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تقـــــديم عام
يطرح الدرس الفلسفي العديد من القضايا الكبرى التي الزالت تشغل بعض الباحثين والدارسين
للفلسفة ليس في املغرب بالذات ،بل وفي كل أنحاء العالم .حيث ثم التطرق في عدة دراسات إلى
أبحاث سابقة ،اهتمت بواقع تدريس الفلسفة باملؤسسات التربوية ،وواقعها كفكر شمولي يصب في
كل دوالب املجتمع وبنياته السياسية واالجتماعية ،واالقتصادية .يستفيد منه كل إنسان محب
للحكمة وشغوف باملعرفة ،لكن ما نود التأسيس له في بحثنا هذا ليس هذا البعد األكثر شمولية
وتعقيدا؛ بل محاولة كشف اللثام والغموض عن الدرس الفلسفي وطرق تدريسه وأهم املرتكزات
واألسس التي ينبني عليها داخل العملية التعليمية التعلمية ،وما يلزمها من مدرس ومواد مدرسة،
وفئة من التالميذ الذين يتلقون هذه املعرفة حسب مستواهم بالسلك الثانوي التأهيلي خصوصا .
كثيرا ما نرى أن الباحث في العلوم اإلجتماعية ،ينساق نحو معرفة ماهي السبل والطرق لبلوغ
الغايات الكبرى في الرفع من جودة تخصصه ،سواءا كان مؤرخا أو جغرافيا ،أو دارسا لإلقتصاد
...إلخ ،لكن قليال ما نرى الحديث عن بيداغوجيا وديداكتيك مادة الفلسفة داخل هذه العلوم ،هذه
مشكلة سنحاول الكشف عنها ،وإبراز أهم األسباب واملعييقات وراء ذلك قدر اإلمكان .إذن بعد الن
نكون قد تمكنا ولو بقليل وضع أي قارئ ومطلع على هذا البحث في كنه اإلشكالية ،التي تثقل كاهلنا
جميعا وتتطلب منا الجهد الكبير بل والصبر واألناة بغية إبراز معاملها الكبرى وتوضيح أهم القضايا
التي نريد معالجتها ،ولهذا نأمل في األخير اإلجابة على أكبر قدر ممكن من التساؤالت التي تندثر
وتنبعث من جديد ،وهذا ليس غريب عنا ألن الفلسفة في جوهرها بنت الدهشة كما يقول
الفيلسوف " أرسطو" بل تجعل دارسها يعيش دائما تحت تساؤل جديد وإجابته تكون هي األخرى
تساؤل أكثر جدة وهكذا ال يمكن الحديث عن إجابة قطعية من داخل الفلسفة لكونها دائما وراء
البحث املستمر.
وفي هذا الصدد ،فإن ما نود اإلشتغال عليه في بحثنا ،اليأخد الفلسفة من البعد اإلبستمولوجي
فحسب ،بل مايهمنا هو القيام بدراسة تحليلية ملضامين املرجعيات والبنى الخفية املتحكمة في مسار
الدرس الفلسفي باملغرب ،وخاصة من الجانب البيداغوجي التربوي؛ أي إبراز أهم الخطوات واملراحل
لدى فئة عريضة من التالميذ الذين في الغالب تكون لديهم تمثالت قبلية من طرف املجتمع على هذه
املادة والتي تتطلب من كل باحث أو دارس لهذا املجال محاولة الكشف عنها وتحليل بعدها التربوي،
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واإلجتماعي ،ومعرفة أهم األسباب الخفية التي تجعل من املتمدرس يحتاط من هذه املادة دون
غيرها ،إذن ما السبيل وراء تدريس الفلسفة...؟
يختلف الكثيرين ويحتار البعض الخر في اإلجابة عن هذا التساؤل ،لكن هل إجابة البعض قد
تكون مقنعة دون الخرين؟ أم من الصعب إعطاء جواب كافي ،ألنه سؤال يتطلب من كل فرد أن
يجيب عنه وفقا لنظرته الخاصة ،ووفق بعده الثقافي ،واإلبستمولوجي الذي تلقاه منذ صغره ،لكن
مانسعى إلى توضيحه هو إشكال اليزال عالق بكل متعلم للعلوم اإلجتماعية وهو أن املدرس ( أ )
أفضل من املدرس (ب) ،سواء من داخل نفس املادة املدرسة أو ميزة تفاضلية بين املواد من داخل
هذه العلوم ،ولهذا وجب علينا نحن كباحثين داخل العلوم اإلجتماعية؛ معرفة مكامن القوة
والضعف ،بل والدخول مع فئة املبحوثين في دراسة ميدانية معمقة للخروج ولو بقسط قليل
بمعلومات علمية ودقيقة توضح لنا أهم امليكانيزمات املتحكمة وراء هذا التفضيل بين املدرسين،
واملواد املدرسة في طرق التدريس التي تختلف من مدرس لخر ،أم في ضعف تكوين مدرس دون غيره
في توضيح مبتغى البرامج التعليمية التعلمية أو في طبيعة املحيط الثقافي الذي ترعرع فيه املدرس
واملتعلم...إلخ .
ف ييي ه ييذا البح ييث املعن ييون " ط رررق ت رردريس ال رردرس الفلس ررفي ،بالس ررلك الث ررانوي التأهيليمقارب ررة
تشخيصر ررية تقويمير ررة الثانير ررة باكالورير ررا أنموذجر ررا " الي ييذي نسي ييعى مي يين خاللي ييه مي ييا أمكي يين برصي ييد أهي ييم
املقاربييات واملنييالت التربوييية الحديثيية؛ التييي تهييتم بقضييايا علييوم التربييية والتعليييم عاميية ،والييدرس الفلسييفي
داخل املدرسة املغربية خاصة ،وذلك بشيكل ميوجز ومركيز ميا أمكين وكيل هيذا؛ لتسيهيل الطرييق للبياحثين
الذين سيواصلون الركب في ذلك.
حاولنا جمع كل املعطيات النظرية وامليدانية الخاصة بموضوع الدراسة،ضمن أربعة
فصول،يضم الفصل األول؛اإلطار املنهجي للبحث والفصل الثاني يحمل عنوان مسار الدرس الفلسفي
باملغرب،ثم يليه الفصل الثالث الذي يتضمن الدراسة امليدانية الخاصة بكل من أساتذة ومفتشين
مادة الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي بمدنتي بيي(سال،الرباط) وفي األخيرالفصل الرابع خصصناه
للمقتراحات والتوصيات املتعلقة بموضوع الدراسة .إن أي عمل فردي يبقى نسبيا ومحدودا ،مما
يتطلب من الباحثين وكل فاعل التربوي؛ مضاعفة الجهد الذاتي في البحث والرصد والتأمل النقدي،
ومتابعة كل املستجدات املعرفية املتعددة باستمرار ،حيث إن عاملنا اليوم هو عالم التعدد املعرفي
السريع.

6

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

طرق تدريس الدرس الفلسفي ،بالسلك الثانوي التأهيلي مقاربة تشخيصية تقوميية ،ألساتذة ومفتشي مادة
الفلسفة " الثانية باكالوريا آداب أمنوذجا "……………………………………… ………………………….إبراهيم الوثيقي

الفصل األول
اإلطار المنهجي للبحث

7

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

مبررات إختيار الموضوع
مبررات ذا تية :
تعرف الطرق املعتمدة في تدريس الدرس الفلسفي ،مجموعة من الخصوصيات تختلف طبيعتها
من مدرس إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى ،وهذا يرجع إلى طبيعة املرحلة ذاتها وطبيعة الفرد وبيئته،
وهذا االختالف بين مدرس ي مادة الفلسفة وكذلك متعلميها يرتبط بجوانب النمو لدى الفرد سواء
االجتماعية أو العقلية ،بل واإلنفعالية الوجدانية دون الحياد عن التفاعل بين هذه الجوانب من
جهة وبينها وبين الحياة العملية للفرد من جهة أخرى سواء تعلق األمر بمرحلة الطفولة ،أو مرحلة
الشباب ولكن تشكل مرحلتي الطفولة واملراهقة عند التلميذ بصفة خاصة مرحلة أساسية في
مايخص الجانب التعليمي ،لكونها تمثل األرضية األساسية للتعليم والتعلم بالنسبة للمتعلم ،ومنه
يمكن إجمال األهداف املتوخاة من هذا البحث الذي نحن بصدد إعداده في اإلحاطة بمختلف
الطرق التعليمية التعلمية التي يعتمدها مدرس ي مادة الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي ،الثانية
باكالوريا أنموذجا.
مبررات موضوعية:
تنحصر أهمية هذا البحث في كونه حاجة ضرورية لتنمية املهارات والقدرات ،والكفايات لدى
تالميذ السلك الثانوي التأهيلي ،وخاصة الثانية باكالوريا .إذ في الغالب نجد أغلب الباحثين يؤكدون
أن تدرس الفلسفة عامة ،والدرس الفلسفي خاصة ،ينبني على قضايا أخرى مرتبطة بالحياة
املعيشية ،وكذا رد اإلعتبار للفلسفة كمادة مدرسة بعد أن ثم إلغائها داخل البرامج التعليمية
باملغرب خالل فترة السبعينيات ،واليوم نرى الكل ينادي بإصالح البرامج التعلمية التعلميا الذي
يصب باألساس في تجويد طرق التدريس وتطوير املمارسة الصفية .

أهمـية البــحث
أوال؛ .إن أهمييية بحثنييا يمكيين حصييرها فييي مييايلي؛ فييي تعييدد الييرؤى واملعييارف حييول طييرق تييدريس الفلسييفة
التقليدية منها والحديثة بالسلك الثانوي التأهيلي .

املقترحة (بناء التعلمات والوضعية املشكلة .)...
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ثالث ييا؛ قي ييد يس يياعد مدرس ي ي ي ومفتلي ي ي الفلسي ييفة ف ييي معرفي يية اإلتجاه ييات الحديثي يية قص ييد إسي ييتثمارها في ييي
العملية التعليمية التعلمية.
رابعا؛ تنمية التفكير اإلبداعي للتالميذ وجعلهم محورا أساسيا في بناء الدرس الفلسفي .
خامسا؛ إقتيراح نمياذج تطويريية تتعليق بتحسيين املمارسية الصيفية مميا يينعكس إجابيا عليى بنياء التعلميات
بالنسبة للتالميذ.
سادس ييا؛ يك ييون ه ييذا البح ييث كمرج ييع تنبن ييي م يين خالل ييه بع ييض املكتس ييبات الت ييي تك ييون ره يين إش ييارة الطلب يية
الباحتين لإلنفتاح أكثر على معظم القضايا املتعلقة بتدريس الفلسفة .

أهداف البحث
أوال؛ معرفة خطوات إنجاز الدرس الفلسفي ،وطرق تدريسه لدى تالمذة السلك الثانوي التأهيلي.
ثانيا؛ تشخيص بعض الصعوبات التي تعيق قابلية التالميذ لتعلم الفلسفة.
ثالثا؛ إعطاء مقترح تطويري لتجويد تدريس الدرس الفلسفي في بعده التفاعلي .
رابعا؛ معرفة مدى حضور الجانب البيداغوجي ،والتربوي داخل الدرس الفلسفي .
خامسا؛التعرف على قيمة توظيف الدعامات الديداكتيكية بالدرس الفلسفي .
سادسا؛ مالمسة الغايات واملرامي الكبرى التي يسعى الدرس الفلسفي ببالدنا غرسها لدى التالميذ
ملادة الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي .
سابعا؛ التعرف على على طبيعة املشاكل التعليمية التي تعترض املدرسين من قبل تمريرهم للفلسفة
كمادة عاملة داخل البرامج التعليمية ،ومجمل األطر املرجعية والبيداغوجية التي تعطي الخطاطة
األولية لكيفية تدريس الدرس الفلسفي بمستوى السلك الثانوي التأهيلي ،في مقابل مراعاة كفية
ومدى حضور أو قصور في فهم املدرسين لهذه األطر واملرجعيات.
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إشكالية البحث
تعد مسألة منلجية تدريس الفلسفة إحدى القضايا املطروحية فيي حقيل التعلييم الثيانوي التيأهيلي،
إذ ع ييرف ه ييذا التعل يييم تح ييوالت متع ييددة ،م يين حي ييث املمارس ييين واملش ييرفين علي ييه ،وميين حي ييث محتويات ييه
وطرقييه  ،وظييل سييؤال طييرق تييدريس الييدرس الفلسييفي مطروحييا .علييى الييرغم ميين التجييارب واإلجتهييادات،
التييي تبلييورت كجييواب علييى سييؤال منلجيية تييدريس الفلسييفة ،فييإن هييذا السييؤال ال ييزال يطييرح حاليييا،
كيف ندرس هذا الدرس أو ذاك؟
بهذه الصيغ وما يماثلها ،يطرح سؤال الطرق التي ينبغي اعتمادهيا فيي تيدريس اليدرس الفلسيفي ،وهيو
يعكس عدم بلوغ هذا الدرس مستوى املنلجية التي ينشدها ،كما يعكس حاجتيه إليى املزييد مين البحيث
النظري ،والتربوي ،من أجل صياغة األسلوب التعليميي التعلميي للفلسيفة اليذي يطيابق روحهيا ومنطقهيا
التفكي ييري وهك ييذا ،قص ييد تحقي ييق ه ييذا املس ييتوى املنش ييود وتحص يييل ه ييذا األس ييلوب املفق ييود ،اتج ييه أه ييل
التعليييم الفلسييفي عنييدنا إلييى تييدريب التالميييذ بواسييطة نصييو

الفالسييفة ،تقريبييا للغييتهم وفكييرهم ،كمييا

تم االتجاه إلى بعض التجارب الديداكتيكية األجنبية؛ للقيول بيأن تيدريس للفلسيفة يعتميد عليى صيياغة
،الستشررلا ) (Problématisationواملفهمررة ) (Conceptualisationوالحجررا ، (Argumentation
نع ييم إن س ييؤال الفلس ييفة ه ييو س ييؤال يتج ييدد وك ييل ج ييواب ف ييي ت يياريف الفلس ييفة يتح ييول إل ييى س ييؤال ،ولك يين
سييؤال منلجييية تييدريس الفلسييفة وطييرق تدريسييها هييو أميير فييي حاجيية إلييى جييواب؛ ومييا نالحظييه حاليييا ميين
خي ييالل املمارسي يية الفصي ييلية لتي ييدريس الفلسي ييفة وتعلمهي ييا للتالميي ييذ هي ييو تعي ييدد طي ييرق التي ييدريس التقليديي يية
والحديث يية؛ أي هن يياك م يين م يين الزال يعتم ييد الت ييدريس باأله ييداف كم ييا ك ييان وارد ف ييي صي ينافة بل ييوم
Bllomوهناك من يعتمد منلجية التدريس وفق املقاربة بالكفايات املعتمدة حاليا فيي تيدريس الفلسيفة،
وباقي املواد األخيرى ،وهيذا امليد والجيزر ييؤثر عليى بنياء التعلميات واملخرجيات النهائيية بالنسيبة للمتعلميين،
وبالتييالي يصييعب الحييديث عيين تييدريس وتعلييم الفلسييفة ،وبم يا أن هييذه املييادة تفيييد األجيييال ميين الشييباب
املتمدرس في الحياة اليومية تنتابنا مجموعة من التساؤالت من قبيل:
ماهو واقع حال تدريس الفلسفة بالتعليم الثيانوي التيأهيلي ؟ ومياهي أهيم الطيرق املعتميدة فيي تيدريس
وتعلييم الفلسييفة بهييذه املرحليية ؟ وإلييى أي حييد يكييون لهييا إنعكيياس إجييابي علييى بنيياء التعلمييات ،فييي إرتبيياط
باملعيشة اليومية لهؤالء عندما ينهون مسارهم الدراس ي؟
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إذا كييان تييدريس الفلسييفة بمسييتوى السييلك الثييانوي التييأهيلي يعتمييد علييى عييدة منلجيييات وطييرق فييي
تدريس الدرس الفلسفي ،فما هي طرق التدريس التي ينبغيي اعتمادهيا ،وتعميمهيا عليى جيل مدرسي ي مياة
الفلس ييفة؟ لتبس يييط وتوض يييح الخط يياب الفلس ييفي ال ييذي يتض ييمنه املنه يياج املق ييرر ونج يياح ك ييل األه ييداف
والغايات التي يريد تحقيقهاعند نهاية كل مجزوءة مدرسة؟
ف ييي ظي يل األوض يياع املعاص ييرة الت ييي يعرفه ييا الحق ييل الترب ييوي م يين مختل ييف بي ييداغوجيات الت ييدريس ومنه ييا
بيداغوجيا (املضامين،األهداف ،والكفايات ،)...هل يمكن أن يقتصر مدرس ي مادة الفلسيفة عليى الطيرق
التقليدية في تدريس مادة الفلسفة بالسلك الثانوي التأههيلي؟


إن تييدريس الفلسييفة الزال يطييرح عييدة مفارقييات تربوييية ،فهنيياك ميين يحبييذ تييدريس الييدرس الفلسييفي،
بعييدا عيين الجانييب التربييوي البيييداغوجي ،وفييي املقابييل هنيياك ميين يييرى ضييرورة حضييور الشيق البييداغوجي
والتربوي في التدريس ،اذن ماهو التيا ر الذي يحمل داخل تصوره الطرق الفعالة التي تساهم فيي نجياح
العملي يية التعلمي يية التعلمي يية ؛بش ييكال واض ييح ومتكام ييل يس ييتجيب ملتطلب ييات ال ط يير املرجعي ية الت ييي تض ييع
مقومات وأسس مادة الفلسفة بالسك الثانوي التآهيلي؟



يتحييدث الكثييير ميين البيياحثين فييي املجييال التربييوي ميين خييالل مؤلفيياتهم بمختلييف أشييكالها ومرجعياتهييا
ع يين املشيياكل الت ييي يعرفه ييا ت يدريس الفلس ييفة بالس ييلك الث ييانوي الت ييأهيلي ،وم يين ه ييؤالء م يين يح يياول تق ييديم
بعض الحلول للرفيع مين مسيتوى تيدريس الفلسيفة بهيذا املسيتوى ،لكين مياهي املرجعييات األساسيية التيي
ينبغ ييي تمحيص ييها واإلهتم ييام به ييا م يين قب ييل مدرس ي ي ومفتل ي ي الفلس ييفة ،للرف ييع م يين ق ييدراتهم وكفاي يياتم ف ييي
تمك ي ينهم م يين اختي ييار ط ييرق الت ييدريس الفعال يية الت ييي تمك يين التالمي ييذ م يين فه ييم وتحص يييل مبنتغ ييى الي يدرس
الفلسفي؟

فرضيات البحث
 الفرضية العامة :
إن آراء مدرس ي ومفتل ي مادة الفلسفة التي تنقسم إلى إتجاهين؛ إتجاه يؤكد على أن الفلسفة
تمتلك بيداغوجيتها الخاصة بها ،وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى ديداكتيك واملوقف الثاني يعتبر أن
التدخل البيداغوجي والديداكتيكي ،ضروري داخل مادة الفلسفة كل هذا يجعل من الفلسفة كمادة
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مدرسة تعيش هوة بين طرق الندريس القليدية ،والحديثة.
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 الفرضيات الفرعية :
 الزال تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي يعتمد طرق تقليدية .
 اليعتمييد مدرس ي ي مييادة الفلسييفة بالسييلك الثييانوي التييأهيلي ،الطييرق الحديثيية " الفعاليية " فييي تييدريس
الييدرس الفلسييفي بالشييكل املطلييوب داخييل الحقييل التربييوي الييذي يييؤطر املقومييات واألسييس التييي ينبنييي
عليها املقرر املعتمد في التدريس بهذا املستوى .
 يبييدو أن "غمييوض العبييارة" و"تعقيييد املصييطلح" و"تجييزيء املنلجييية" داخييل مييادة الفلسييفة هييي أمييور
حالت دون نجاح طرق تدريس الدرس الفلسفي بشكل متكامل.

