطرائقْتعليمه،ْواألساسْالنفستتطلبْعمليةْبناءْالمنهجْمراعاةْالطالبْْ
ْنفسهاْعلىْعمليةْْ ْتفرض ْالتعليمْوالتي ْبسيكولوجيةْعملية ْالمتعلقة ْالدراساتْوالبحوث ْأسفرتْعنه هوْكلْما

المناهجْوتنفيذها ببناءْ المعنيينْ فالمدرسونْوغيرهمْمنْ المناهجْوتنفيذها،ْ ْْْْبناءْ إدراكْطبيعةْْْْإلىبحاجة
ْ (1ْ).تعليمْماْيرادْتعليمهْوأفضلْالسبلْالالزمةْلذلكْإلىظروفْالتيْيمكنْأنْتؤديْالطالبْوأفضلْال

 طبيعة الطالب والمنهج: 

ي عدْالطالبْمحورْالعمليةْالتربويةْولذلكْيعتمدْنجاحْهذهْالعمليةْعلىْمدىْفهمْطبيعةْالطالب،ْ
الطبيعةْْْإلىةْبخصوصْالنظرةْفمعرفةْالمدرسْلهاْتزيدْمنْقدرتهْعلىْتوجيههْوكردْفعلْللنظرياتْالسابْق

ْفيْذلك ْالطبيعةْمستندة ْبتحديدْموقفهاْمنْهذه ْالحديثة ْالتربية ْقامت ْالعلميةْوالنفسيةْْْْإلىْْالنسانية الدراسات
والتربويةْفالنسانْوحدةْمتكاملةْالْيمكنْتجزئتهاْأيْالفصلْبينْأوجهْنموهْالعقليْوالجسميْواالنفعاليْْ

ْْ(2ْ)معْظروفْمجتمعهْويمكنهْالتطورْواالجتماعيْوهوْبطبيعتهْمتغير

 نمو الطالب والمنهج: 

ْْزيادْةنموهْونضجهْفنالحظْْْْإلىراتْالتيْتؤديْْسلسلةْمنْالتغيْْإلىيتعرضْالطالبْمنذْمدةْمبكرةْْ
ْاألخرى.ْوهناكْعواملْمتعددةْْ ْاللغويةْوانتباههْومهاراتهْوضبطْعواطفهْومختلفْجوانبْسلوكه فيْحصيلته

كالوراثةْوالغددْوالتغذيةْوالصحةْوالبيئةْاالجتماعيةْْْْاأوْبطيئًْْْأوْمعتدالًْْْاجعلهْسريعًْتؤثرْفيْنموْالطالبْفت
ْ (3ْ)فروقْفرديةْبينْالطلبةْإلىوهيْتؤديْ

 المنهاج الفلسطيني من الفلسفات؟  استفادةما مدى التساؤل الرابع والذي ينص على: 
 المنهاج الفلسطيني من الفلسفات:  استفادةمدى 

ال فلسفةْ الدراسيتعكسْ المقرراتْْْمنهاجْ وتقدمْ المجتمعات،ْ تلكْ ثقافةْ العالمْ أقطارْ مجملْ فيْ
لماضيْتلكْالشعوبْوحاضرهاْومستقبلها،ْوفيْالقلبْمنْالمنهاجْالدراسيْمبحثْالتاريخْْْْاالدراسيةْتصورًْ

خفاقاتْهذهْالمجتمعاتْأوْتلكْاألقطار،ْومنْالصوابْسردْوتحلي لْلماْيشكلهْمنْذاكرةْتؤرخْإنجازاتْوا 
نظامْأوْْعنْالكذبْوالتضليلْوالخداعْألهدافْجلهاْتخدمْمصلحةْْاحقائقْالتاريخْبصدقْوموضوعيةْبعيدًْ

حزبْحاكمْلصالحْضمانْعالقاتْجيدةْمعْأنظمةْوحكوماتْمؤثرةْفيْالمحيطْالقليميْوالدوليْأوْبهدفْ
ْالعينيةْوالنقدية،ْوبالفعلْهذاْواقعْْ ْالعاناتْوالمنحْوالهبات ْتدفق ْالحكوماتْاستمرار ْالمستبدةْوأشباه األنظمة

 
 ْ.286صْْمرجعْسابقبدرانْوآخرون،ْْْ(1)
 ْ.192صْْمرجعْسابق،الدوري،ْعليْْْ(2)

 ْ.150صْْمرجعْسابق،جنيني،ْنعيمْْْ(3)
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ْالخارجية ضمانْدعمْوتأييدْبلدانْمؤثرةْبهدفْالحفاظْعلىْْْلْاألنهاْتسعىْدومًْْْ؛الخاضعةْللوصايةْوالحماية
 .عروشهاْوصولجانْحكمها