حدود البحث
أ) الحدود املوضوعاتية:
نتناول في هذا املوضوع ،طرق تدريس الفلسفة املعتمدة حاليا في املمارسة الصفية وبالضبط بالتعليم
الثانوي التأهيلي الثانية باكالوريا " أنموذجا ".
ب) الحدود الزمنية:
يعد البحث الذي نشتغل عليه عبارة عن مشروع لنيل شهادة املاستر في علوم التربية موسم
( )2016/2015وحدة ماستر تدريس العلوم اإلجتماعية والتنمية.
) الحدود املجالية:
 يتموضع موضوع بحثنا هذا في بعده املجالي " نيابة سال " مدرس ي ( مادة الفلسفة ). -املفتشين التدربين ( تخصص فلسفة) بمركز تكوين املفتشين الرباط .

منهج البحث
حسب طبيعة البحث ،الذي هو قيد الدراسة ومن خالل تشخيص ووصف واقع تدريس
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الفلسفة ،بالسلك الثانوي التأهيلي ،سنعتمد املنلت الوصفي التحليلي ،لجرد وإستخراج مجموعة من

طرق تدريس الدرس الفلسفي ،بالسلك الثانوي التأهيلي مقاربة تشخيصية تقوميية ،ألساتذة ومفتشي مادة
الفلسفة " الثانية باكالوريا آداب أمنوذجا "……………………………………… ………………………….إبراهيم الوثيقي

املعطيات التي لها عالقة بالدرس الفلسفي ،وتحويلها إلى جداول إحصائية ،سيتم وضعها والتعليق
عليها ،وتفسير معطياتها اإلحصائية .

أداة البحث:
من أجل الحصول على معطيات دقيقة ،وبيانات إحصائية تمكننا بالفعل من التحكم في
املوضوع املدروس ،سنعتمد تقنية اإلستمارة لإلحاطة ياملوضوع من كل جوانبه ،والتمكن من
استقصاء املعطيات الكافية التي نتوخى بلوغها في نهاية هذا العمل.

المفاهيم المهيكلة للبحث
مفهوم التدريس:
التدريس؛ هو نشاط تعليمي تعلمي يقوم به املدرس ،لإلكساب املتعلم مجموعة من املعارف
واملهارات ،والقيم والسلوكات لتوظيفها في وضعيات مختلفة .هذا املعنى له إرتباط باملعنى اللغوي ل ن
التدريس كذلك يقوم على القراءة ،والحفظ ،واإلفهام .وفي هذا املستوى يحتاج إلى الدقة في
التخطيط والضبط ،وفي التنفيد والتقويم .

1

مفهوم الطريقة:
الطريقة؛ هي العمليات املنظمة من طرف املدرس في عالقته بتقديم املحتويات قصد تحقيق؛
أهداف معينة بمعية التالميذ كما يوضح ذلك "Decorte
ويعرف املعجم الخا

بالبيداغوجيا الطريقة البيداغوجية بأنها؛ مجموعة منظمة ومتناسقة من

التقنيات والوسائل التي نستعملها من أجل الوصول إلى هدف محدد لتسهيل العمل التربوي
. l’action éducative
ترتكز الطريقة البيداغوجية دائما على فكرة محددة حول اإلنسان واملجتمع ،والعالقات
املتوخاة كما يميز املعجم نفسه بين الطريقة ،واإلستراتيجية التي هي كذلك مجموعة من الوسائل
والتقنيات الهادفة إلى تحقيق هدف ما ،لكنها خاصة وغير منظمة وليست عامة ومنظمة
كالطريقة ،وهذا يعني أن الطريقة اإلستقرائية مثال هي نفسها سواء في املغرب أو في أمريكا ،لكن
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اإلستراتيجية التي يطبقها املدرس أو املتعلم ضمن هذه الطريقة قد تختلف من من شخص إلى
أخر.
طرق التدريس
طرق التدريس في شموليتها يقصد بها؛ املنلجية التي يقوم بها املدرس قصد الوصول إلى الغاية
أو الهدف املتوخى من الدرس وهي تتطلب؛ الترتيب والتنسيق والتسلسل ل فكار واألعمال
والتقنيات ،وبما أنها تحتوي مجموعة من اإلجراءات والتدابير التي تفترض التنظيم وبمعنى أدق
تحتاج إلى تخطيط املدرس بشكل مسبق قبل املباشرة بتنفيد الدرس ومن واجب املدرس توظيف
خبراته ومعارفه مع التقنيات العلمية للصول إلى كفاية الدرس املخطط لها من قبل ،وتنحصر
أهمية الطريقة في إيصال املعارف واملعلومات ،واملهارات إلى املتعلم ويمكن إختصار أهميتها بقول
أب الفلسفة الحديتة "رونيه ديلارت " "...أحرى بنا أال نفتش عن الحقيقة من أن نفتش عنها
بأ ية طريقة كانت. "...

2

الثانية باكالوريا
تعد هذه املرحلة التعليمية بالسلك الثانوي التأهيلي مرحلة لتأهيل التالميذ لتعلم الفلسفة
بناء على التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة ،وملارسة التفكير الفلسفي املستقل نسبيا ،إنطالقا من
مفاهيم ،وقضايا فلسفية ،وذلك وفقا للحظات الثالت التي كان معموال بها في البرنامج السابق،
املفهمة ،األشللة واملحاجة  .هذا مع اإلبقاء على النصو

الفلسفية حاضرة في هذا املستوى

بوصفها دعامات بيداغوجية وموارد مساعدة على التفكير الفلسفي املستقل القائم على البناء
وتوظيف الكفايات التواصلية واإلستراتيجية واملنلجية ،والثقافية بصورة متكاملة تتيح بروز
الشخصية والقدرات الذاتية للتالميبذ .

3

الدراسات السابقة حول الموضوع
 - 2الدكتور السليماني العربي؛ املعين في التربية (مراجع لإلمتحانات املهنية ،ومباريات التفتيش واملراكز الجهوية
 )....دار النشر املطبعة الوراقة الوطنية ،الطبعة الثامنة تاريف اإلصدار 2015
.

3

(. ) 171-170-169

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ،التوجيهات التربوية الخاصة ؛ بتدريس مادة
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الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي نونبر ( 2007

.)5
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 الكتب
 .1منشورات كلية األداب والعلوم النسانية بالرباط سلسلة الكتاب الجامعي رقم : 10
عنوان الكتاب ،طرائق التفلسف .
املؤلف  :الد كتور الطاهر الطاهر وعزيز
مطبعة :دار أبي رقراق للطباعة والنشر الطبعة .2015
قسم الكاتب هذا الكتاب إلى ست فصول :
الفصل األو  :املنلت في الفلسفة .
الفصل الثاني :أصل املنهاج الفلسفي.
الفصل الثالث  :تعدد املنالت الفلسفية.
الفصل الرابع  :منالت اإلكتشاف
الفصل الخامس :منالت البرهان واإلقناع .
تحدث الكاتب في هذا الكتاب عن املنهاج في الفلسفة خاصة عند اليونان وخلص بفكرة مفادها
أنه اليكفي في تحديد املنهاج املستعمل في التفلسف؛ أن يقال بأن الفالسفة يعتمدون العقل
للتجريد ،أو التأمل وماشابه ذلك مما اليفيد في تمييز الفلسفة عن سائر أشكال العلم والفكر وخلص
بفكرة مفادها أن التأمل اليصبح في الحقيقة منلجا إال إذا صاحبته قواعد تنظم سيره ،من أوله إلى
غاياته ،شأنه في ذلك شأن كل أفعال العقل.
خصص الشق الثاني من هذا الفصل حول عنوان يحمل عبارة منطق الفلسفة يقدم فيه؛
تعاريف للفلسفة بوصفها الحكمة التي تحمل عدة معاني ،مع بعض الفالسفة كي " فدريك هيغل " في
تحليله النسقي لهذا املفهوم ،عبر مراحل تاريف الفلسفة من اليونان إلى غضون الفلسفة الحديثة؛ مع
" باروخ سبنوزا " ومن عاصره وخرج بفكرة يقول من خاللها أن هناك أصل واحد للنظر الفلسفي
.مع تعدد وتنوع في طرائق التفلسف .
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لقد تحدث الكاتب كذلك عن تعدد املنالت في الفلسفة كاملنالت الضمنية ،واملنالت الصريحة،
وأسرف في توضيح طرائق اإلقناع والبرهان واإلكتشاف ثم تطرق إلى البنية املنلجية للفسفة إضافة
إلى حديثه عن منالت التعليم والتبليغ كالتهيئة والحوار ،واألسطورة ،والشعر وخلص الكاتب بفكرة في
هذا الكتاب وهي أن إستجالء طرائق التفلسف هو في حد ذاته؛ جهاز معرفي ومنلجية يحصد األفكار
وشحد الذاكرة وإجترار املتون ،بل والتحفيز على اإلنتاج بعد اإلستهالك واإلبداع بدل التقليد والسعي
وراء إثراء الفكر اإلنساني.
 2كتاب مسارات الدرس الفلسفي باملغرب حو الفلسفة والبيداغوجيا
الكاتب :عز الدين الخطابي
تقديم:عبد الكريم غريب
ينذرج هذا الكتاب ضمن منشورات علوم التربية.
الطبعة األولى  2002-1422( :م) .
فصو اكتاب:
القسم األو  :فلسفة تدريس الفلسفة
الفصل االو  :الحق في الفلسفة .
الفصل الثاني :بيداغوجية الفلسفة ،من التأسيس إلى اإلختالف .
الفصل الثالث  :الفلسفة والتواصل.
القسم الثاني :تدريس الفلسفة باملغرب
الفصل األو  :الدرس الفلسفي كمجال للتعلم الذاتي.
الفصل الثاني :برنامج مفاهيم  ،مرجعياته الفلسفية والبيداغوجية .
الفصل الثالث  :تدريس الفلسفة باملغرب .
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يحاول الباحث التربوي بقسم الفلسفة؛ عز الدين الخطابي من خالل هذا الكتاب،أن يوضح
للقارئ اإلتجاهات الفلسفية التي حصرها ضمن إتجاهين أساسين .
التجاه األو  :يقول كدراسة عامة القضايا الفلسفة لهاعالقتها؛ بمجال التعليم والتعلم ويعتبر
الفلسفة بأنها تمتلك بيداغوجيتها الخاصة ،وهي ليست بحاجة إلى ديداكتيك وليس من الضروري أن
يخضع تدريسها للجانب البيداغوجي والتربوي .
التجاه الثا ني :يعتبر التدخل البيداغوجي والديداكتيكي ضروري من أجل تنظيم نقل املعارف
وتوجيه تفكير املتعلم ،نحو أهداف محددة؛ إذن الفلسفة اليمكنها أن تظل بمنأى عن التطورات التي
عرفتها نظريات التربية ،والتعلم فضرورة التجديد تفرض نفسها لكي يظل تدريس الفلسفة ممكنا
وفعاال .
لقد إعتمدنا هذا الكتاب كدراسة من بين الدراسات السابقة؛ التي يجب إعتمادها في هذا البحث،
لكونه يوضح املسار الذي قطعه الدرس الفلسفي منذ الفيلسوف" أفالطون" إلى " كانط "و"هيغل"
وغيرهم من الفالسفة الذين أبدعوا منذ القدم في إقحام الفلسفة ضمن؛ سياقها التربوي
والبيداغوجي خالل املمارسة الفصلية للمدرس ،والفصل بين الفلسفة كفكر شمولي ،والحديث عن
التفلسف في بعده التربوي التعليمي التعلمي ،ثم الغاية القصوى التي حاول الكاتب إبرازها في هذا
الكتاب هو حديثه في القسم الثاني عن تدريس الفلسفة باملغرب معززا طرحه بالدرس الفلسفي
وخصوصياته لدى الفيلسوف الفرنس ي "جان فرنسو ليوطار " الذي حصر تعلم الفلسفة إنطالقا
من فعل؛ التفلسف هذا املفهوم الذي إستقاه من مقولة كانط "اليمككنا تعلم الفلسفة ،بل
يمكننا فقط تعلم التفلسف ".
 -3كناب مسائل فلسفية ديداكتيكية
الكاتب  :الدكتور محمد قشيقش
دار النشر ر:مطبعة مرجان
الطبعة األولى. )2009 ( :
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يتضمن هذا الكتاب؛ مسائل فلسفية وديداكتيكية وهي عبارة عن؛ مقاالت في موضوعات
متنوعة ،شارك بها في ندوات علمية في مناسبات مختلفة .سبق وأن نشرت كلها متفرقة في مجاالت
علمية متخصصة في مناسبات مختلفة كي ( مجلة فكر ،مدارات فلسفية ،مجلة الصور ،مجلة
وليلي ،وفي بعض املالحق الثقافية ) .جمعها في كتاب واحد لتمكين القارئ املهتم من املواد التي قد
تساعده في متطلباته من أهم ما تتضمنه هذه املقاالت ،والندوات العلمية؛ التطرق إلى منزلة النص
الفلسفي في تدريس مادة الفلسفة بالنصو

كمسار مهم للمادة.

إستعان الباحث بكتاب في "رحاب الفلسفة "وخرج بفكرة مفادها أن هذه النصو

وسيلة وأداة

تقدم إجابة ممكنة على إشكال املجزوءة أو اإلشكاالت الجزئية الخاصة بكل محور على حدة .تطرق
الكاتب في مقالة أخرى إلى املشاكل التي يطرحها التدريس بالنصو

يقول إن الهدف من فحص هذا

املوضوع هو املساهمة في التنبيه إلى بعض أوجه الخلل في الشكل الذي يتم به التدريس بالنصو

أو

اإلشتغال عليها في درس الفلسفة بالسلك الثنوي التأهيلي .

 بحث لنيل الدكتوراه في علوم التربية تحث عنوان "تدريس الفلسفة بالكفايات واثارها على تعلم
التفكير النقدي مستوى " الثانية بلالوريا نموذجا "
-

تحت اشراف الدكتور :عالل بل العزمية .

-

إعدادالطالب  :عبد هللا بربزي .

-

السنة الدراسية 2011/2010 :
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ملخص هذا البحث:
تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن آثار تدريس الفلسفة ببداغوجيا الكفايات في التعليم الثانوي
التأهيلي على تعلم التالميذ القدرة على التفكير النقدي في الكتابة اإلنشائية الفلسفية .لهذا إعتمد
الباحث في هذه الدراسة على مقاربة وصفية ،تقييمية متمركزة أساسا حول اإلشتغال على تحليل
مضمون الوثائق الرسمية (منهاج الفلسفة واملذكرة رقم ( 159الخاصة بالتقويم ) ومن أجل بلورة
الهدف أعاله اعتمد كذلك على عينة من إنجازات التالميذ الكتابية ،الخاصة بفروض املراقبة
املستمرة في مادة الفلسفة بالسنة الثانية بكالوريا ،وتتكون من ثالثمائة تلميذ وتلميذة ،ومن ثالثة
مسالك وزعت العينة الى ثالثة مجموعات متساوية ،أي مائة تلميذ وتلميذة عن كل مسلك .هذا
باالضافة إلى إجراء مقابالت شبه موجهة مع عينة من مدرس ي ومفتل ي املادة من أجل اإلملام بموضع
البحث قدر اإلمكان ،ولقد حاول الباحث في تحليله ملضامين هذه املقابالت املزاوجة بين التحليل
الكمي والكيفي انسجاما مع أهداف البحث وأسئلته.
لقدأسفرت نتائج هذا البحث بشكل عام عن ضعف مهول في تعلم التالميذ املفحوصين للقدرات
الفكرية العليا عامة والقدرة على التفكير النقدي خاصة ،كما أكدت نتائج هذه الدراسة أن أغلب
التالميذ يميلون على العموم إلى إعمال الذاكرة والحفظ تبعا للطرق التقليدية املعتمدة في التدريس،
وهذا يتنافى مع املقومات واملبادئ التي استندت عليها بيداغوجيا الكفايات ،وكشفت النتائج كذلك
عن انفصال بين الكفايات املعلنة في منطوق منهاج الفلسفة وبين واقع تدريسها في التعليم الثانوي
التأهيلي.
تبين أن النتائج املحصل عليها في هذه الدراسة بأن التدريس بالكفايات الزال يكتنفه الغموض
ولم يحقق الهدف الرئيس ي من تدريس الفلسفة املتمثل في اكساب التالميذ القدرة على التفكير
النقدي ،مما يستدعي مراجعة جذرية ومتابعة علمية ،ميدانية من قبل متخصصين في علوم التربية
عامة وفي بيداغوجيا الكفايات خاصة.
تطرح هذه النتائج مجموعة من التساؤالت حول طرق التدريس واملنالت املدرسية وكذلك
حول أشكال التقييم ومعاييره في مادة الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي باملغرب ،ويوضح الباحث
أن من بين املفارقات التي يطرحها التدريس ببيداغوجيا الكفايات ،هي أن الخطاب املدرس ي الرسمي
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التقليدية ،فبكل األبعاد املشكلة للعملية التعليمية التعلمية .ويضع في آخر الدراسة التي قدمها
التساؤل التالي ،إذا ملاذا نطالب التلميذ (ة) باكتساب القدرات الفكرية العليا ،ومنالجنا تركز على
الكم املعرفي ،والتقييم كذلك يوجه للذاكرة والحفظ ،وطرق التدريس التقليدية ؟
وانطالقا من هذا التساؤل الذي خثم به الباحث عبد هللا بربزي دراسته ،نسعى من خالل هذا
البحث إلى تفكيك هذا التساؤل وإعطاء إجابة دقيقة وواضحة تضيف ماوقفت عنده الدراسات
السابقة الذكر ،وذلك بمحاولة معرفة االختالت التربوية واملنلجية التي تقف وراء تطور الطرق
الناجعة لتدريس الدرس الفلسفي بمستوى السلك الثانوي التأهيلي .
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اإلطار النظري
(مسار الدرس الفلسفي بالمغرب وطرق
تدريسه)
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مقدمة
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املبحث األو  :التحليل الجرائي للمفاهيم
 1مفهوم الطريقة.
 2-1مفهوم التدريس.
 2-2مفهوم الدرس.
 2-3مفهوم التقويم.

املبحث الثاني  :عالقة البيداغوجيا بالفلسفة
املطلب األول  :بيداغوجيا وديداكتيك الفلسفة .
املطلب الثاني  :بيداغوجيا أفالطون وبيداغوجيا الحقيقة .
املطلب الثالث  :البداغوجيا الكانطية وعالقة التفلسف بالحرية.
املبحث الثالث  :طرق تدريس الدرس الفلسفي ومساره التاريخي بالسلك الثانوي التأهيلي
املطلب األول :طرق تدريس الدرس الفلسفي التقليدية.
املطلب الثاني :نماذج من الفالسفة واملفكرين وآراؤهم في التربية.
املطلب الثالث  :طرق تدريس الدرس الفلسفي الحديثة ( الثانية باكالوريا ).
خالصة الفصل
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مقدمة
لقي الفكر التربوي في السنوات األخيرة ،تحوالت تربوية مهمة وانتقادات حادة لطرق التدريس
التقليدية املتبعة في مراحل التعليم املختلفة ،ومن هذه التحوالت نجد اإلهتمام املتزايد بتنمية
القدرات الفكرية لدى التالميذ ،ولهذا تدعو أساليب التربية الحديثة إلى اعتبارها هدفا رئيسا في
جميع مراحل العملية التعليمية التعلمية ،وفي باقي املواد الدراسية ،وخاصة مايتعلق منها بتعليم
التالميذ التفكير النقدي باعتباره أحد الكفايات املمتدة ،واملستعرضة بين جميع املواد ،وفي هذا
السياق يهدف منهاج مادة الفلسفة إلى التربية الفكرية ،وتمكين التالميذ من تملك الحس النقدي
املبني على أسس علمية ومنطقية وذلك لتجاوز كل طرق التدريس التي تتسبب للتالميذ بالتعب وامللل
داخل الفصل الدراس ي واملتمثلة في " الحفظ "و "التذكر " وفي املقابل ،اإلهتمام بتربية التالميذ
وتعليمهم على كيفية صياغة وصقل "السؤال" و"الشك"و"التصور"و"التخيل" و"اإلستدالل"
و"التحليل" و " املقابلة "و"التركيب" و" النقد"و"التقييم "...إلخ .وهذا اليتأسس بالفعل ،إال بالعودة
إلى بعض الفالسفة الذين أصلوا لبناء التفكير العلمي واملنهجي ،لصياغة املعارف الفلسفية مع بعض
الفالسفة ،كالفيلسوف الفرنس ي" رونيه ديلارت" أوعند بعض علماء التربية كاملفكر " بلوم " Blom
اللذي أشتهر بصنافته املنطقية تركيب وبناء املعارف وفق خطاطة نسقية تمكن األساتذة من إضفاء
طابع العلمية واإلختزال ،والتبسيط ومردودية التحصيل لدى التالميذ بكلفة أقل ووقت ضئيل ،كل
هذا يمكن املتعلمين من اإلستيعاب والفهم والتخزين بشكل جيد .ألن املتعلم في ظل املنالت الحديثة
ينتظر منه أن يصبح عنصرا إيجابيا يتفاعل مع املادة املعرفية التي تلقى أمامه؛ باعتباره قد يقابل
هذه املعرفة بالشك أو النقد أو التساؤل ،أو التأييد أو الدحض ....إلخ ،وليس وعاء مللءه وشحنه
بمختلف املعارف من شتى املرجعيات واملنالت املختلفة .
إن الوقوف عند طرق تدريس الدرس الفلسفي رهين بمعرفة مساره التاريخي باملغرب ثم الوقوف
عن بعض املفاهيم التي تهيكل هذا املوضوع ،من أبرز معالم هذا املسار سنتطرق في هذا الفصل إلى
املواقف واإلتجاهات التي تختلف وجهة النظر من خاللها؛ في تدريس مادة الفلسفة ونعمد في األخير
إلى إعطاء مقارنة بين طرق التدريس القديمة والحديثة التي تعتمد في تدريس مادة الفلسفة للتالمذة
الثانية باكالوريا .
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المبحث األول :التحليل اإلجرائي للمفاهيم
تعريف طرق التدريس:
تع ييد منلجي يية ت ييدريس الفلس ييفة ،م يين ب ييين القضي يايا املطروح يية ف ييي حق ييل دي ييداكتيك ال ييدرس
الفلسفي لتالميذ السلك الثانوي التأهيلي باملغرب.
إن تييدريس الفلسييفة وفييق البيييداغوجيات الخاصيية بهييا يشييكل مييوطن تسيياؤل ونقييا حيياد ميين
خ ييالل معرف يية الوس ييائل الديداكتيكي يية ومختل ييف األس يياليب واملنلجي ييات؛ الت ييي ينبغ ييي عل ييى مدرسي ي ي
الفلسفة بمستوى السلك الثيانوي التيأهيلي ،إعتمادهيا لتبسييط املعيارف وتجزيئهيا لفئية التالمييذ مين
املعرف يية العامل يية إل ييى املعرف يية املدرس يية ،وتنزيله ييا امل ييادة مي ين الفك يير املج ييرد إل ييى الفك يير املحاي ييث لواق ييع
التلمي ييذ ،ومحيط ييه السوس يييو  -ترب ييوي؛ وه ييذه عملي يية تربوي يية تتطل ييب م يين م ييدرس ال ييدرس الفلس ييفي
تجويد أساليب ومنلجيات وطرق التيدريس؛ التيي يعتميدها بالفصيل الدراسي ي ميع املتعلميين لكين هيذا
ل يين يتحق ييق إال بفع ييل تج ييارب وإجته ييادات الب يياحثين ،والخبي يراء ف ييي املج ييال الترب ييوي ف ييي رس ييم خريط يية
واضييحة املعييالم ،ل سييس والبنيييات املنلجي ية التييي يجييب أن يحييتكم له يا الييدرس الفلسييفي ،فييي غييياب
ذلييك نجييد تسيياؤالت عريضيية تقييف أمييام مدرسي ي مييادة الفلسييفة يمكيين تلخيصييها فييي التسيياؤل التييالي (
مررا هرري منيجيررة ترردريس الفلسررفة ؟ ) وكييان هييذا التسيياؤل بمثابيية الهيياجس؛ بييل والقلييق الييذي جعييل
العديييد ميين مدرس ي ي واملفتشييين البيياحثين فييي مجييال الفلسييفة يقييدمون تصييورات متعييددة ومختلفيية،
حول هذه املنلجييات التيي تتعيارض مين تييار إليى آخير ومين ميدرس إليى غييره ،لكين رغيم هيذا اإلخيتالف
فهنيياك بعييض عناصيير التيرابط والتييي تهييدف باألسيياس ميين داخييل عملييية تييدريس الييدرس الفلسييفي إلييى
تبس يييط املع ييارف املتمثل يية في ييي املفي ياهيم والتص ييورات واملواق ييف الت ييي تتضي يمنها املق ييوالت والنص ييو
الفلسفية .
طرق التدريس في شيموليتها يقصيد بهيا ،املنلجيية التيي يقيوم بهيا امليدرس قصيد الوصيول إليى الغايية
أو اله ي ييدف املت ي ييوخى م ي يين ال ي ييدرس وه ي ييي تتطل ي ييب الترتي ي ييب والتنس ي يييق ،والتسلس ي ييل ل فك ي ييار واألعم ي ييال
والتقنيييات وبمييا أنهييا تحتييوي مجموعيية ميين اإلج يراءات والتييدابير؛ التييي تفتييرض التنظيييم وبمعنييى أدق
تحتاج إلى تخطيط املدرس بشكل مسبق قبل املباشرة بتنفيد اليدرس ،ومين واجيب امليدرس توظييف
خبراتييه ومعارفييه مييع التقنيييات العلمييية للصييول إلييى كفاييية الييدرس املخطييط لهييا ميين قبل يه ،وتنحصيير
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أب الفلسفة الحديثة " رونيه ديلارت " "...أحرى بنا أال نفرتش عرن الحقيقرة مرن أن نفرتش عنهرا
بأية طريقة كانت." ...
تع ييرف ط رررق الت رردريس  :بأنه ييا مجموع يية م يين الخط ييوات املنظم يية وف ييق مب ييادئ وفرض يييات
س يييكولوجية وبيداغوجي يية ومتجانس يية تس ييتجيب له ييدف مح يدد ،واليمك يين الح ييديث ع يين الطريق يية ف ييي
نظييره إال عنييدما يتحقييق قييدر ميين الييتالؤم بييين األهييداف واملبييادئ والخطييط والتقنيييات؛ ألن الطريقيية
لهييا خطييوات منظم ية تجعلهييا تحقييق هييدفها املحييدد سييلفا ،وميين هنييا فطريقيية التييدريس هييي مختلييف
األنشييطة التييي يجييب أن يزاولهييا املييدرس ،لجعييل التالميييذ يحققييون أهييدافا تربوييية محييددة وكييل هييذه
األنش ي ييطة ت ي ييرتبط بس ي ييلوك التلمي ي ييذ ونش ي يياطه ألن الت ي ييدريس ف ي ييي ش ي ييموليته ه ي ييو؛ مجموع ي يية أداءات
يسيتخدمها امليدرس لتحقييق سييلوك متوقيع للمتعلميين،إن األسياس الييذي تقيوم علييه طيرق التييدريس
ه ييو إيص ييال املعلوم ييات م يين امل ييدرس إل ييى امل ييتعلم ،إل ييى جان ييب األه ييداف التربوي يية األخرى،وهن ييا ينبغ ييي
للمي ييتعلم كمي ييا يؤكي ييد ( )GalLissonأن يراعي ييي الفي ييرق املوجي ييودة بي ييين املتعلمي ييين واملتمثلي يية أساسي ييا في ييي
قدراتهم ،ومهاراتهم وهذا ما تركز عليه النظرة الحديثة في طيرق التيدريس التيي يمكين اعتبارهيا آلييات
منلجية تهدف إلى تنظيم املجال الخارجي الذي يحيط باملتعلم كي ينشيط ويغيير سيلوكه التربيوي وكيل
هذا ينذرج ضمن؛ طبيعة املعرفة واألداء الذي ننتظره من التالميذ مستقبال ،تنحصير هيذه النظريية
ف ييي ك ييون ال ييتعلم يح ييدث نتيج يية التفاع ييل ب ييين امل ييتعلم والظ ييروف الخارجي يية املحيط يية ب ييه وم يين واج ييب
التلمي ييذ إستحض ييار ه ييذه الظ ييروف واإلس ييتجابة له ييا والتفاع ييل معه ييا وأخي يرا يمك يين الق ييول أن طريق يية
التدريس ترتبط إرتباطا وثيقيا بيين امليادة التعليميية وامليتعلم ،ضيمن سيياق األهيداف التربويية التيي تيم
تسطيرها من قبل ألنها جزء متكامل من موقف تعليمي يشمل املتعلم وقدراتيه وحاجاتيه واألكثير مين
ذل ييك التحق ييق م يين األه ييداف الكلي يية والجزئي يية الت ييي يطم ييح امل ييدرس الوص ييول إليه ييا م يين خ ييالل مادت ييه
املدرسيية وهييذا ليين يسييلك مسيياره العييحيح إال بفعييل التنظيييم والرفييع ميين كفاييية وأسيياليب التييدريس،
التي تنظم مجال التعلم وتبسيط معالم العملية التعليمية التعامية للتالميذ .
بعييد الحييديث عيين ط يرق التييدريس وفييق تصييور " كالسررون" GalLissonالييذي أعطييى نظييرة شيياملة
تؤسس البعد املفاهيمي والتصورات العامة التي يمكن معرفتها عن طرق التدريس نحياول بعيد ذليك
مقاربة هذا املفهوم من الناحية التربوية والبيداغوجيا .
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الطرق البيداغوجية
إشكالية التعريف

عندما نرجع إلى األدبيات التربوية ،نجد أن مفهوم الطريقة البيداغوجية قد أستعمل بمعان
وداللت متباينة إلى حد لم يعد معه باإلمكان ،حصر مدلولها بصورة دقيقة ،ويرجع أفانزين
"  "Avanziniإشكالية تعريف الطريقة البداغوجية إلى تنوع وإختالف اإلتجاهات التربوية واألطر
املرجعية التي تؤطر املادة املدرسة .
مفهوم الطريقة قد يشير ،على األقل إلى خمسة معان مختلفة كميؤكد كنور

،knnors

هي تنظيم التعليم وتنظيم املنهاج وتنظيم الدرس ،وشكل العمل الديداكتيكي وإنجاز الدرس .وقد
يزداد التح ديد تعقيدا وصعوبة عندما نضيف إلى هذا اإلستعمال املتعدد ملفهوم الطريقة
البيداغوجية بعض املفاهيم القريبة منه من حبث الداللة ومن هذه املفاهيم مفهوم التقنية
ومفهوم األسلوب التعليمي ومفهوم النموذج التربوي ومفهوم املنلجية،وعموما نقترح بعض
التعاريف :
 الطريقة البيداغوجية :أسلوب عام للتدريس؛ وهي كذلك أسلوب تدريس مادة معينة. الطريقة البيداغوجية :شكل من أشكال العمل الديداكتيكي داخل الوضعية التعليمية التعلميةيجمع بين املدرس واملتعلم في تفاعل مستمر سعيا وراء بلوغ هدف محدد" ."Gasston Mialaret
 الطريقة :هي العمليات املنظمة من طرف املدرس في عالقته بتقديم املحتويات قصد تحقيقأهداف معينة بمعية التال ميذ.
 -ويعرف املعجم الخا

بالبيداغوجيا ،الطريقة اللبيداغوجية بأنها مجموعة منظمة ومتناسقة

من التقنيات والوسائل التي نستعملها من أجل الوصول هدف محدد هو تسهيل العمل التربوي
. l’action éducative
وترتكز الطريقة البيداغوجية دائما على فكرة محددة حول اإلنسان واملجتمع والعالقات
املتوخاة كما يميز املعجم نفسه بين الطريقة واإلستراتيجية ،التي هي كذلك مجموعة من الوسائل
والتقنيات الهادفة إلى تحقيق هدف ما ،لكنها خاصة وغير منتظمة وليست عامة ومنظمة
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كالطريقة .هذا يعني أن الطريقة اإلستقرائية مثال هي نفسها سواء في املغرب أو في أمريكا ،لكن
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اإلستراتيجية التي يطبقها املدرس أو املتعلم ضمن هذه الطريقة قد تختلف من من شخص إلى
أخر.
املعنى األو  :تعني الطريقة كل إتجاه بيداغوجي ،يبحث عن دعم بعض الغايات التربوية فيؤدي
إلى إقتراح مجموعة من املمارسات مثل " طرق تقليدية "" ،طرق حديثة " " ،طرق فعالة " .وما
يوحد بين هذه الطرائق هو كونها تعمل على توظيف وضعيات ووسائل مختلفة ،تكون تابعة
ملشروع تربوي واضح مثل ذلك نجد أن تقنيات فريني "  " Freinetتتمحور حول عدة أنشطة
تتمركز حول إقتناع أساس ي يتمثل في أن نمو الطفل يتحدد من خالل إلتزامه بأعمال يدرك معناها
جيدا ،وتصل به إلى تنفيد أنواع من التعلم تكون أهدافها واضحة بالنسبة إليه .
املعنى الثاني  :تستعمل عبارة " طريقة بيداغوجية " للداللة على نوع من األنشطة التي تهدف إلى
إتاحة بعض أنواع التعلم ،أو تهدف إلى تنمية بعض القدرات ،من خالل التعليم املبرمج إن الل ئ
املوحد في هذه الطريقة هو طبيعة النشاط في خصوصيته البيداغوجية،حيث يستدعي هذا
النشاط وضعيات ووسائل محددة فالتعليم املبرمج مثال  ،هو طريقة من حيث إستدعاءه
لتشخيص فردي وقبلي يساهم في وضع تدرجات خطية .
املعنى الثالث  :تستعمل عبارة طريقة بيداغوجية لإلشارة إلى وسائل خاصة ذات إستعماالت
مضبوطة ترتبط بأهداف محددة جدا .من هنا يمكن أن نتحدث عن الوضعية املشكلة "
، " Situation-problèmeأو عن مشاكل مفتوحة "  " Problèmes-ouvertsويمكن للمدرس أن
يستعمل هذه الطريقة مثال خالل بعض مراحل إنجاز البرنامج الدراس ي عندما اليفرض أي أسلوب
في العمل ،ويقتصر فقط على مجموعات عمل للمناقشة والحوار وتعارض األفكار ،وتقديم الحجت
والتمرن على اإلقناع ،وإنتاج املعارف وتعبئتها في الوضعيات والسياقات املختلفة.4

 -4الدكتور السليماني العربي املعين في التربية (مراجع لإلمتحانات املهنية ومباريات التفتيش واملراكز الجهوية  )....دار
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مفهوم التدريس
قبل الوقوف على تفسير مفهوم علم التدريس البد أن نعرف بالتدريس من خالل معناه
اللغوي واإلصطالحي ثم ننتقل إلى؛ تعريف علم التدريس في شموليته .
التدريس من الجانب اللغوي:
ينشق أصل كلمة تدريس من الدرس وتعني اإلنمحاء ومنه "درس الل يء يدرس دروسا وهذا
أصل الكلمة في إستعمالها األول ،وملاكان ما إنمحى يحتاج إلى إضهاره وبدل الجهد لإلستخراجه،
سمي مابذل في جهد القراءة والحفظ والفهم ،ومن خالل ماسبق فالتدريس من الناحية اللغوية هو
بذل الجهد للقراءة والحفظ والفهم أو اإلفهام . 5
التدريس من الجانب الصطالحي:
التدريس :هونشاط تعليمي تعلمي يقوم به املدرس إلكساب املتعلم مجموعة من املعارف
واملهارات ،والقيم والسلوكات لتوظيفها في وضعيات مختلفة ،وهذا املعنى له إرتباط باملعنى اللغوي
ألن التدريس كذلك يقوم على القراءة ،والحفظ ،واإلفهام .وفي هذا املستوى يحتاج إلى الدقة في
التخطيط والضبط في التنفيد والتقويم ،وهنا يمكننا التميز بين مستويين من التدريس:
املستوى األو  :في التدريس يعتمد على املعرفة بدون تأهيل في الجانب البيداغوجي ،وهذا النوع
من التدريس يتسم باإلرتجال والعشوائية ،ألنه يمارس بدون قواعده وأسسه ووسائله ،وهذا النوع
من التدريس نجده لدى مدرس ي التعليم العالي على الخصو

لكون هؤالء يعتمدون في الغالب على

املؤهل العلمي املعرفي املتعلق بالتخصص .
املستوى الثاني :يعتمد هذا الجانب على التأهيل البيداغوجي الذي تتواله مراكز التكوين التربوي
بشتى مستوياتها ،وهذا يشمل الطور اإلبتدائي والثانوي بسلكيه؛ اإلعدادي والتأهيلي.
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يراد بعلم التدريس ،الدراسة العلمية التطبيقية ،املعيارية ،املتعلقة باألهداف التربوية والعالقة
بين املتعلم واملدرس واملادة املدرسة ،وطرق التدريس والوسائل البيداغوجيا،وطرق التقويم
والدعم.