مْفيْمدنْومحافظاتْالضفةْالغربية1994ْْالمحليةْعامْْْْالدارةفمنذْاستالمْمنظمةْالتحريرْزمامْْ
هيْخطوةْْىْتعديلْالمناهجْالتعليميةْالمعمولْبهاْفيْالضفةْالغربيةْوقطاعْغزةْْووقطاعْغزةْعكفتْعل

المناهجْتدرسْوفقْالمقررْالتعليميْفيْاألردنْومصرْوكانتْوماْزالتْخاضعةْلشرافْْْحسنةْألنْتلْك
  .دائرةْالمعارفْالصهيونيةْادةإْروتنقيحْ

ْتعليميةْجدي ْمناهج ْإقرار ْتم ْالفلسطينية ْالسلطة ْقدوم ْالتعديلْوالتنقيحْفمنذ ْمحوالت ْمن ْالرغم دةْوعلى
ومقرراتْمبحثْالتاريخْبشكلْخاص،ْفهيْلغايةْاليومْتحويْْْْاكْالمقرراتْالتعليمةْعمومًْالتيْشهدهاْتل

مجدية؛ غيرْ وترفيعاتْ مبالغاتْ المحليْْْْ(1ْ)علىْ منهاْ عدةْ مواضيعْ العامةْ الثانويةْ مقررْ َتَضمنْ حيثْ
صياغةْالمنهاجْإالْأنْواضعيهْْْْأثناءهْالتعليميةْوتنوعْورشاتْالعملْْوالقليميْوالدولي،ْورغمْتعددْدروس

وحْوفلسفةْمنهاجْالتاريخْفيْفلسطين،ْحيثْلمْيرتقيْللمستوىْالمطلوبْعلىْاعتبارْْأخفقواْفيْوصفْْر
ْاعتبارْوجوبْْ ْالعربيْوعلى ْالجوار ْفي ْالفلسطينيْواألشقاء ْالشعب ْتاريخيةْعايشها ْلتجربة ْتدوينْوتوثيق أنه

تختصْفيْْْْسباْبهْلواقعْيسردْاألحداثْوالتفاعالتْالتاريخيةْعسلهاْومرها،ْوهذاْالخفاقْكانْألتضمْن
ْلدىْْ ْالبداع ْالنهائيةْبسببْتعليماتْْْْأعضاءتقليصْحيز ْالصياغة ْالمناهجْوواضعي ْالعملْفيْدائرة ورشات

ْااْل ْلرغبات ْالعامْخاضع ْالطار ْبه،ْوهذا ْالمسموح ْالعام ْالطار ْتحددْماْهو ْالسرائيليْوشروطْولوائح حتالل
ذلكْالرغبةْفيْالحفاظْعلىْالوشائجْاالجتماعيةْمعْعائالتْْْْإلىاألنظمةْالعربيةْوالدولْالمانحة،ْيضافْْ

ْاالجتماعيْْ ْالعائالتْعلىْحيزها ْالبريطانيْحافظتْهذه ْاالحتالل ْمنذ ْالمالْوالقرار، ْمتنفذةْوتمتلك فلسطينية
نسجتها عالقاتْ وفقْ واالقتصاديْ بعًضْْْوالسياسيْ أنْ ورغمْ المتتالية،ْ األنظمةْ العائالتْْْامعْ هذهْ منْ

بنْْالقطاعيةْْك الفلسطينيْومرجْ الساحلْ بيعْألراضيهاْفيْ تنازلتْعنْممتلكاتهاْبموجبْعقودْ انتْقدْ
عامرْوسكنتْواستثمرتْبواسطةْتلكْاألموالْفيْالمدنْالجبليةْفيْالقدسْونابلسْورامْهللاْوأسستْلنفسهاْْ

أواخرْالعهدْْسياسيْوتولىْأبناءْتلكْالعائالتْمناصبْمميزةْفيْالداراتْالمحليةْْْْمصالحْتجاريةْونفوْذ
ةْوالصهيونية،ْوحافظواْعلىْحيزهمْذلكْمنذْبدءْالمحادثاتْاألردنيفترةْالداراتْالبريطانيةْْوْْأثناءالعثمانيْْو

ْأثناْءْْامميزًْْْاولعبواْدورًْالسريةْوالعلنيةْبينْمنظمةْالتحريرْواالحتاللْالسرائيليْحيثْتحولواْبمكرْوتلونْْ
عربيةْالمشاركةْفيْهذهْالمحادثاتْحيثْاعتمدتْعليهمْمنظمةْْتقلدْبعضهمْعضويةْالوفودْالفلسطينيةْوال

حيثْاستطاعواْبحنكةْوذكاءْترتيبْوتسويةْأوضاعهمْمعْْْْ؛ةْفيْالمرحلةْالقادمةاألردنيالتحريرْوالحكومةْْ
 .ْ(2)الحكامْالجدْد
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ْإ لجديدْللمرحلةْاألساسيةْالدنيا،ْوهوْمنهاجْْطالقْالمنهاجْالفلسطينيْاوخاللْالعامْالمنصرمْتمْ
عصريْيحاكيْروحْالتطورْوالعلمْواالبتكار،ْوعلىْالرغمْأنهْمنْالسابقْألوانهْتقييمْالمنهاجْبشكلْشموليْْ

ْالمتوفرةْتشيرْْ ْالعلمية ْالمؤشرات ْأن ْإال ْالتطبيق، ْالمنْهْْإلىبعدْعامْمن ْالأن طارْْاجْقدْحققْغاياته،ْضمن
جتماعية،ْالفلسفية،ْالفكرية،ْوالثقافية،ْوبماْيحققْرسالةْوزارةْالتربيةْوالتعليمْالعاليْفيْْالعامْلهْبأبعادهْاال

بتهيئةْإنسانْفلسطينيْيعتزْبدينهْوقوميتهْووطنهْوثقافته،ْويسهمْفيْنهضةْمجتمعه،ْويسعىْْ فلسطينْ
بإي ويتفاعلْ والبداع،ْ ْْللمعرفةْ التطور متطلباتْ معْ وقادرجابيةْ والتكنولوجيْ فيْْْْالعلميْ المنافسةْ علىْ

المجاالتْالعلميةْوالعمليةْومنفتحْعلىْالثقافاتْواألسواقْالقليميةْوالعالميةْوقادرْعلىْبناءْمجتمعْيقومْْ
لذيْيتميزْْعلىْالمساواةْبينْالجنسينْوالتمسكْبالقيمْالنسانيةْوالتسامحْالديني،ْوالنهوضْبنظامْالتعليمْا

تعددْمستوياتهْومرونته،ْوكفاءته،ْوفاعليته،ْواستدامته،ْواستجابتهْْتحاقْبه،ْوتنوعْبرامجه،ْْوبـ:ْسهولةْاالل
ْْ(1)لالحتياجاتْالمحلية،ْوجودته.

الفلسطينيْالجديدْالدمجْالرشيقْماْبينْالعقالنيةْوالتطبيق،ْليخرجْبنظريةْْ فقدْاستطاعْالمنهاجْ
والتطبيقي،ْوربطْهذاْالمفهومْْماْبينْالجانبينْالمعرفيْْْْميةْالتطبيقية،ْوالتيْدمجْتجديدةْهيْالعقالنيةْالعل

بسياقاتْفلسطينيةْواقعيةْمعاشه،ْومواقفْتحاكيْالمواقفْالحقيقية،ْوهوْماْانعكسْفيْكلْكتبْالمنهاجْ
ْ.ابتداءْمنْالرياضياتْوحتىْالتربيةْوالتنشئةْالوطنيةْواالجتماعية

قْكأداةْالكتسابْْهجْعبرْالتركيزْعلىْالتطبيىْبناءْالمعرفةْبشكلْم َمنفالمنهاجْالجديدْعملْعل
ْإلىالتعلمْالعميق،ْومنْالتمّكنْالمعرفيْْْْإلىالتعلم،ْومنْإتقانْالمحتوىْْْْإلىالمعرفة،ْواالنتقالْمنْالتعليمْْ

ْْ للوصول واقعيْ أمامْموقفْحياتيْ الطالبْ يتمْوضعْ المنهاجْ وانتقاده،ْفمنْخاللْ نتاجهْ وا  ْْإلىامتالكهْ
اْعنْالتقليديةْوالتلقين،ْوهوْماْانعكسْفيْوجودْمصطلحاتْْراتْالتفكيرْبعيدًْالمعرفةْعبرْتوظيفْمهْا

سياقْجديدْمنْخاللْمنهاجْتفاعليْْْإلىمثل:ْأفكر،ْأفسر،ْأحلل،ْحيثْانتقلْالمنهاجْمنْسياقهْالتقليديْ
ذاتيْْالتعلمْالْْإلىمنْالتعليمْْْْعصري،ْيحملْمالمحْسماتْوطنيةْترسخْمفاهيمْاالنتماءْوالمواطنة،ْوتنتقل

ْْالعمي باالستناد والموسيقاْْْْإلْىق،ْ التكنولوجياْ وبتوظيفْ باللعبْ والتعلمْ الفاعل،ْ النشطْ التعلمْ استراتيجياتْ
قائدًْ المعلمْ يكونْ بحيثْ ْْوالفنون،ْ إضافة المعرفة،ْ اكتشافْ فرصْ لهمْ ويخلقْ الطلبةْ يحفزْ مواكبةْْْْإلىاْ

االجتماعية للتطوراتْ الجديدْ والْْالمنهاجْ واالقتصاديةْ اوالمهنيةْ لحقوقْ واستجابتهْ والمرأةْْمعرفية،ْ لطفلْ
ْ(2)واألشخاصْمنْذويْالعاقْة