6

مفهوم التربية
ينتمي مفهوم التربية إلى سوسيولوجيا التربية ،رغم تعدد التعاريف لهذا املفهوم فهو لديه
إرتباط بمفهوم التنشئة اإلجتماعية من جهة أخرى ،ورغم تعدد الرؤى حوله إال أنه بمثابة ظاهرة
إجتماعية لها جوانبها اإلجتماعية والسيكولوجية والثقافية لكن إذا حاولنا التأسيس للبعد البنائي
للتربة باعتبارها نظاما إجتماعيا ،والبعد الوظيفي للتربية بالنظر إليها كبعد وظيفي للثقافة واملجتمع
والفرد ،هنا نستحضر مساهمة السوسيولوجي الفرنس ي " إميل دوركايم "Emille Dorkheim
باعتباره املؤسس الفعلي لسوسيولوجيا التربية وذلك من خالل مؤلفه " éducation et sociologie
" ،فالتربية هي فعل شامل وعام التوجد فترة من الحياة اإلجتماعية،والتوجد لحظة عابرة إال ويتم
فيها تلقين فيها مجموعة من املعارف واإلرشادات والتوجيهات ل جيال الشابة،حيث تلتقي منها تأثيرا
تربويا مستمرا عن طريق التعليم. 7
يتصور دوركايم التربية كفعل إجتماعي أو كعملية إجتماعية تاريخية في إطار ثالت مستويات
مترابطة الغايات يستهدفها املجتمع من التربية في فترة تارخية محددة ،والنظام التربوي الذي يقوم
بترسيخها  ،والوسائل املعتمدة داخل هذا النظام لتحقيقها ويمكن تحديد التربية أيضا حسب
دوركايم،أنها بمثابة ذلك " الفعل الذي تمارسه األجيال الراشدة على األجيال الصغيرة؛ التي لم
تصبح بعد ناضجة للحياة اإلجتماعية وموضوعها هو إثارة وتنمية عدد من اإلستعدادات الجسدية
الذي

والفكرية ،واألخالقية عند الطفل؛والتي يتطلبها املجتمع السياس ي في مجمله والوسط الخا

يوجه إليه .إذن يمكن القول أن التربية لها عدة أشكال متنوعة ،ولها تجليات ومجاالت مختلفة،
وذلك حسب إختالف الوسط أواملحيط اإلجتماعي ل فراد ونوعية الوسائل وامليكانيزمات املتخدة
لتطبيقها.

 6معجم علوم التربية  ،غريب عبد الكريم ومن معه

 ، 102املعجم املوسوعي الدكتور أوزي أحمد
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وفي هذا الصدد يقول" إمييل دوركايم " السوسيلوجي الفرنس ي ليس هناك مجتمع له نظام تربوي
إال ويمثل طابعا مزدوجا فهو في األن ذاته واحد ومتعدد ،متعدد بمعنى خا ،ويمكن القول أن
التربية تعود إلى أنواع التنشئة اإلجتماعية املختلفة بقدر مافي هذا املجتمع من سياقات مختلفة فإذا
كان املجتمع يتكون من طوائف ،فإن التربية تختلف من طائفة إلى أخرى.وحتى اليوم نرى التربية
تختلف باختالف املناطق والطبقات اإلجتماعية ،وغيرها من املكانيزمات املتحكمة في عامل التربية
لكن رغم ذلك يقول دوركايم أن التربية تتمثل في التنشئة اإلجتماعية ،املنظمة لجيل الصغار من
قبل الراشدين.
البيداغوجيا la pédagogie :
غالبا في إستعماالتنا املتداولة ملفاهيم الحقل التربوي مايتم الخلط ،أوعدم التميز بين مفهوم
التربية ومفهوم البيداغوجيا ،وملالمسة الفرق الداللي بينهما نستحضر بعض التعاريف ملفهوم
البيداغوجيا.
يعتبر هاريون "  " Harionالبيداغوجيا علم التربية سواءا كانت جسدية أوعقلية أو أخالقية ،ويرى
أن عليها أن تستفيد من معطيات حقول معرفية أخرى تهتم بالطفل معجم ( ،) lalandeأما "
 " Foulquiéفيرى أن البيداغوجيا أو علم التربية ذات بعد نظري ،وتهدف إلى تحقيق تراكم معرفي
أي تجميع الحقائق حول املنالت والتقنيات والظواهر التربوية أما التربية فتحدد على املستوى
التطبيقي ل نها تهتم ،قبل كل ش يء بالنشاط العملي الذي يهدف إلى تنشئة األطفال وتكوينهم .
يشير مفهوم البيداغوجيا في الغالب إلى معنيين ،تستعمل للداللة على الحقل املعرفي الذي
يهتم باملمارسة التربوية في أبعادها املتنوعة وبهذا املعنى نتحدث عن البيداغوجيا النظرية أو
البيداغوجيا التطبيقية أو البيداغوجيا التجريبية ،ونستعمل لإلشارة إلى توجه "" orientationأو
إلى نظرية بذاتها تهتم بالتربية من الناحية املعيارية "  " normativeومن الناحية التطبيقية وذللك
باقتراح تقنيات وطرق للعمل التربوي وبهذا املعنى نستعمل املفاهيم التالية املؤسساتية،
البيداغوجيا الالتوجيهية ويمكننا أن نضيف كذلك ،للتمييز بين التربية والبيداغوجيا ،أن
البيداغوجيا حسب أغلب تعريفاتها بحث نظري،أما التربية فهي ممارسة وتطبيق .

( . )9-8
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المبحث الثاني  :إختالف المواقف واإلتجهات في طرق تدريس مادة
الفلسفة
يثير التفكير في بيداغوجيا الفلسفة ،قضايا وإشكاالت عديدة يمكن تلخيصها عبر التساؤالت
التالية هل هناك ضرورة لقيام بيداغوجيا للفلسفة أم أن لهذه األخيرة بيداغوجيتها الخاصة بها ؟
وهل يمكن أن يخضع تدريس الفلسفة لنفس القواعد التعليمية التي تخضع لها املواد األخرى ؟ ثم
هل يتضمن الخطاب الفلسفي ما يمكن أن يساهم في إغناء النقا

الدائر حول البيداغوجيا

واملؤسسة وحول تنظيم أشكال التواصل بين منتج الخطاب (الفلسفي) ومتلقيه؟
تتفرع عن هذه األسئلة إلىعناصر مثيرة للجدل واإلختالف بين املهتمين بالفلسفة وتدريسها ومن
ضمنها مسألة خصوصية الفلسفة املتمثلة في طبيعتها الشمولية والفلسفة كمادة مدرسية ،مسألة
خصوصية الفلسفة املتمثلة في طبيعتها اإلشكالية والتساؤلية والنقدية ومسألة الضرورة
الديداكتيكية وعالقتها بفعل التفلسف ،فكيف ستتمفصل هذه العناصر ضمن الخطابات حول
البيداغوجية والفلسفة.
المطلب األول :بيداغوجيا وديداكتيك الفلسفة
سييننطلق م يين ك ييون البيييداغوجيا ه ييي ب يياملعنى االجم ييالي فيين التربي يية ،أم يياإذا تطرقنييا إليهييا ف ييي معناه ييا
الحصي ييري فإنهي ييا تعني ييي " الطريقي يية التأمليي يية واملؤسسي يياتية لتعلي يييم املعرفي يية وإكسي يياب مهي ييارة .لي ييذلك في ييإن
فعاليتهييا سييتتبلور داخييل فضيياء املدرسيية ،التأمييل فييي فعييل املعرفيية والييتعلم هييو الييذي سييمح بطيرح أسييئلة
دقيقيية مثييل مييامعنى الييتعلم وكيييف يحصييل ؟ ،ميياهو التييدريس وميياهي مواصييفاته ؟ ،مييامعنى الرغبيية فييي
املعرف يية وف ييي الفه ييم ؟ ،م يين ه ييو امل ييتعلم وه ييل ي ييتم التركي ييز ف ييي فع ييل الي يتعلم عل ييى قدرات ييه أو معارف ييه الت ييي
إسييتقاها ميين ميييادين أخييرى أم علييى فكييره  .إذن هييذه كلهييا أسييئلة تنييدرج ضييمن مييايعرف باسييتراتيجيات
التعليم وطرائقيه .ليذلك فيإن الحيديث عين عالقية البييداغوجيا بيدرس الفلسيفة هيو فيي جيوهره " تسياؤل
عيين طييرق التعل يييم املوظفيية ،الت ييي يمكيين أن توظ ييف فييي إط ييار هييذا ال ييدرس  .وبمييا أن أي يية معالجيية لطييرق
التدريس التنفصل عن إجراءات ومممارسات املدرس .
إذن فالتفكير في عالقة الدرس الفلسفي بالبيداغوجيا ،وفي حضور البعد البيداغوجي كبعيد أساسي ي
م يين أبع يياد ت ييدريس الفلس ييفة ،س يييعيدنا إل ييى نقط يية البداي يية والتس يياؤل ح ييول م ييايمكن للبي ييداغوجيا أن
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قييام دييداكتيك الفلسيفة ؟ ثيم أاليعنيي هيذا األمير سيقوطا فيي النزعية البيداغوجيية التيي تليح عليى ضيرورة
إسييتلهام معطيييات النظريييات البيداغوجييية املعاصييرة ،وإعتبارهييا كموجييه لتييدريس الفلسييفة ،متغاضييية
عن خصوصية وحيوية هاته األخيرة ؟ . 9
إذا كيان أحييحاب املوقيف اليرافض لكيل بيييداغوجيا خارجيية عيين الفلسيفة ،ينطلقييون مين كييون هييذه
األخيييرة التحتيياج إلييى نظريييات بيداغوجييية ،فهييم يتهمييون هييذه النظريييات بكونهييا تقنييية تسييتعمل فييي خدميية
غاي ييات خارجي يية ع يين العقلن يية الفلسي يفية ،تقني يية تحكمهي ييا وجه يية نظ يير مترابط يية تتع ييارض م ييع املاهيي يية
النقدي يية له ييذه العقلن يية الفلس ييفية كم ييا أنه ييم يعتب ييرون ب ييأن البي ييداغوجيا غي يير مجدي يية ،عم ييال باألطروح يية
املشهورة والتي مفادها أن الفلسفة تمتلك بيداغوجيتها الخاصة بهيا وهيو ميايؤدي إليى رفيض كيل إهتميام
دي ييداكتيكي باعتب يياره يتن يياقض ج ييدريا م ييع طبيع يية ت ييدريس الفلس ييفة ،فالفلس ييفة ليس ييت مجموع يية م يين
امللفوظ ي ييات الوحي ي ييدة املعن ي ييى أو م ي يين املضي ييامين الجي يياهزة ب ي ييل ه ي ييي مقارب ي يية إش ي ييكالية للقض ي ييايا ،ومحاول ي يية
موضعتها ضمن معارف وصيفية أو حسيب مراقيي وقيدرات ،هيو إختيزال لفعاليتهيا وطميس للجانيب النقيدي
فيها .
مقابييل ذلييك ،ينبييري املوقييف املييتحمس لبيييداغوجيا تتأسييس وتتطييور خييارج خطيياب الفلسييفة ،بحجيية
تكمليية اليينقص الييذي تعيياني منييه هييذه األخيييرة علييى مسييتوى تدريسييها ،ذلييك أن معنييى الخطيياب الفلسييفي
بالنسييبة للتلمي ييذ،ال ي ييتلخص ف يي الع ييرض املف يياهيمي الش ييارح للم ييدرس ،حت ييى ول ييو إعتبرن ييا م ييع هيغ ررل ب ييأن
الحقيقيية هييي تمظهيير الخطيياب  .فيياملعنى بالنسييبة مليين يييتعلم التفلسييف ،ينبثييق دائمييا ميين عالقيية حريتييه
بالحقيقي يية ،لي ييذا في ييإن إخضي يياع الي ييدرس الفلسي ييفي للديي ييداكتيك ،هي ييو توسي ييط لبلي ييوغ هي ييذا الهي ييدف .هي ييذا
التع ييارض ب ييين املواق ييف ه ييو ال ييذي ح ييدا بمش رريل ت ررو ي  Michel Tozziإل ييى ال ييدعوة لح ييوار ه ييادئ ب ييين
املتحمسين والرافضين لبيداغوجيا الفلسفة ،وإلى التأمل إلى املشاكل التيي تثيرهيا العالقية بيين الخطياب
الفلسفي وديداكتيك الفلسفة بين قول الفيلسوف وقول ميدرس الفلسيفة .ليذلك وضيع طيوزي فرضيية
ديييداكتيك للتفلسييف قائميية علييى التميييز بييين التفلسييف أمييام التلميييذ وتعليمييه التفلسييف ،فييداخل هييذه
اله ييوة ب ييين التعل يييم وال ييتعلم تتح ييدد دي ييداكتيك الفلس ييفة ،وعل ييى إمت ييدادها "يج ييب التأم ييل ف ييي الوس ييائط

 -9مسييارات الييدرس الفلسييفي بيياملغرب حييوار الفلسييفة والبيييداغوجيا تييأليف عييز الييدين الخطييابي  ،منشييورات عييالم
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الضرورية بيين التفلسيف اليذاتي وتعلييم الفلسيفة ل خيرين ،تدريسيها وتعلمهيا ،سيماع أو قيراءة الفلسيفة
وبداية التفلسف الذاتي.
إن مدرس ي ي الفلس ييفة مط ييالبون إذن باإلهتم ييام به ييذه األخي ييرة كم ييادة تدريس ييية ول يييس فق ييط ككي ييان
معرفي قائم بذاته ومتعالي عن باقي املواد األخرى .ذلك أن اإلشيكالية البيداغوجيية لتيدريس الفلسيفة ال
تمنييع مشييروعيتها إال عبيير مسيياءلة املدرسييين الديداكتيكييية ملمارسيياتهم ،إضييافىة إلييى ذلييك ،فييإن الفلسييفة
اليمكنه ييا أن تض ييل بمن ييأى ع يين التط ييورات التي يي عرفته ييا نظري ييات التربي يية وال ييتعلم ،والت ييي إنعكس ييت عل ييى
ديييداكتيك املييواد املدرسيية وأعييادت النظيير فييي إسييتراتيجيات وتقنيييات تعليمهييا وأسيياليب تقيييمهييا.وفي هييذا
اإلطييار يتحييدث ط يوزي عيين البعييد العلمييي لديييداكتيك الفلسييفة ،التييي تركييز علييى تعلييم التلميييذ أكثيير ميين
تركيزها على خطاب املدرس ،ذلك أن تعلم التفلسف ،واملتمثل في تنمية مهيارات أساسيية ليدى التلمييذ
تييتلخص فييي" األشررللة واملفهمررة والحجررا " ،يخضييع لتوسييط مجموعيية ميين املواقييف الديداكتيكييية التييي
اليشكل خطاب املدرس سوى شكال من أشكالها املمكنة ".
إن دي ييداكتيك الفلس ييفة باعتباره ييا "براكس يييولوجيا  Praxeologieس ييتتجه نح ييو الفع ييل وإتخ يياذ القي يرار
والعم ييل ،وه ييي كفعالي يية بيداغوجي يية تتض ييمن بع ييدا أكس يييولوجيا أيض ييا ألنه ييا توظ ييف قيم ييا مح ييددة عب يير
ممارسي ييتها .وتسي ييتند هي ييذه الفعاليي يية علي ييى مشي ييروعية ثالثيي يية األبعي يياد ؛ إجتماعيي يية وفلسي ييفية ،وسياسي ييية
وبيداغوجية .
 أوال :نجد مشروعية الباحث كفاعل إجتماعي تستجيب أبحاثه لحاجيات ومتطلبات املممارسين فيحقل الفلسفة ،والذين يعتبر تكوينهم الفلسفي غير كاف الكتساب الفعالية البيداغوجية املتوخاة .
 ثانيا :هناك مشروعية مدرس الفلسفة الذي يجب عليه املساهمة في إنفتاح التلميذ على الفكرالعقالني وتعويده على التحلي باملواطنة الواعية .
 ثالثا :هناك مشروعية البيداغوجي والديداكتيكي الذي يضع متعلم الفلسفة في مركز إهتمامهاألخالقي ،متخذا كقاعدة إكساب كل تالميذه تربية فلسفية ،إن الفعالية البداغوجية ستتيح للحوار
بين الفلسفة والحقول األخرى (علوم التربية ،نظريات التعلم  )....وستسمح بتجاوز الحذر املتبادل بين
هذه األطراف ،وبذلك ستصبح ديداكتيك الفلسفة عبارة عن مجال لإللتقاء وتبادل األفكار بين علوم
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ستتخلى بفعل بعدها األكسيولوجي والبراكسيولوجي ،عن الرغبة في إقصاء الفلسفة ،لن يمكنها من
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األن فصاعدا -كمادة مدرسة – أن تنزوي في برج متعال عن املواد األخرى ألنها ستحرم نفسها من
غنى الفكر املركب الذي اليحيا إال بفضل تداخل وتكامل املواد الدراسية .
يبدو جليا ان تدريس الفلسفة في حاجة إلى بيداغوجيا؛ تأخد بعين اإلعتبار خصوصية املادة
وحاجاتها إلى حقول معرفية متنوعة ،تسمح لها بتحقيق هذا التعايش الصعب ،تعايش الحرية
(املتمثلة في فعل التفلسف أي ممارسة التفكير النقدي التساؤلي) والضرورة (أي ضرورة املؤسسة
املدرسية وااللزامات الديداكتيكية التي يطرحها تعلم وتعليم الفلسفة ) .