ْالناقدْوالتحليليْ ْالتفكير ْالتعليمْوالتعلم،ْوتنمية ْفي ْالحديثة ْالنظريات ْدمج ْالجديد ْالمنهاج ْيتضمن كما
لْلدىْالطلبةْلحلْالمشكالت،ْوالعملْالتعاونيْفيْالتعلمْداخلْالغرفةْالصفية،ْوالتواصلْالفعالْفيْمجا

ىْاستيعابْالطلبة.ْكماْيوفرْالمنهاجْْإيجابيْعلْْأثْرالتعلم،ْوتعزيزْالمشاركةْالفرديةْوالجماعية،ْلماْلهْْ
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الجديدْفرصةْللطلبةْبتوظيفْالتكنولوجياْللوصولْللحقائقْوالمفاهيمْالعلميةْالمختلفةْوالمشاركةْفيْعمليةْْ
ْإضافةْْ ْالْْإلىالتعّلم، ْالمعرفية ْالمحاور ْلجميع ْالمنهاج ْالطلبْةشمول ْلكلْمبحث،ْبحيثْتراعيْحاجات ْْرئيسة

ْْ(1)ْالعقلالتعليمْوعاداتْْوخصائصهمْبماْينسجمْوتفريْد
 عدةْنتائجْأهمهاْ:ْإلىخلصتْالدراسةْنتائج الدراسة: 

فكرْتربويْأوْنظريةْتربويةْتأخذْبعينْاالعتبارْجميعْالعواملْالتيْْْْإلىأنْالمنهجْالبدْأنْيستندْْ .1
ذهْوحتىْتكونْهذهْالنظريةْمتكاملةْفيفترضْفيهاْأنْتكونْذاتْأبعادْتؤثرْفيْعمليةْوضعهْوتنفْي
عيشْفيه،ْوطبيعةْالمتعلمْالذيْنقومْبإعدادهْوتربيته،ْونوعْالمعرفةْتشملْفلسفةْالمجتمعْالذيْن

ْيدهْبها.ْْالتيْنرغبْفيْتزْو
ويرْأيْالْيمكنْتخطيطْمناهجْمتطورةْإالْعلىْأسسْسيكولوجيةْسليمةْفعندماْنريدْتخطيطْأوْتط .2

أسسْسيكولوجيةْْمنهج،ْالبدْأنْنأخذْفيْالحسبانْطبيعةْالنسانْوطبيعةْعمليةْالتعلم،ْوتوجدْْ
 بنيْعليهاْالمنهجْالتقليديْوأسسْحديثةْبنيتْعليهاْالمناهجْالحديثةْ.

اجْالفلسطينيْالجديدْدمجْالنظرياتْالحديثةْفيْالتعليمْوالتعلم،ْوتنميةْالتفكيرْالناقدْيتضمنْالمنه .3
ليليْلدىْالطلبةْلحلْالمشكالت،ْوالعملْالتعاونيْفيْالتعلمْداخلْالغرفةْالصفية،ْوالتواصلْوالتح
ْْالف له لماْ الفرديةْوالجماعية،ْ المشاركةْ التعلم،ْوتعزيزْ اسْتْْأثْرعالْفيْمجالْ يعابْْإيجابيْعلىْ

 الطلبة.
 اآلتيْ:بناءْعلىْالنتائجْالتيْتوصلتْإليهاْالباحثةْفإنهاْتوصيْبالتوصيات والمقترحات: 

ْاالختصاصاْت في مختصة لجان نشاءإ -1 ْالمناهجْواْ  مختلف ْلوضع ْصياغتها.ْْعادةالعلميةْوالنسانية
ْإ -2 المنهجْْْْعادةضرورةْ علىْ واالعتمادْ المناهجْ فيهاْ وضعتْ التيْ الفلسفيةْ المعاييرْ فيْ النظرْ

 االسالميْكمنهجْمالزمْ.
 النقاط من الكثير ودمج ومبادئ، كمرتكزاْت طبيعتها مع يتفق بما األسس صياغة عادةإْ -3
ْالمختلفة األسس في النقاط وبعْض الواحد، األساس داخل
 المْعقيدةْوشريعةْومنهجْحياة،ْلكونهْالديْنالتركيزْضمنْاألساسْالفلسفيْعلىْالس -4

ْالذيْيمثلهْمعظمْأبناءْالشعبْالفلسطينْي
 إجراءْالمزيدْمنْالدراساتْحولْالموضوعْ -5

 والعملي.ْْْْارْالنظرْيبينْالطْْالفلسفةْوتطبيقاتهاْالتربوية -
 استراتيجيةْإعدادْوتأهيلْالمعلمينْفيْفلسطينْ. -

ْ
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