10

المطلب الثاني :بيداغوجيا أفالطون أو بيداغوجيا الحقيقة
إن نقطة إنطالق البيداغوجيا األفالطونية ،كماهو معلوم ،تتمثل في الحوار السقراطي ،لكن
هذه البيداغوجيا ستتجاوز الطريقة السقراطية عبر التأكيد على " املمارسة التأملية للفرد ،تحث
إشراف املدرس القادر على توجيه نظرته نحو وحدة تشمل تعددية األشياء ،وإنمحائه أمام الحقيقة،
لتأتي بعد ذلك املؤسسة األكاديمية التي تقدم املعارف النظرية ،وتلقن الفلسفة باعتبارها نهاية مسار
املعرفة برمتها أما على املستوى العملي ،فيتجلى طموح الفلسفة في تسييير شؤون املدينة السياسية
واإلجتماعية وبعد ذلك إنتقل أفالطون من مشهد الحوار السقراطي إلى مشهد آخر وهو الديداكتيك،
مشهد يمكن نعته ببيداغوجيا الحقيقة ،ألنه اليقدم معرفة جاهزة وال يعلم محتوى معينا ،بل
يساعد على إكتشاف حقائق تعتبر في متناول الجميع .إن فعل التوليد السقراطي ل فكار (املايوتيقا)،
قد قطع الصلة مع التعليم ماقبل السقراطي إذ يستبدل سقراط القول املتعالي الصادر عن " املعلم "
بالبحث املشترك الذي يستهدف الوصول إلى الحقيقة ،فاملدرس الجديد أصبح متجسدا في
اإلستعمال الجيد للغة البيذاتية واملفهمة الدقيقة والصرامة املنطقية ،لقد أصبح الفيلسوف محاورا
ملواطنيه أي متقبال ل راء واملواقف املخالفة له.
أصبحت الجماعة (املدينة) بفعل ممارسة الحجاج والنقا

.لم يكن هدف سقراط إذن ،هو

اإلنتصار لرأي محدد ،فقد كان يطرح السؤال ويرفض باملقابل إعطاء الجواب ،لذلك يمكن إعتباره
مؤسسا لبيداغوجيا تساؤلية ،تتموقع في خط املساءلة واإلندها

أمام الحقيقة ،أي في موقع

التفلسف بامتياز ولعل من بين أسباب محاكمة سقراط القلق الذي ولده هذا الخطاب التساؤلي،
الذي اليتوفر على أجوبة أو أمكنة محددة ،وهو ماسيدفع أفالطون إلى وضع حدا ل سئلة وللتأمالت
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املرجع نفسه (

 28إلى ) 34بتصرف .
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الالمتناهية "حيث سيجد مفهوما جديدا للحقيقة باعتبارها بحثا ديالكتيكيا في الوجود املوضوعي ،إن
هدف اللغة الفلسفية هنا سيصبح هو وضع خطاب واضح حول الحقيقة بتوجيه من املعلم ،عبر
عملية اإلرتقاء باملعرفة من الحس ي على املثالي عن طريق الجدل الصاعد ،يفقد الفرد راهنيته ويموت
 مجازيا -كي يتماهى مع عالم الحقائق الثابثة والجوهرية.المطلب الثالث  :البيداغوجيا الكانطية أو عالقة التفلسف بالحرية
يعتقد الفيلسوف األملاني كانط ،بأن فعل التفكير هو إستخدام العقل هذا اإلستخدام الذي
يقوم أساسا على مبدأ الحرية .لذلك فإن التعلم بالنسبة للعقل هو ممارسة للحرية ،سيرفض كانط
كل ما من شأنه أن يخضع عملية تدريس الفلسفة لشروط مخالفة لتلك التي إختارتها الفلسفة
بحرية .
إن تعلم التفكير وممارسته ،ليس تعلما ملحتويات أو ألنساق ،إنه إستعمال نقدي للعقل ،وتجاوز
لكل الصيغ الدوغمائية التي أسسها العقل نفسه هذا اإلستعمال النقدي للعقل هو حوار ،وباعتباره
كذلك فإنه يحدد الفضاء املؤسساتي للتفلسف ،إن هذا الفضاء الينفي الصراع ،بل ينفي فقط
وببساطة ،اإلختالفات التي تتحول إلى حرب كالمية وإلى عنف يقض ي على إمكانية قيام جماعة
العلماء مكان الصراع وليس مكان العنف والحرب .
أما جاك دريدا فيرى من جهته ،بأن مقولة كا نط هاته تسمح لنا بوضع تمييز داخل الفلسفة
ذاتها بين " التاريخانية املدرسية " والعقالنية " ،إذ بإمكان التالميذ أن يتعلمو ويستظهروا مضامين،
هي عبارة عن أنساق فلسفية ،وفي هذه الحالة يمكن ألي كان أن يعتبر تلميذا بغض النظر عن سنه،
فبإمكاننا كما يقول كانط ،أن نحافظ مدى الحياة على عالقة تاريخية – أي مدرسية – مع الفلسفة
التي لن تصبح سوى تاريخا لعرض املواقف الفلسفية .
وهذا التمييز داخل الفلسفة اليصدق باملقابل على مادة الرياضيات،التي يمكن معرفتها عقليا
وتعلمها كذلك ،فمن بين كل العلوم العقلية "يمكن للرياضيات وحدها أن تعلم بطريقة عقلية ،في
حين اليمكن تعلم الفلسفة (اللهم إذا كان ذلك بشكل تاريخي ) .أما بخصو

العقل ،فاليمكن أن

نتعلم سوى التفلسف.
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ويشير الفيلسوف جاك دريدا إلى أن بإمكاننا الوقوف عند لحظتين ضمن هاته املقولة الكانطية،
حيث تتمثل اللحظة األولى؛ في أننا اليمكننا تعلم الفلسفة بل يمكننا تعلم التفلسف فقط ،وتتمثل
اللحظة الثانية ،في أننا اليمكننا سوى تعلم التفلسف ،سوى التعلم ،ألن الفلسفة ذاتها في متناولنا،
ونحن نحاول اإلقتراب منها ،لكن ليس باستطاعتنا تملكها.
هكذا يمكننا أن نستنتج بأن ماهية الفلسفة تنفي كل إمكانية لتدريسها ،أما ماهية التفلسف
فتستوجب ذلك .فما يوجد هو فعل التفلسف وفكرة الفلسفة ،وهناك أيضا ذوات يمكنها تعلم
التفلسف وتعليمه ل خرين ،هناك أساتذة وتالميذ ومؤسسات ،لكن ليس هناك فالسفة وال فلسفة
رغم وجودهم حضوريا ،وهنا تواجهنا مجموعة من األسئلة وهي كيف نقر بأن الفلسفة غير قابلة
للتعلم من منطلق ،أنه التوجد فلسفة نسقية صالحة للجميع ،ونؤكد من جانب أخر على أن بإمكانها
أن تتواجد داخل فضاء املؤسسة كتفلسف وأنه من املمكن بالتعالي تعلمها ؟ .
إن كانط سيقدم لنا أجوبة عن هذه األسئلة ،متفرقة عبر مؤلفاته املتضمنة لبيداغوجيته
الفلسفية ،مثل" نقد العقل الخالص" و " املنطق "و " صراع الكاليات" وتتلخص هذه األجوبة في كون
الفلسفة هي أساسا تأمل نقدي في هويتها ذاتها وإختزال هذه الهوية ضمن مادة مدرسية وجامعية ،هو
نفي لطابعها التأملي ولخاصيتها النقدية لكن تدريس الفلسفة  -كتفلسف  -يستوجب حضور
املؤسسة ،بل هو ضروري للمؤسسة املدرسية ذاتها،طبعا اليمكن تدريس الفلسفة كنسق متكامل
دون السقوط في الدوغماتية،والقضاء على خاصية التفلسف؛ املتمثلة في التأمل النقدي الحر ،لذا
سيركز كانط على ضرورة تعلم " الحرية العقلية" التي تمهد للتفكير في ماهو كوني وشمولي.
تدريس ماال يمكن تدريسه
حسب مقولة كانط املشهورة " اليمكن أن نتعلم الفلسفة بل يمكننا فقط تعلم التفلسف" وهي
املقولة التي تطرح في إطارها إشكالية العالقة بين الفلسفة وإمكانية تدريسها ،لقد إستخلص دريدا
من خالل قراءته للمقولة الكانطية هاته ،مجموعة من املالحظات نوردها بإيجاز.
يتعلق األمر حسب دريدا بوضعية متميزة تسم الفلسفة ،وهو أنه من املمكن تدريسها بدون
تعلمها ،فإذن هذا التدريس ،تدريس ملا اليمكن تدريسه ،هكذا فإن أستاذ العقل الخالص ،يدرس
مادة الفلسفة بدون أن يعلمها فهو اليعلم مضامين أو أنساق فلسفية ،بل يعلم فقط كيفية
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التفلسف،أي طريقة التأمل النقدي الحر في القضايا املطروحة للنقا  .وهذا التمييز بين تدريس
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طريقة التفكير الفلسفي من جهة ،ومضمون الفلسفة من جهة أخرى هو الذي يثير إشكالية حضور
هذه األخيرة باملؤسسة املدرسية ،بل وإشكالية حضور املدرس نفسه ،الذي يعتبر " مشرعا للعقل"
فأستاذ الحقيقة هذا اليوجد في الحقيقة ،الوجود له هاهنا باملعنى الذي يحدده هايدغر للوجود هنا
كدازين "  " Daseinوال مكان محدد له وملادته.

11

إذن بناء على ماسبق يمكن القول أن املواقف حول تدريس الفلسفة قد إنقسمت إلى إلى إتجاهين :
التجاه األو  :يعتبر بأن الفلسفة تمتلك بيداغوجياتها الخاصة ،وهي ليست في حاجة إلى ديداكتيك.
وليس من الضروري أن يخضع تدريسها لوصف هذه األخيرة بل يجب أن تحافظ على مسافة نقدية
في إتجاهها.
التجاه الثاني :يرى أن التدخل البيداغوجي والديداكتيكي ضروري ،من أجل تنظيم ونقل املعرفة
وتوجيه تفكير املتعلم نحو أهداف محددة ،إذ أن الفلسفة اليمكنها أن تظل بمنأى عن التطورات التي
عرفتها نظريات التربية والتعلم ،فضرورة التجديد تفرض نفسها لكي يظل تدريس الفلسفة ممكنا
وفعاال .وهذا ماسنقف عنده خالل املعطيات التية .

المبحث الثالث  :طرق تدريس الدرس الفلسفي ومسارها التاريخي
لم تثر الفلسفة مند نصف قرن من الزمان ،مثلما تثير من إهتمام اليوم ،حيث نجد أطباء
وحقوقيين ،مثال يلتفتون لها ملحاولة توضيح املسائل املتعلقة باألدبيات ،واألخالقيات السياسية التي
طرحتها "الهندسة الوراثية " ،والفزيائيون -الفلكيون والكيميائيون -البيلوجيون بإعادة إكتشافهم
ملشكالت تهم (أصل الكون،أصل الحياة) هؤالء يدركون أصلها ومعناها ،ومايؤكد ذلك حين يفتح
أخصائيون "علوم األعصاب" والذكاء اإلصطناعي ،كما يقال ،منظور "علم الفكر " جديد فإنهم
يعرفون بأنهم ورثة طموح قديم جدا.
تظهر صفة الفي لسوف إلى هذا الحد جديرة باإلحترام حتى أن كثيرا من الكتاب والعحافيين،
يعتقدون أن عليهم باملناسبة أن يتصفوا بها لتقديم أفكارهم عن العالم إلى وسائل اإلعالم ،وبشكل
مفارق إن أوالئك الذين تتعلق مهنتهم بتدريس الفلسفة يبدون في معظمهم وفي ذات الوقت ،عرضت
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لقلق عميق فكل مشروع لإلصالح يثير من جانبهم موجة شك عارمة يمكنها أن تتحول إلى الهلع
والرفض العنيف ،ألن قناعتهم تعبر عن نفسها في أنهم إن لم يكونوا قد حكم عليهم بالفناء سلفا،
فعلى األقل أنهم لم يعودوا يستفيدون من اإلعتبار الذي يظهر لهم أنه الزم لهم ،أال يجب أن نبحث
عن الدوافع الحقيقية والواقعية لهذا القلق في املفارقة التي نشير إليها من خالل هذا البحث املتواضع
؟
إن تدريس الفلسفة قد وجد نفسه على سبيل املثال ضحية الفصل الفض واملشؤوم الذي تم
فرضه تدريجيا منذ الثانوي بين الدراسات العلمية والدراسات األدبية .والفلسفة تتعين فيه بكونها
تنكشف عاجزة عن اإلستجابة للطلبات التي توجه إليها ،مجازفة بخداع الكثير من التالميذ ،والحال
أن هذه الطلبات إنما توجه إليها بكيفية مشروعة وبمقتض ى الفكرة التي ثم تكوينها عنها منذ ألفي
سنة بكونها نمط أصيل من التفكير يربط معا مسائل تتعلق باملعرفة (العلوم والتقنيات في املقام
األول) واملدينة ( السياسة والقانون) ضمن منظور شمولي يسمح بمقاربات املشكالت الدينية
ومشكالت واقع الفن من زاوية التفكير النقدي .
إن مستقبل الفلسفة يتعلق ب يي(املعرفة) فكثير من الباحثين ،ومن بين األكثر أهمية وشهرة،
يشعرون بضرورة إعادة التأكيد على الحرية األساسية للبحث النظري األساس ي ،ضدا على التوجه
الراهن الذي يود أن يخضع تطوره لغايات تكنولوجية صدفة .إنهم يدعون إلى إعادة إكتشاف
الحجاج الفلسفي في املكان الذي لم ينقطع فيه أبدا ،في الواقع الذي نعيشه في الحاضر والذي
يتطلب إعتماد بيداغوجا وأساليب وطرق فعالة في تدريس التالميذ الفلسفة ،وهذا بالفعل ينبغي فيه
الرفع من جودة البرامج التعليمية ملادة الفلسفة؛ وهذا يستوجب تدريس العلوم إلى جانب الشق
األدبي الخا

بمادة الفلسفة .

تمكين التالميذ من إكتساب تفكير علمي وتاريخه بشكل نسقي واإلبتعاد عن التعلم الرتيب،
امللقن مذهبيا ملمارسة املعادالت والصيغ ،والدراسات القانونية واإلقتصادية مثل الدراسات الطبية
والتكنولوجية ،ومجموع العلوم اإلجتماعية واإلنسانية،بإعادة مساءلة أفكارها ،قد تجني منها الفائدة
الفكرية والعملية.بل واألكثر من ذلك يجب؛
إ عادة النظر في تكوين األساتدة وثقافتهم وتمكينهم من إكتساب املعرفة الدقيقة للنصو

الفلسفية
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والعودة إلى فكر الفالسفة الكبار واإلبتعاد عن كل أشكال التفكير التأملي ،وعدم خلق الدوغمائية
والسلطوية على املعارف ثم من أساليب الرفع من فعالية الدرس الفلسفي ،ومن الضروري على أساتذة
الفلسفة التحرر من الشك الذي اليعترفون به ألنفسهم في عمق قلقهم الحاضر .وهم أحرار،بعد ذلك
في أن يعيدوا على قواعد جديدة متمثلة في تحسين أساليب ومنالت وطرق تدريس الدرس الفلسفي كما
سنوضح ذلك .

12

المطلب األول :طرق تدريس الدرس الفلسفي التقليدية
الطريقة الحوارية وأسباب إختيارها لبناء الدرس الفلسفي :

تعييرف عنييد التربييويين بالطريقيية الحوارييية وميين تسييميتها نييدرك أنهييا تقييوم علييى مبييدأ التعليييم بييالحوار
وهييى بهييذا طريقيية تركيبييية تجمييع بييين اإلسييتقراء والقييياس واإلسييتنباط واملحادثيية وتتييرك للتالميييذ فرصيية
املشيياركة الفعاليية فييى الحصيية ميين خييالل اإلجابيية عيين األسييئلة اإلختيارييية الشييفوية التييى يطرحهييا املعلييم
ا
اوال؛ كمييدخل للموضييوع  ،وثانيييا؛ كلمييا كييان املعل ييم ناخحييا ف ييى إختيييار األسييئلة وأس ييلوب طرحهييا في ييزداد
تش ي ييوق الدارس ي ييين للموض ي ييوع ،بخاص ي يية عن ي ييدما يش ي ييتركون ف ي ييي اإلجاب ي يية ع ي يين بع ي ييض األس ي ييئلة م ي يين واق ي ييع
معلوميياتهم العام يية  ،وه ييذا يميينح ال ييدارس ثق يية كبي ييرة بنفسييه وي ييدعوه بالت ييالى إلييى التجوي ييد واإلنتب يياه مم ييا
يؤدى إلى حركة تنافسية في الحصة ،لكي يعود مردوده العام على مستوى اإلستيعاب عند الجميع.
• الطريقة التوليدية "" Maoutique

املقصييود بهييا أصييال ،فييي الفلسييفة السييقراطية ،في َّن حمييل املخاطييب إليى اكتشيياف الحقييائق التييي
يحملها فيي نفسييه ،و هيذا عين طرييق سلسيلة مين األسيئلة .فلقيد كيان سيقراط (.399.ق.م ).ال ييدعي أبيدا،
أنه مدرس ،بل كيان يقيدم نفسيه ،كزم ي يييل ميتعلم يضيع نفسيه دائميا ،عليى م ييبدأ رحلية جديييدة للكشيف،
أي موضوع شيائع ،و يسيأل سيامعه عين
و كداع لآلخريين لكي ينضموا إليه و كان منلجه ،يبدأ بمناقشة ِّ
رأييه اليذي يكيون عييادة ،مسيتعدا إلبدائيه .وبتييوالي األسيئلة ،تنكشيف اإلجابيات التييي ال تتفيق ميع اإلجابييات
األولى.

 -12دومنيك لوكور ،ترجمة محمد هشام كتاب :في ماتفييد الفلسيفة إذن؟ مين عليوم الطبيعية إليى العليوم اليسياسيية
 ،دار النشر إفريقيا الشرق ،الطبعة 2011

(من  9إلى . )12

39

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

طرق تدريس الدرس الفلسفي ،بالسلك الثانوي التأهيلي مقاربة تشخيصية تقوميية ،ألساتذة ومفتشي مادة
الفلسفة " الثانية باكالوريا آداب أمنوذجا "……………………………………… ………………………….إبراهيم الوثيقي

و هكذا ،تمض ي املناقشة حتى يصل إلى حالة من الحيرة التامة ،و يضطر إلى االعتراف بأنه ال
يعرف شيئا عن املوضوع الذي عبر في البدء ،عن رأيه فيه بكل ثقة .و بالنسبة إلى املتعلم الحاذق،
تكون هذه النتيجة السلبية ،هي املرحلة األولى فقط ،في عملية التربية ،إذ تتداعى التحديدات
الجديدة و هذا معناه ،التدرج إلى تحصيل الحقيقة ،عن طريق تكوين التصورات .و هي الطريقة التي
بمقتضاها ،يسير الفيلسوف بمحدثيه من فروض ظاهرة العحة إلى إبطالها ،و يحمله بالتالي ،إلى
وضع فروض جديدة لتوليد الحقيقة.
إشراك املتعلم
إن ه ييذا األس ييلوب الدي ييداكتيكي يق ييوم عل ييى املش يياركة ،و ل يييس عل ييى املالحظ يية املتحج ييرة ،عل ييى
البحييث و التحليييل ،و ليييس علييى الوصييف و املعاينيية ،أي مشيياركة املييتعلم فييي بنيياء املعييارف ،فيتحفييز علييى
أخ ييذ الكلم يية أكث يير مم ييا اي سس ي ايمع ،و عل ييى ط ييرح األس ييئلة أكث يير مم ييا يس ييتقبل م يين معلوم ييات ،و عل ييى تق ي ي ي
اإلجاب ييات املمكني يية ،أكث يير م يين االبح ييث ع يين اإلجاب يية الع ييحيحة ،و عل ييى بن يياء الس ييبل ،أكث يير م يين تطبي ييق
معاييرالتدريس .إن األمثيل هو أن يتحيرك املتعلميون فيي القسيم ،أكثير مين األسيياتذة و أنهيم فيي نهايية الييوم
يكونون أكثر دافعية وقابلية للتعلم.

دور األستاذ
إن األس ييتاذ يج ييب أن يتق ييدم كمج ييرد وس يييط ب ييين امل ييتعلم و املعرف يية ،أو كمج ييرد دلي ييل ،فيحث ييه عل ييى
البحييث واالختبييار و التفكييير ،و يحثييه فييي أثنيياء املن يياقشات ،علييى التعبييير و الحج يياج .إنييه صييالح ألن يك ييون
وسيييطا ينلي ئ الرواب ييط ،و متجييوال يحسيين التنقييل ميين منطييق إلييى آخيير .و هييو يحييدد تحديييدا جييد واضييح.
أ)  -ففي املقاربة التقليدية ،فإن األستاذ ،كان هو الشخص الذي يعرف و يعطي و يعيحح .أميا الن،
فينبغي أن يكون هو امن يوجه املتعلم إلى اكتساب كفايا وقدرات ومهارات .
ب) ث ييم إن الح ييوار الفلس ييفي ،يفت ييرض مس ييبقا ،انتق ييال الفك يير البس يييط إل ييى الفك يير النق ييدي والحج يياج
الجي ييدلي ،و هي ييو جي يياج يفتي ييرض ترتيبي ييات ،و مهي ييارات فكريي يية معقي ييدة .إن دوره هي ييو أني ييه يخلي ييق التموقي ييع،
فيصغي و يستفز ،و يوجه و يحفز.
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ينطوي هذا األسلوب التعلمي في املجال البيداغوجي ،على مغزى من حيث إنه يسمح للعالقة بين
التعليم و التعلم ي و هي عالقة معروفة تقليديا بالخطية ي بأن تصبح دائرية ،و من ثمة ،تمنح " القدرة "
للمتعلمين ،و تساعدهم على اكتساب الوعي بمسؤولية أكبر ،أمام تعلماتهم .فعندما ينتظر األستاذ من
املتعلمين ،إجابات متجانسة بل جاهزة ،مأخوذة من كتاب مدرس ي أو من فكرة ،سبق األخذ بها في عالم
الراشدين ،فإن املتعلميين يخسرون ا
جزءا من التحفيز الذاتي .إال أنه عندما يكون إبيداعهم ،و حكمهم،
و تجاربهم الحياتية أعماال محترمة ،ال بل مطلوبة أيضا ،فإنهم يحصلون على الفائدة و يطمحون إلى
تجاوزات ذواتهم .و عند ئيذ ،تنتعش قيدراتهم الفكيرية والحوارية التي يملكونها ،و تتجدد.
أ) ي ي ي ي إن تعلييم التفكييير الفلسييفي فييي إط يار الطريقيية الحوارييية ،يقتض ي ي أيضييا العمييل الجميياعي ،و هييو سييلوك
ت ييدعو إلي ييه بي ييداغوجيا املش ييروع؛ ألن املش ييروع يس يياعد ب ييذلك ،عل ييى إدم يياج املهم ييات ،و امل ييواد التعليمي يية؛
فمنلجييية املشييروع ،تسييتنجد باستحضييار املعييارف السييابقة ،و بالتسيياؤل عيين « ميياذا يجييب أن أعييرف؟ ».
فهني يياك عي ييدد مي يين املتعلمي ييين ال يحفظي ييون ،ألنهي ييم يجهلي ييون كيي ييف يتصي ييرفون .فاألسي ييئلة“ :كيي ييف سي ييلكت
للوصييول إلييى مييا صيينعت؟” و”ميياذا أخييذت ميين ك يل هييذا؟” أو “هييل اننييي قييادر علييى أن أصيينع هييذا ،بطريقيية
أخييرى؟” هييي أسييئلة ،تدفييع املتعلمييين شيييئا فشيييئا ،إلييى حييمل نظييرة نقدييية إلييى أسيياليب صيينعهم واكتسيياب
استراتيجيات مفيدة للتعلم.
إن املتعلم يتجه طبيعيا ،إلى العمل إلنجاز املشيروع اليذي يحمليه فيي رأسيه .إنيه ييوازن بيين آرائيه ،وآراء
غي ييره ،و ينم ييي هويت ييه ف ييي العم ييل الجم يياعي ،و يق ي ِّيوم عمل ييه ط ييوال املش ييروع ،فيح ييدد أي يين الص ييواب ،و أي يين
الصييعوبات ،و مليياذا ،حتييى يييرى كيييف يتق ييدم ،و ميياذا يجييب عليييه أن يعييحح ،و كيييف يطييرح األسئل يية التييي
تسمح ألصدقييائه و ألستاذه ،بأن يساعدوه على التفكير ،و الوقوف على الحلول؟
ا
مدلولييه .و يقييرن الكثيييرون بيداغ ي ا
ياف ،بالرضييا
ب)  -إن املشييروع يسيياعد علييى إعطيياء الييتعلم
يوجيا االكتشي ِّ
ِّ
العي ي ييام و الييروح الج ييماعية املؤسسيية علييى التح يياور و التشيياور ،أمييا املتعل ييم املتييروك ألم ييره ،فإنييه ال يييتعلم
بيسيير و ال بمنلجييية و نجاعيية ،و ال يكتسييب الكفايييات املدرسيية ،و ال املقييررة فييي مشييروع الفريييق.فال بييد ميين
الوصول إلى تحسيس املتعلمين ،بأنهم يشكلون قسما ،و أن لكل واحد مساهمة يقدمها.
ج)  -و ميين جهيية املتعلمييين ،و بقصييد محاربيية فشييلهم و صييعوباتهم املدرسييية ،يتعييين االهتمييام بطييرقهم فييي
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الييتعلم ،و هييذا ،لفهييم أييين وصييلوا ،و مييا هييي األشييياء التييي تعييرقلهم و بهييذه اإلرادة ،و لفائييدة املدرسييين ،يييتم
الحث على العمل بالكفايات ،ألن ذلك ،يحملهم على انشغالهم بمشاريع املتعلمين ،في وضعية التعلم.
د) ي و هيذا النيوع مين التع ييلم ،يسياعد مين جملية ميا يس يياعد ،عليى الفكير النق ييدي و حيل املشيكالت والعميل
م ييع الفري ييق و التكف ييل الجم يياعي .و ه ييذا الن ييوع م يين األنش ييطة ،بإمكان ييه ،أن ينم ييي ل ييدى املتعلم ييين ،قيم ييا و
سلوكات ،تساهم في إرساء املجتمع الديمقراطي.
المطلب الثاني :وضعية تدريس الفلسفة بالمغرب:
اليمكننا فهم بعض املشاكل النظرية ،من الناحية التربوية التعليمية وعالقتها بتدريس الفلسفة في
التعليم الثانوي ،بدون أن نأخد بعين اإلعتبار وضع الفلسفة في التعليم العالي ،واألشكال التي التي
تدرس بها واملضامين التي تشكل مادتها .فيما أن التعليم العالي هو اإلطار الذي يتكون فيه مدرسو
التعليم الثانوي،فإن طبيعة تكوينهم بمميزاتها وحدودها في نفس الوقت تؤثر في املمارسة التي يقومون
فيها بدورهم بتكوين أشخا

أخرين من أجل تهيئهم لإللتحاق بالتعليم العالي ،في مقابل فإن مشاكل

الفلسفة في التعليم العالي ،ليست منفصلة ثماما عن شروط التعليم الذي يكون الطلبة قد تلقوه في
التعليم الثانوي ،ولكن تبقى املشاكل التربوية توجد حين يكون هناك واقع تربوي ضعيف،أي حيث
يكون هنالك تلقين للمعارف من جانب وتلقي لها من جانب أخر.
يبدو دائما أن فائدة الطريقة التي يتم بها اإللقاء بين امللقن واملتلقي ،قد تتسبب في تحليل
مشاكل تدريس الفلسفة الذي ينبغي أن يأخد بعين اإلعتبار الترابط املوجود بين املستويين اللذين
تدرس فيهما الفلسفة ،وقد تبز دراسة إشكال الترابط املوجود في لحظة من لحظات التحليل
املوضوعي الشامل ولكننا نرى أن املمارسة التربوية ،بشكلها وصيغتها ،قد تكون مصدرا لبعض
املشاكل بالنسبة للباحث ،كما قد تدفع إلى قيام بعض املشاكل املنلجية ولهاذا يجب أن تكون هناك
دراسات تعمل على البحث عن املشاكل املنلجية أو النظرية التي في الغالب اليكون اليكون إال
املمارسة التربوية.
13

13

إجتميياع الخب يراء " م يراكش اململكيية املغربييية  9/ 6يوليييو  1987ثييم جمييع هييذه املسيياهمات العلمييية ضييمن كتيياب "

تييدريس الفلسييفة والبحييث الفلسسييفي فييي الييوطن العربييي "مقاليية للييدكتور الوقيييدي محمييد بعنييوان " وضييعية تييدريس
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الفلسفة باملغرب " طبع الكتاب بمعونة الينسكو ،الطبعة األولى 1990

( )263-253بتصرف.
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الينحصر معنى الفلسفة في اإلستخدام السائد لها في التعليم الفلسفي على معناها الضيق
كاختصا

بل يتعداه إلى العلوم اإلنسانية .فدروس الفلسفة التي يتلقاها التلميذ في التعليم الثانوي

التأهيلي ،تتعلق ببعض املشكالت الفلسفية كتصنيف الفلسفة وتنميطها كمشكلة الوجود واألخالق
واملعرفة والحقيقة وتاريف الفلسفة.غير أن هذه الدروس تشمل أيضا بعض الفصول التي تعود إلى
مجال العلوم اإلنسانية وخاصة علم النفس وعلم اإلجتماع وعلم اللغة ،وحتى حين كان يقع نقد
الكتب املدرسية املوجودة؛ فإن هذا النقد كان موجها إليها من طرف الذين يعدون الكتب واملقرارات
الجديدة الخاصة باملادة.
لكن قليال ما إنتبه إلى الدور السلبي للكتاب املدرس ي وخاصة على الصعيد التربوي ،حيث يوجد
ضمن ذلك ظاهرة اإلعتماد الحرفي على هذه الكتب ومطالبة التالميذ ل ستاذ بمتابعة هذه الكتب
والسير على طريقتها في طرح اإلشكاالت ،وهذا يساعد على وجود التلميذ الذي يميل إلى الحفظ أكثر
مما يميل إلى التفكير وإلى إتخاذ موقف املبادرة في تحليل املشاكل املطروحة .والبديل في نظرنا عن
هذا التأليف املدرس ي هو إعطاء مزيد من الحرية ألساتذة الثانوي والعالي للتأليف في موضوعات
املقررات املدروسة .والنجد مانعا والضررا في أن نتناول عددا من املؤلفين نفس املوضوعات ملا في
ذلك من إغناء للكتاب املالئم للمقررات.
منذ السبعينيات عرف التأليف الفلسفي املغربي درجة أخرى ففصل الرابط الثام بينه وبين
التدريس ،أصبح هذا اإلرتباط غير مباشر وأصبح الكتاب املغاربة في الفلسفة مساهمين في إغناء الفكر
الفلسفي العربي بعد أن كان دورهم في البداية ينحصر في التلقي واإلستفادة ومن جهة أخرى ساهم
هذا التأليف الجامعي والفكري في الرفع من من مستوى الدرس الفلسفي في املغرب .
المطلب الثالث  :طرق تدريس الدرس الفلسفي الحديثة
توضح العديد من الدراسات والبحوث التي تهتم بقضايا التربية والتعليم بالعالم العربي ،أن
هناك تدني القدرات واملهارات لدى العديد من التالميذ ،حيث بينت أساليب وإستراتيجيات التدريس
والتعليم املتبعة في املدارس العربية ،أنها الزالت تعتمد في عملية التعليم والتعلم على التلقين ،الذي
يكاد يكون هو النمط التعليمي الوحيد املتبع في معظم املدارس العربية عامة،وهذا مايؤدي إلى إعتماد
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التلميذ على الترديد والحفظ 14واإلستضهار،واليبقى مجاال للتساؤل والبحث والفهم والنقد مما
يضعف القدرة على التجديد والتعلم الذاتي،وحل املشكالت ،إنها طريقة التنمي شخصية املتعلم
والتساهف في تطوير تعلمه،وتفكيره ،بل تضعف كفاياته وتلغي كيانه وتعلمه كما بينت دراسات
أخرى أن التقييم في معظم املدارس العربية ،اليزال يعتمد على قياس قدرة التلميذ (ة) على التذكر
والفهم ،وإهمال القدرات العقلية كالتحليل والتركيب والتقييم ،باإلضافة إلى إهمال املهارات واملجال
اإلنفعالي للمتعلم في جميع مستويات التعليم .
من بين األهداف التربوية التي تؤسس لها هذه الدراسات حول طرق املعتمدة في تدريس الدرس
الفلسفي بالسلك الثانوي التأهيلي ،هو جعل الكفايات والقيم ومواصفات املتعلم مداخل أساسية،
للمنهاج التربوي للفلسفة حسب طبيعة وخصوصية الفلسفة كفكر كوني ،والعمل على ترجمة ذلك
إلى سلوكات ومواقف فلسفية ،ومساعدة املتعلم على التجريد والتفكير الشمولي والسمو بالذات إلى
ماهو إنساني وكوني ،واإلرتقاء من اليومي والعرض ي إلى مراتب الجوهري مع مراعاة النمو النفس ي
والعقلي للمتعلم .وكمثال على هذه الدراسات التي أحال عليها الباحث" البربزي عبد هللا" في بحثه كما
هو موجود في اإلحالة أسفله نجد :

 السورطي يزيد ( :)2009السلطوية في التربية املعاصرة،سلسلة عالم التربية الكويت

(.)17

Ben ELazmiaK ; allal ;(2002) : Stratégies D’apprentissage et Evaluaion du Systéme
D’enseignement ( Cas de l’enseignement Secondaire Au Maroc)thèse du Doctorat
détat en Sciences de léducation ;faculté des Sciences de l’éducation ;rabat .
طريقة تدريس الدرس الفلسفي بالنصوص بالسلك الثانوي التأهيلي
مسائل فلسفية وديداكتيكية للدكتور الباحث " محمد قشيقش"
يوضح الدكتور الباحث املغربي"محمد قشيقش" أن مسيألة تيدريس الفلسيفة بالنصيو
14

مكسيبا

بربزي عبيد هللا  ،تيدريس الفلسيفة بالكفاييات وأثارهيا عليى تعليم التفكيير النقيدي ،املسيتوى الثانيية بكالورييا نموذجيا،

بحييث لنيييل الييدكتورا ل فييي علييوم التربييية ،بإش يراف الييدتور عييالل بيين العزمييية جامعيية محمييد الخييامس السويس ي ي كلييية
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مهمييا للمييادة ،وإذا كييان األميير كييذلك ،كيييف تتصييور الكتييب املدرسييية ميين خييالل اسييتعمال النصييو

فييي

السنة الثانية من سلك الباكالوريا؟ وهل ينسيجم هيذا التصيور ميع املسيتهدف مين تدريسيها؟ أي ميا ييراد
ترس ي يييخه م ي يين كفاي ي ييات ل ي ييدى التلمي ي ييذ ،ودرج ي ييات ممارس ي ييتها ل ي ييدى امل ي ييتعلم املنش ي ييط باص ي ييطالح التعل ي يييم
بالكفايييات؟ ومييدى تحقييق الكفايييات املنتظييرة فييي آخيير السيينة ميين الكتيياب املدرس ي ي؟ ومييا طبيعيية العوائييق
التي تواجه مدرس الفلسفة لحظة اإلنجاز؟ وما هي مسالك التجاوز؟
يجيب األستاذ قشيقش على هذه التساؤالت انطالقا مين أسيلوب املقارنية بيين كتيب ميادة الفلسيفة
املدرسية املقررة حاليا ،مؤكدا في مستهل القسم الثاني من كتياب «مسيائل فلسيفية وديداكتيكيية» عليى
مبي ييدإ مشي ييترك مفي يياده أن مي ييؤلفي الكتي ييب املدرسي ييية اعتمي ييدوا تصي ييورا متكي ييامال ومرجعيي ييات ديداكتيكيي يية
واح ييدة ح ييددها دفت يير ال ييتحمالت ،مم ييا يفت ي يرض مب ييدئيا االنط ييالق م يين تص ييور واح ييد ف ييي بن يياء مج ييزوءات
الكتاب املدرس ي ،لكن واقع اإلنجاز عكس ذلك·
وفييي توضيييح الباحييث أهييم نتييائج وخالصييات املقارنيية بييين الكتييب املدرسييية فييي رحيياب الفلسييفة؛ اعتبيير
النص وسيلة وليس غاية ،وقد تم العمل بهذا التصور على ضيوء القواعيد العشير املعلين عنهيا بصيراحة
فييي بيياب «كيررف أسررتعمل كتررا ي» بمييا هييي كفايييات أساسييية ومهميية مسييتهدفة ميين تييدريس الفلسييفة· كمييا
يؤكييد ه ييذا التص ييور علييى توظي ييف النص ييو

ملعالجيية إش ييكاالت عام يية ،وأخييرى جزئي يية أو فرعي يية خاص يية

بكل محور على حدة ،واإلقرار بوجود إشكال ناظم ملفاهيم املجزوءة·
قد الحظ األستاذ محمد قشيقش على هذا التصور ما يلي:
فمن جهة تصيور اليخليو مين عوائيق قيد تحيول دون تمثليه والعميل بيه فيي لحظية بنياء اليدرس وإنجيازه فيي
الفص ييل ،وم يين جه يية أخ ييرى غي يياب الوض ييوح والدق يية ف ييي ص ييياغة اإلش ييكاالت بس ييبب كث ي يرة األس ييئلة التي ييي
تش ييو عل ييى امل ييتعلم ،و تفتق يير إل ييى «راب ييط نس ييقي ومنطق ييي»· وف ييي س ييياق ه ييذه املالحظ ييات يق ييول األس ييتاذ
محمييد قشيييقش« :مهيام املييدرس االشييتغال علييى هييذه الكفايييات لرفييع قلييق التصييور بإخضيياع االقتراحييات
الواردة في الكتاب للتحليل والنقد . 15
كتاب منار الفلسفة للثانية باكالوريا ،استعمل النص غاية وليس وسيلة
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الدكتور قشيقش " مسائل فلسفية وديداكتيكية "مطبعة مرجان مكناس ،الطبعة األولى 2009

(.)111-98
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تتكرر في الكتاب عبارة تأطير النص ،ويتساءل محمد قشيقش ماطبيعة هذه الفقرة في الكتاب
املدرس ي؟ هل املقصود هو تأطير النص في إشكال املحور ،أم في النسق الفلسفي للفيلسوف؟ أضف إلى
ذلك عدم وجود انسجام وتناسب بين التأطير النص الفلسفي ،مما يتعارض تماما مع ماصرح به في
موضوع «أهداف تدريس الفلسفة·» إذا كان كتاب «رحاب الفلسفة» اعتبر النص وسيلة وليس غاية،
وكتاب «منار الفلسفة» اعتبره غاية وليس وسيلة ،فماذا يمكن القول عن كتاب «منالت الفلسفة»؟
بعد التقديم العام املتعلق بالكفايات املستهدفة ،وعنصر «دعامات بيداغوجية» ،وتقديم املجال
الفلسفي للوضع البشري ،وتقديم املسألة األساسية في كل محور من محاور املجزوءة ،وغير ذلك،
الحظ األستاذ قشيقش أن املستهدف هو إشكال النص وليس إشكال املفهوم ،وبالتالي هل يتعلق األمر
بتحليل النصو

في ضوء إشكاالت املفهوم أم تحليل إشكاالت كل نص على حدة؟ وتركيبات غير

دقيقة ( ·)105
وفي األخير خلص الكاتب إلى عدة بدائل لتجاوز قلق التصور منها؛ ضرورة قراءة النص في ضوء
إشكالية محددة ،وضرورة التعامل بالنص الوسيلة  -األداة -وليس النص الغاية ،وهذا هو املطلوب في
التقويم اإلجمالي في االختبار املوحد في السنة الدراسية كما هو منصو

عليه في املذكرات الوزارية

الخاصة باملراقبة املستمرة و املراقبة في التقويم اإلجمالي للنص كماتوضح ذلك الصفحة (.)106-105
يعد التدريس بواسطة النصو

الفلسفية ،ركنا أساسيا ،من أركان الدرس الفلسفي .فيه

يتجه الدرس إلى خلق تواصل تفكيري بين املتعلم وخطاب الفلسفة ،لكون املتعلم يجد في النص
الفلسفي ،مادة هذا التواصل ويجعل منه وسيلة لتحقيق األنشطة التفكيرية ،املعرفية واملنلجية التي
يقصد درس الفلسفة إكسابها للمتعلم .
يمكن القول إن طريقة التدريس بالنصو  ،تجعل املتعلم يرتبط بالخطاب الفلسفي،
كمضمون معرفي وطريقة للتفكير،وهو إتجاه يستدعي أسلوب التدريس البرهاني الحجاجي للمادة
الفلسفة (النص) ،كما أنه ينمو ويكتمل به ،وهذا األسلوب يسمح بوضع املتعلمين في موقف تواصلي
تفكيري مع مادة الفلسفة .
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( )1997دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،الدار البيضاء،
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إذن حينما توضع املادة الفلسفية للتعليم والتعلم ،في صورة نص يصبح مهما جدا بل
وضروريا ببحث املدرس في الكيفية التي يبنى بها خطاب النص وأن يوجه تفكير املتعلم إلى فهم وضع
القضايا املطروحة داخل النص ،وإدراك تسلسلها بالصورة التي يقدمها املؤلف "الفيلسوف"
ومختلف مظاهر البناء اإلستداللي للنص " مقدمات ،إستنتاجات ،حوار ،جت،أمثلة وغير ذلك مما
يساهم في برهنة الفيلسوف ،وفي السلم الحجاجي لخطابه ،بحثا عن توفير مبدأ الصالحية لهذا
الخطاب .
املشاكل التي يطرحها التدريس بالنصوص:

17

ومن ضمن هذه املشاكل ،قراءة املدرس للنص في غياب السؤال املوجه ،قراءة النص في ضوء
سؤال ال عالقة له بإشكالية الدرس ،واالشتغال بالنص باعتباره غاية في ذاته ،وغياب شبه تام
لالشتغال على النص باعتباره أداة ووسيلة ملقاربة اإلشكالية املركزية في الدرس وعناصرها الجزئية،
وصعوبة كبيرة في تشغيل املتعلمين على النص وبه· كما تناول الدكتور "محمد قشيقش" تصور
التوجيهات التربوية الرسمية ،ونموذجين من املرجعيات النظرية غير الرسمية ،ومنزلة النص ودوره في
درس الفلسفة ،ومن أهم الخالصات والنتائج التي خلص إليها في هذا السياق ،من جهة انطالقا من
املفهوم الجديد لدرس الفلسفة الذي يسعى إلى ترسيف القراءة والكتابة الفلسفيتين لدى التلميذ،
جعل من النص مادة أساسية لالشتغال معرفيا وتربويا .
طرق التدريس بالمجزوءات
من بين املرتكزات التي حظيت بها وزارة التربية الوطنية إلصالح منظومة التربية والتكوين في
املغرب ،العمل على سياق التنظيم املجزوءاتي للتعلم  L’enseignement-modulaireفي التعليم
الثانوي التأهيلي ،نظرا لكون هذا التنظيم يتالءم مع املقاربة البيداغوجية التي تتخد من الكفايات
مدخال لها وبهذا يعد التدريس باملجزوءات مقاربة مفتوحة لفعل التعلم يتيح املرونة والوضوح ويعطي
للمتعلم حرية الفعل النقدي وهذه املقاربة تعد بمثابة إستراتيجية تربوية وبيداغوجية حديثة العهد،
في واقع األمر .وتعد كذلك من الوسائل املالئمة إلحترام الفروق الفردية والجماعية داخل األسالك أو

 - 17منتديات الحكمة التعليمية  ،بتصرف http://tercha.forumalgerie.net/t3767-.
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الشعب التعليمية وتساعد هذه اإلستراتيجية املتعلميين على السير وفق إيقاعاتهم الخاصة وفقا
مليوالتهم وذلك بغية تحقيق أق ى املستويات املمكنة للكفايات املنشودة داخل املنظومة التربوية.

18

إن التدريس بواسطة املجزوءة ينبني على األسلوب البيداغوجي املالئم إلحترام الفروق الفردية
والجماعية بين فئة املتعلمين داخل الفصول الدراسية .

جدو يوضح :تو يع املجزوءات بناء على برنامج الفلسفة الخاص بالسنة الثانية باكالوريا حسب املسالك
املسالك
مسلك األداب
والعلوم النسانية

مسلك التعليم األصيل
والعلوم النسانية

املفاهيم

املجزوءات
 -الوضع البشري

 -الشخص-الغير.

 -املعر ررف

 -النظرية والتجربة  -الحقيقة .

 -السياس رة

 -الدولة  -الحق والعدالة

 -األخ رالق.

 -الواجب  -الحرية

 -الوضع البشري

 -الشخص  -الغير  -التاريخ

 -املر رعرفة

 -النظرية والتجربة -الحقيقة

 -السياس رة

 -العلوم النسانية.

 -األخ رالق

 الدولة -العنف -الحق والعدالة -الواجب -السعادة -الحرية
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مسلك العلوم الرياضية

نفس املجزوءات

مسلك العلوم التجريبية والعلوم
الفزيائية،وعلوم الحياة واألرض

نفس املفاهيم الواردة في مسلك التعليم
األصيلنفس املفاهيم الواردة في مسلك
19
التعليم األصيل

مسلك القتصاد .
مسلك التكنولوجيا .
مسلك الفنون .

طرق التدريس اإلستنباطية
تعتمد هذه الطريقة في التدريس على صورة من صور اإلستدالل ،حيث ينتقل التدريس بواسطتها
من الكل إلى الجزئ؛ أي من القاعدة العامة إلى األمثلة والحاالت الفردية ،وتقوم الفكرة بقدرة
التلميذ على إستخدام القواعد لحل مواقف خاصة أو حاالت خاصة ويمكن للمدرس إستخدام
الطريقة اإلستنباطية بالشكل األتي :
 يعرض املدرس القاعدة العامة (قانون -نظرية -مسلمة ) ...على التالميذ ويشرح لهم املصطلحاتوالعبارات املنظمة واملنسجمة مع القاعدة العامة .
 يقم املدرس عدة مشكالت متنوعة ( أمثلة ) ويوضح كيفية إستخدام القاعدة في حل تلك األمثلة . يكلف التلميذ بتطبيق القاعدة في حل بعض املشكالت.طرق التدريس اإلستقرائية
تركز هذه الطريقة في التدريس على صورة من صور اإلستدالل ،حيث يكون سير التدريس من
الجزئيات إلى الكل ،واإلستقراء هو عملية يثم عن طريقها الوصول إلى التعميمات من خالل دراسة
 - 19برب ي ييزي عب ي ييد هللا " ت ي ييدريس الفلس ي ييفة بالكفاي ي ييات وأثاره ي ييا عل ي ييى تعل ي ييم التفكي ي يير النق ي ييدي مس ي ييتوى الثاني ي يية باكالوري ي ييا
نموذجا،بح ييث لني ييل ش ييهادة ال ييدكتوراه ،كلي يية عل ييوم التربي يية تح ييث إش يراف ال ييدكتور ع ييالل ب ييل العزمي يية س يينة ( -2010
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عدد كاف من الحاالت الفردية ،ثم إستنتاج الخاصية التي تشترك فيها هذه الحاالت وبعد صياغتها
في صورة قانون أو نظرية ،ويمكن للمدرس إستخدامها على الشكل األتي :
 يقدم املدرس عددا من الحاالت الفردية التي تشترك في إشكال فلسفي ما. يساعد املدرس التالميذ في صياغة عبارة عامة ،تمثل تجربة للخاصية املشتركة في اإلشكاالتالفلسفية ،داخل النصو

الفلسفية على سبيل املثال .

طريقة التدريس على شكل المحاضرة
تعتمد هذه الطريقة على قيام املدرس بإلقاء املعلومات عليى التالمييذ ،ميع إسيتخدام السيبورة فيي
بع ييض األحي ييان لتنظ يييم بع ييض األفك ييار وتبس يييطها ويق ييف التلمي ييذ موق ييف املس ييتمع ،ال ييذي يتوق ييع ف ييي أي
لحظ يية أن يطل ييب من ييه امل ييدرس إع ييادة ج ييزء م يين امل ييادة أم ييام زمالئ ييه ،ل ييذا يع ييد امل ييدرس ف ييي ه ييذه الطريق يية
محور العملية التعليمية التعلمية ويرى كثيير من التربويين أنه بإمكانيات امليدرس أن يجعيل منهيا طريقية
جيدة ،عند إتباع مجموعة من النقط التالية:
 إعداد الدرس اعدادا جيدا. التركيز على توضيح املستوى العملي بعيدا عن نقله. تقسيم الدرس إلى أجزاء وفقرات. اإلبتعاد عن اإللقاء بنفس الطريقة ملدة طويلة .طريقة التدريس بواسطة العروض العملية
تعتمد هذه الطريقة على أداء املدرس للمهارات أو الحركات موضوع التعلم ،أمام أعين التالميذ
للقيام بهذه األداءات لتنفيد املهارة موضوع التعلم ولضمان نجاح العروض العملية في تحقيق أهداف
الدرس ،ينبغي على األستاذ األخد بمجموعة من اإلعتبارات منها :
 خلق عنصر التشويق ،في عرض املهارات التدريبية لضمان إنتباه التالميذ. -إشراك التالميذ بصفة دورية ،في كل مايحتويه العرض أو بعضه .
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 خلق بنية مناسبة ومنظمة للتعلم ،بشكل يسمح للتالميذ برؤية األستاذ عند تقديم العروضالعملية على إعتبار أن هذه العروض تعتمد على حاسة النظر.
 -إعطاء الفرصة للتالميذ بالقيام بالعرض وتنفيده مع مالحظته وتقويمه .

20

طريقة التدريس بإستراتيجية القصص والحكايات
يمكن إستخدام هذه الطريقة داخل الدرس الفلسفي وذلك بتحويل موضوع التعلم إلى قصة
بأسلوب يحفز التالميذ على التعلم أكثر ،ويكون هذا إما في بداية الحصة لجذب إنتباه التالميذ نحو
موضوع التعلم وهذه الطريقة تتطلب من املدرس مجموعة من املهارات منها .
 القدرة على تحديد الدروس ،التي يمكن إستخدام القصص لتنفيذها. بناء قصة حول موضوع التعلم . العرض بطريقة مشوقة للتالميذ . التأكيد على تحقيق الهدف األساس ي من موضوع التعلم ،وعدم إثقال املدرس التالميذ بالقصةبعيدا عن أهداف التعلم األساسية.
 -القدرة على تقويم التالميذ بشكل قص ي .

21

مدى قابلية الفلسفة للتعلم
تنطلق هذه املفارقة من مسألة تبليغ الفلسفة وإيصالها إلى املتلقي ،وهي مسألة تحيل على
نقاشات فلسفية قديمة برزت بالخصو

مع أفالطون ظمن مقوالت النضت الفلسفي وسن

التفلسف عبر تاريف الفكر الفلسفي وسياقه املعرفي مع كانط وهيغل ونيتشه ،وصوال إلى "شاتلي وجيل
دلوز ،وجاك دريدا"،إن كل هاؤالء الفالسفة حاولو النظر إلى الفلسفة ،في عالقتها باملؤسسة كإنتاج
 -20ش يياهين عب ييد الحمي ييد "إس ييتراتيجية الت ييدريس املتقدم يية وإس ييتراتيجية ال ييتعلم وأنم يياط ال ييتعلم :ال ييدبلوم الخ ييا
التربية "منالت وطرق التيدريس " (2011-2010م) جامعية اإلسيكندرية كليية التربيية بيدمنهور

ف ييي

( ) 32-31-30بتصيرف

.
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للمعارف والحقائق ،وأيضا عالقة حرية الفرد في التفكير وإصدار األحكام ،بالضرورة البيداغوجية
والديداكتيكية ،وسنقتصر على نموذجين أثارا بشكل عميق مثل هذه القضايا ،وذلك ضمن
إستراتجيتين مختلفتين في تبليغ الفلسفة لكي تراهن اإلستراتيجية األولى على تعلم التفلسف ،وتراهن
اإلستراتيجية الثانية على تعليم الفلسفة.
إن األمر يتعلق هنا بالفيلسوفين األملانيين " ،إمانويل كانط ،وفردريك هيغل" إذن لنقف عند
الحجت التي إعتمدها كل فيلسوف لتبيرير موقفه.

22

اإلستراتيجية الكانطية،أو تعلم التفلسف
لقد إنطلق إيمانويل كانط من التميز بين التفلسف وفكرة الفلسفة ،إذ إعتبر أن فكرة الفلسفة
كنسق مكتمل ليست سوى فكرة لعلم ممكن ،أما فعل التفلسف فإنه موجود حقيقة ،وهو ينتصر
عن كل نزعة دوغمائية ،لهذا يقول أنه اليمكننا تعلم الفلسفة ألن مايمكن تعلمه هو من يكون قادرا
على إستخدام ودمج كل املعارف كأدوات لتحديد الغايات األساسية للعقل اإلنساني من الحجت ،التي
نعرضها بشكل موجز  ،هكذا يعتبر فعل التفكير هو إستخدام مللكة العقل .هذا اإلستخدام الذي
يقوم أساسا على مبدأ الحرية لذلك فإن التعلم بالنسبة إلى العقل هو ممارسة الحرية .
يرفض كانط تبعا لذلك كل من يخضع عملية تدريس الفلسفة لشروط مخالفة لتلك التي
إختارتها الفلسفة بحرية ،ألن تعلم التفكير وممارسته ملحتويات وأنساق الفكر الفلسفي ،يعد بمثابة
إستعمال نقدي للعقل وتجاوز كل الصيغ الدوغمائية التي أسسها العقل نفسه وهذا اإلستعمال
النقدي للعقل هو حوار يحدد الفضاء املؤسساتي للتفلسف كمكان للصراع الفكري وليس مكان
للحرب والعنف ،واليسمح هذا التحديد بوضع تصور دقيق حول مايجب أن يكون عليه تدريس
الفلسفة ولهذا يمكن القول أن كانط حاول ان يخرج بمالحظتين أساسيتين حول هذا التصور الذي
ينبني على مقولته الشهيرة "إننا النتعلم الفلسفة ،بقدر ما نتعلم التنفلسف " .
املالحظة األولى  :إن كانط يميز بين التفلسف كفعالية عقلية والفلسفة كمعرفة .
املالحظة الثانية  :إن الفلسفة هي في أساسها ش يء أخر غير كونها مادة مدرسة واليمكننا تعلمها.
22
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ويرجع هذا التحديد إلى تميز كانط بين املفهوم املدرس ي للفلسفة  Concept Scolastiqueومفهومها
الكوني Concept Cosmiqueففي املدرسة يعني التفلسف تمرينا عقليا يتطلب األناة والصبر ،وهو
مايسمى عند كانط كما عندا أرسطو بالديالكتيك ،أما الفلسفة فإنها مطالبة بتحمل مسؤولية أخرى
فهي التحدد ما معنى التفكير فقط ،بل تقاس بمثال إنه مثال الفيلسوف النموذج L’Idéal du
 philosophieالذي يعتبره كانط مشرع العقل اإلنساني .
ويالحظ جاك دريدا بهذا الصدد أن مقولة كانط تسمح بوضع تمييز داخل الفلسفة ذاتها بين"
التاريخانية املدرسية "والعقالنية إذ بإمكان التالميذ أن يتعلمو ويستضهرو مضامين هي عبارة عن
أنساق فلسفية .
إن البحث عن قضايا في التعليم الفلسفي ،راجع لدى كانط إلهتمامات بيداغوجية محدودة وخالصة
لكونه يعتبر قضية التعليم الفلسفي؛ إحدى محاور النقد املتعالي للعقل الخالص وليس مجرد قضية
بيداغوجية ،ترجع لنظريات التربية وحددها إنطالقا من تميزه بين موقفين يكون لهما أثر حاسم في
صيرورة التعليم الفلسفي.
األو  :يرى في الفلسفة عمال مجهدا ومتعبا ،حيث البد من إعمال الفهم العقلي ،تحليال وتركيبا
بواسطة املفاهيم وهذا مايسمى عنده بالنمط املدرس ي  Mode Scolaireألنه يرى في الفيلسوف
مجهودا تعليميا أما املوقف الثاني  :فيرى في الفلسفة أثرا عبقريا يتوقف على املوهبة ،وهذا كله نتج
عن تجربة كانط في مهنة التدريس التي مكنته من معرفة ماينبغي تدريسه للتالميذ ،رؤيته في التدريس
التي تنحصر في تربية عقول الشباب املبتدئين في تعلم الفلسفة ،تربية تراعي مبدأ التدرج وزرع
اإلستقالل الذاتي والتحرر والتحلي بالقيم كلها مبادئ تمكن املتعلمين من ترويض وحسن إستخدام
العقل والسعي صوب طريق العمل والتفكير الشخ ي في كل أنماط الحياة وتقلباتها .
هيغل وطرق تعلم الفكر الفلسفي
على خالف املوقف الكانطي نجد الفيلسوف األملاني فردريك هيغل يتخد موقفا نقيضا
للتصورالذي بناه إمانويل كانط حول إستراتيجيات وطرق تدريس الفلسفة وتعلمها ،ويكتب األستاد
الباحث "عبد الرحمان بدوي" عن هيغل حديثه هذا الفيلسوف عن كانط بالعبارات التالية "...لقد
إرتكب كانط خطأ فادحا عندما أكد أن املرئ اليتعلم الفلسفة بل التفلسف كما لو أن املتعلم يتعلم
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الفلسفي وعملية التفلسف ذاتها ،فالحديث عن موضوع التعليم في الفلسفة ليس هو محتوى
الفلسفة ذاتها وإنماهو التفلسف؛ أي صورة الفلسفة ،وبهذا يرى هيغل أن السعي وراء تعلم
التفلسف في غياب محتوى الفلسفة سيؤدي إلى تكوين أذهان فارغة ،ألن فكر املتعلم ناقص ومتعثر
مليء باألوهام ،إن تعلم الفلسفة بمالء فراغات ،ويجعل الحقيقة تحل محل الفكر الوهمي.
إن تدريس الفلسفة سوف يمكن التلميذ أن يضع املسائل الفلسفية في سياقها الحضاري
املناسب وتاريف الفلسفة هو بمثابة الفضاء الذي بتنفس داخله الفكر ،وبالتالي فإن هذا التاريف
سيوفر للمتعلم إمكانية التساؤل وطرح املشكالت الفلسفية األساسية وفي هذا السياق كتب "بتراند
راسل" في مقدمة كتابه "حكمة الغرب"من الصعب أن نمارس التفكير الفلسفي بالتفلسف؛ إعتمادا
على مفاهيم أو قضايا عامة .

23

يتكون الفكر التربوي لدى هيغل ،من خطاب وتقارير ألقاها وحررها عندما كان يدير ثانوية "
نوربرج بأملانيا " وهي ثانوية تسير بعكس تيار الطرق التربوية الجديدة التي كانت رائجة في عصره ،إن
املبدأ األساس ي الذي ينبني عليه الفكر التربوي لهيغل وطرقه في تدريس الفلسفة ،هو أن الفكر يجب
أن يبدأ بالطاعة وذلك ملحاربة الرغبة املفرطة املؤذية،أي الرغبة في السير بالتلميذ نحو تفكير
شخ ي،وهذا يحدث إذا تركنا الطفل يحاكم على هواه ولم يدخل أي إنضباط.

24

يقول هيغل؛ يجب إستئصال كل النظريات الصادرة عن النزوة،وكل هذه األفكار والتأمالت التي
يمكن أن يمتلكها ويصنعها صغر السن ،وعلى املدرس في تعامله مع التالميذ أن يقوم بتعليم
املتعلميين ماوضعه كبار املفكرين وتدريبهم على إعادة التفكير في كل ماخلفه املفكرين الكبار
والفالسفة من معارف وفي تعامل املدرس بهذه الطريقة في التدريس يكون قد تمكن من مالء ذهن
املتعلميين باأفكار ،بشكل طبيعي وهنا نجد هيغل يحارب كل طرق تعليم الفسفة للتالميذ بالسلك
الثانوي التي تبدأ بكل ماهو جاهز أي كما يعبر عنه "املشخص املحسوس" ولهذا نجده دائما يدعو
إلى جعل التلميذ يعرف ويعي كل ماهو مجرد ،ويستعمل تفكيره املنطقي ليكتشف معاني اإلستدالل
23

املرجع نفسه

( )36بتصرف .

الزيني إبراهيم" ،هيغل " " ،سلسلة عباقرة صنعوا التاريف الناشر كنوز النشر والتوزيع ، 2013،
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والفهم الخا  ،وهذا اليثم الوصول إليه عند هيغل إال بعد تمكن التلميذ من كفايتي الصرف
والنحو ،لكونهما كما يقول الفيلسوف هما األكثر نبال وشموال في تثقيف الذهن أي دراسة لغة تتطلب
من الذهن جهدا تحليليا وإستدالليا يستطيع املتعلم أن يكونه عن صورة ماهية الذهن الكلية .
موقف مشيل طوزي

حاول مشيل طوزي ومن معه تأسيس بيداغوجية الفلسفة إنطالقا من كفايات وتقتظي
ضرورة اإلنتقال من ممارسة عفوية تلقائية ،إلى ممارسة واعية؛ تكون قابلة للنقل والتداول ،أكثر من
ىاملمار سة السابقة ومن بين ماركز عليه طوزي أنه دعا إلى حوار هادئ بين املتحمسين والرافضينه
لبيداغوجيا الفلسفة وإلى التأمل في املشاكل التي تطرحها العالقة بين الخطاب الفلسفي وديداكتيك
الفلسفة،بين قول الفيلسوف ومدرس الفلسفة ومن هذا املنطلق فعلى مدرس الفلسفة باإلهتمام
بالفلسفة كمادة تعليمية ليس كيان معرفي قائم بذاته ومتعالي عن باقي املواد األخرى كما أن
الفلسفة اليمكن أن تبقى في منأى عن التطورات التي عرفتها نظريات التربية األخرى وفي هذا السياق،
يتحدث طوزي عن البعد العلمي والتعليمي لديداكتيك الفلسفة التي تركز على املتعلم أكثر من
املدرس ألن تعلم التنفلسف املتمثل في تنمية مهارات أساسية لدى التلميذ تتلخص في
(األشللة،واملفهمة ،والحجا ) ويرى مشيل طوزي أن تعلم التفلسف يقتض ي تالث سيرورات.

25

 البناء املفاهيمي  la conceptualisation :وذلك بتحديد معنى املفاهيم قصد الدرس مثل املفاهيمالتالية  ( :الحق ،الواجب ،العقل  ،الحقيقة  )...إلخ .
 الستشلا  la problématisationوهو القدرة على التساؤل فلسفيا حول املفاهيم وإدراكماتنطوي عليه مفارقات وتناقضات.
 الحجا  l’argumentationتقديم براهين ومبررات تشبث وتدحض املواقف واألطروحات التيتجيب عن اإلشكال املطروح داخل الدر س الفلسفي.
الطر ق البيداغوجية الحديثة في تدريس الدرس الفلسفي
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ثم إعتماد الطرق الحديثة في تدريس الفلسفة بمستى السلك الثانوي التأهيلي  ،كمحاولة لتجاوز
سلبيات الطرق التقليدية ،وكل هذا من أجل تحرير التلميذ من هيمنة املدرس املعرفية ،وجعله طرفا
شريكا في العملية التعليمية التعلمية .
أ) تدريس الدرس الفلسفي وفق بيداغوجيا األهداف
ساهم الباحث التربوي "،ماجر" Magerفي وضع تقنيات التحديد اإلجرائي لبيداغوجيا األهداف،
وذلك من أجل تجاوز التقنيات التقليدية وخلق تقنيا ووسائل حديثة ناجعة تساهم في نجاح العملية
التعليمية التعلمية،ولهذا كان هذا الباحث من املدافعين عن التدريس بواسطة األهداف،ورد هذا إلى
عدة مميزات تتميز بها هذه البيداغوجيا واملتمثلة في إختيار مكونات التدريس الفعال التي تنحصر في
محتوى وطرق ووساءل وأدوات التقييم ،والعمل على فردانية التعلم؛ أي قياس الفوارق املهراتية
واملعرفية وغيرها املوجودة بين التالميذ من حيث مقارنة ذلك باألهداف التي ثم تسطيرها خالل إعداد
الدرس كما تساعد هذه األهداف على تقييم إنجازات التالميذ ،سواء في بداية الدرس أو في وسطه أو
نهاية الحصة الدراسية ،ويرى ماجر كذلك أن تحديد األهداف يساعد التلميذ معرفة الرؤية التربوية
التي ينساق حولها الدرس بدقة ووضوح .

26

تتطلب الصياغة اإلجرائية ل هداف كما يوضح الباحث " ماجر " اإلنتقال من األهداف العامة إلى
األهداف الخاصة ويعرف كل مستوى على حدى .
مادة من املواد،

االهداف العامة  :هي مجمل الصيغ الصادرة عن الدوائر الرسمية الواردة بخصو

تنجز في مستوى من املستويات ووتتطلب من املدرس أن يشتق منها األهداف الخاصة لدروسه يقول
الباحث التربوي "هاملين" عن الهدف التربوي " إنه هدف تربوي لقيط ،سيئ الجرائية ،ألنه لن
يستوفي إال بالتقريب شروط الصياغة الجرائية املوضوعة من طرف تقني التربية "
إن من بين األهداف العامة التي يراهن عليها الدرس الفلسفي داخل بيداغوجيا األهداف هو
تمكين املتعلميين من معرفة البنية الحجاجية واإلشكالية واملفاهمية للنصو

الفلسفية مع صياغة

إشكال فلسفي وأطروحة جامعة لهذا النص الذي ثم تناوله داخل الفصل الدراس ي كما هو مقرر من
داخل األطر املرجية ،الخاصة بمادة الفلسفة .
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االهداف الوسطى  :هي األهداف التي تقع بين مستوى األهداف العامة ومستوى األهداف
الخاصة،فهي من جهة أقل عمومية وتجريدا من األهداف العامة  ،ومن جهة ثانية غير محددة،
بمافيه الكفاية حتى ترتقي إلى مستوى الدقة املطلوبة ومن أمثلة األهداف الوسطى جعل التلميذ
قادرا على تحليل نص فلسفي .
األهداف الخاصة :هذه األهداف تعبر عن املستوى الذي يهم املدرس ،ويرتبط هو بممارسته
الفصلية فهنا يتدخل املدرس لتحديد أهداف الدروس التي يشتغل عليها إنطالقا من عاملين:
 -1األهداف العامة التي تؤطر أجزاء املادة املدرسية .
 -2تحليل املضامين املتعلقة بجزئيات كل درس على حدة.
يتضح من خالل بيداغوجيا األهداف أن دور املدرس في الطريقة التقليدية يمثل مركز العملية
التعليمية التعلمية ،وهذا الدور يتغير مع تفعيل وأجرأة بيداغوجيا األهداف؛ التي تحصر وظيفة
املدرس في تنظيم الدرس وفق الجهد املمكن ووفق األهداف ،بدال من مجهودات قد تخرج عن اإلطار
العام للدرس وتعود على املتعلميين بنتائج سلبية.
إذن مانستشفه من خالل هذه البيداغوجيا أنها تمكن املدرس من تنظيم مسار التعلم لدى
التالميذ لكون األستاذ يكون في هذه الحالة بمثابة مصدر للتعليم ،من بين مصادر أخرى يقوم فيها
بتشخيص الوضعيات والحاجيات املراد تغطيتها وتخطيط التعليم ،وتنظيمه رفقة التالميذ لكن في
هذا املسار من التعلم تضييع مجموعة من الكفاءات والقدرات إذا لم يضبطها بتنظيم محكم يقود
إلى تحقيق أهداف واضحة وقابلة للتنزيل بكل وضوح .
الجيد في بيداغوجيا األهداف كذلك أنها تحول وظيفة التلميذ من مستهلك للمعارف املعدة من
قبل األستاذ إلى تلميذ فعال ونشيط وله إمكانية القيام بتقييم ذاتي لعمله ومعرفة املسافة التي
تفصله عن باقي زمالئه املتعلميين .
إن التدريس بواسطة بيداغوجيا األهداف يمكن املدرس من ضبط وسائل تشغيل التالميذ
وتوضيح املهام وعدم ضياع جهده ويعمل املدرس إلى التقييم املستمر ،بحيث يقوم به بعد كل درس
أو محو أو مجزوءة  ،ويثم تقييم باألساس ماكتسبه وما لم إكتسابه لدى التالميذ وأن يصبح التعليم
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مساعد على إجراء تغييرات التعلم وتغييير في الوسائل واألدوات الغير الناجعة واليقتصر التقييم على
التلميذ فقط ،وإنما تقييم األهداف والطرق واألشكال والوسائل التي ثم إعتمادها في التدريس.
نقد بيداغوجيا األهداف
عرفت بيداغوجيا األهداف إهتماما كبيرا خالل مرحلة السبعينات من القرن العشرين ،لكن
أصبحث هذه النظرية تواجه نوعين من النقد ،نقد داخلي متأتي عن سوء فهم الفلسفة التي تعتمد
عليه ومن الصعب اإلعتماد أساسا على التقنية داخل املمارسة التربوية ،ونقد خارجي خا
بمنجزاتها ومخرجاتها التربوية .
إن نقد بيداغوجيا األهداف باألساس راجع إلى الغلو في تطبيقها من لدن بعض املمارسين ( ،عن
طريق إستعمال األهداف اإلجرائية مثال ) التي أفرزت بعض املشاكل ساهمت في إزعاج العديد من
املدرسين واملشرفين بل ومأطريين أطر وهيئات التعليم وإضافة إلى ذلك نجد الباحث
"دوالندشير" Dollandicherيحلل املشاكل التي أفرزها التطبيق املفرط لبيداغوجيا األهداف من
طرف مدرسين يجهلون األسس التي إنبنت عليها وهذا ناتج عن عامليين أساسين حر

املؤسسة

التربوية على ترشيد عملها وزيادة كفايته من ناحية ،وتقدم املباحث السيكولوجية الحديثة من جهة
أخرى ولكن تبعا النعدام التكوين الكافي للمدرسين في هذا امليدان ،فقد أحدث دخول بيداغوجيا
األهداف إلى املدرسة زوبعة ونتج عن ذلك تفكيك األهداف اإلجرائية وتنظيمها وسيلة لتحقيق تربية
سلطوية داخل العملية التعليمية التعلمية .

27

ب ) بيداغوجيا الكفايات وإستراتيجات تدريس الفلسفة
تعرف الكفايات بكونها القدرات على توظيف مجموعة منظمة من املعرف واملهارات واألداءات
واإلتجاهات ،التي تمكن من إنجاز مختلف املهام ومواجهة مواقف جديدة وحل مشكالت وتنقسم إلى
نوعيين:
الكفايات النوعية :وهي الكفايات املرتبطة بمادة دراسية معينة أو بسياق أو مجال تربوي وتكويني
وتسمى في اللغات األجنبية "  " Compétences diciplinaires spécifiqueوهي الكفايات التي توظف
الدكتور شبشوب أحمد " دفاتر في التربية "سلسلة علم التدريس (مدخل إلى الديداكتيك العام) منشورات رمسيس
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في إطار مواد دراسية متعددة وأنشطة تربوية مختلفة ،ويسمى كذلك هذا النوع من الكفايات
بالكفايات الخاصة؛ أي الكفايات املرتبطة بمجال معرفي أو مهاري أو وجداني محدد أو (بسياق معين)
وهي خاصة ألنها ترتبط بنوع محدد من املهام ،يعرف النظام التربوي البلجيكي الكفايات النوعية
كمرجعية تقدم بشكل مهيكل ومنظم ،الكفايات التي ينبغي إكتسابها في مادة دراسية معينة أي
الخاصة بمادة معينة

28

ويمكن ربط الكفايات النوعية ،بنوعية معينة من املحتويات العلمية واملعرفية .
ترتبط الكفايات النوعية ،داخل الدرس الفلسفي بتالث عناصر أساسية وهي (املناقشة الفلسفية،
القراءة الفلسفية  ،الكتابة الفلسفية ).
الكفايات املمتدة  :هي الكفايات التي يمتد مجال تطبيقها وتوظيفها إلى مجاالت ووضعيات جديدة،
وكلما كانت املجاالت والوضعيات التي توظف وتطبق فيها نفس الكفاية واسعة ومختلفة عن املجال
والوضعية األصلية،كلما كانت درجة إمتداد هذه الكفاية كبيرة .

29

يمكن اإلشارة إلى الكفايات املمتدة من داخل الدرس الفلسفي ،وتمريره لفئة التالميذ من خالل،
الكفايات املنلجية التي تمكنهم من التحليل واملناقشة وإبراز عناصراألطروحة ،وفعالية التواصل
الفلسفي مع املدرس إلى جانب تملك الحس النقدي والتمكن زرع قيم التسامح بين أفراد املجتمع .
بيداغوجيا الكفايات ووظيفة مدرس الفلسفة
تضع بيداغوجيا الكفايات دور ووظيفة املدرس على شاكلة تدخالت موازية مع حاجات املتعلمين،
ولتحقيق هذه الوظيفة الجديدة يجب على املدرس أن يكون ملما وعارفا بمجموعة من الكفايات
الضرورية التي يمكن أن تساعده على نجاح معرفة املتعلمين معرفة جيدة ،وهذا يتطلب من املدرس
أن يكون على علم بجميع املستجدات املرتبطة ،بميدان التربية وعلم النفس وطبيعة مكتسبات
املتعلمين السابقة املتمثلة في :

 -28الدريج محمد "املعايير في التعليم "نماذج وتجارب لضمان جودة التعليم ،منشورات سلسلة املعرفة للجميع
،االطبعة األولى 2007

( )245-244بتصرف .
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 اإلملام الجيد بمقررات التعليم على مدى املستويات الدراسية. تخطيط دقيق للكفايات املنشودة الرئيسية والفرعية واألهداف املرتبطة بها . ترجمة أهداف التعلم ،إلى وضعيات وأنشطة قابلة لإلنجاز. اإلعداد الوظيفي ألنشطة التعلم . العمل على تمثالت املتعلمين . تحليل أخطاء املتعلمين ،واعتبارها مرحلة أولية اللفهم وأداة ضرورية لناء الكفايات. توظيف مجموعة مختلفة من اإلستراتيجيات البيداغوجية ،والوسائل الديداكتيكية بما في ذلكتنمية روح العمل الجماعي .
 تنظيم الفصل الدراس ي تنظيما جيدا بكيفية تسمح للمتعلمين بالتعبير عن قدراتهم.وإجماال يمكن القول أن نجاح التدريس بالكفايات مرتبط إرتباطا كبيرا ،باستعدادات املتعلم
وإمكانياته ،كمايرتبط ذلك بوظيفة املدرس وتدخله في مختلف عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه
والتقويم ،وتتطلب هذه العملية من املدرس عقلنة الفعل التربوي وجعله يتمحور حول املتعلم وليس
حول املضمون أو البرنامج ،وتسهيل عمل املدرسين وجعله يتمحور حول املتعلم وليس حول املضمون
أو البرنامج ثم تجعل هذه البداغوجيا كل ماكان غامضا ومبهما في البيداغوجيات السابقة ،أكثر
وضوحا ودقة ،بالنسبة للمدرس واملتعلم وتسهل التواصل بين الفاعلين التربوين (متعلمون،
مدرسون ،إدارة  ،مفتشون وأباء )...فالكل يعرف الغاية املقصودة ،ووسائل العمل وأليات التقويم.
اإلنتقادات التي وجهت لبداغوجيا الكفايات .

يرى البعض أب بيداغوجيا الكفايات ،ذات تصور ضيق وتختزل التعليم في ماهونفعي ،وتعمل
على تكوين متعلميين آليين ،وتضيق من أفاق املتعلم .

30
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يتخوف البعض من السقوط في مجال تعليمي مكانيكي ،خالي من املرونة ،ومن العفوية لكن
تخطيط التعلم ،وتحديد أهدافه وتكييف وسائله وفق أهدافه،وتقويمه اليعني أن نجعل من التعلم،
فعال يتسم باأللية املكانيكية الخالية من العفوية واملرونة.
وإجمال هذه اإلنتقادات غير مؤسسة تربويا وليس هناك مبرر كاف ومقنع لكي يحول دون
تطبيق هذه البداغوجيا في بعض التكوينات .
عالقة بيداغوجيا األهداف بيبداغوجيا الكفايات

يمكن تحديد هذه العالقة إنطالقا من ماذهب إليه الدكتور "محمد الدريج" في قوله "
اليشكل مدخل الكفايات في التعليم ،منظورا مستقال عن منظور التدريس الهادف ،بل هو نموذج من
نماذجه،ويندرج ضمن مايعرف بصفة عامة بيداغوجيا األهداف ،إنه مجرد حركة تعحيحية داخل
هذه البداغوجية يعمل على تجاوزاإلنتقادات،وعلى تعحيح ما أصابها من إنحراف،وجعلها تنغلق في
النزعة اإلجرائية السلوكية ،وتنحرف بالفعل التربوي إلى فعل آلي تكراري ،وإلى رد فعل إشراطي،بعدم
الخصوصية والتمييز ،ويستبعد التفكير اإلبتكاري"

31

أسئلة الفلسفة ورهانات تدريسها
لم يثم اإلهتمام بديداكتيك الفلسفة إال خالل التسعينات من القرن املاض ي ،عكس ماعليه
ديداكتيك املواد األخرى والتي ظهرت في املغرب مند السبعينات ،إذ هناك البعض الذين يعتقدون أن
الفلسفة تعتمد على بيداغوجياتها الخاصة بها ،باعتبارها موقظة للعقول ومولدة للنفوس ومن خالل
ذلك فهي ال تحتاج إلى ديداكتيك .هناك طرق في تدريس الفلسفة تحول دون تعلم التالميذ لفعل
التفلسف حسب هذا املنظور ،فاألمر يتطلب من الباحثين تبني وضعيات مناسبة تسمح بوضع
التالميذ في صلب النشاط املتفلسف سواءا بالنسبة للتمارين الكتابية أو الشفوية بالنسبة لقراءة
النصو

من طرف التالميذ وليس من طرف املدرس أو بالنسبة للمناقشة الجماعية.

لهذا نجد رد اإلعتبار للدرس الفلسفي ،وذلك باعتماد جملة من التمارين من أجل تطوير كل هذه
الكفايات وكمثال على ذلك تخصيص تمارين "للمفهمة "إنطالقا من التفكير في اللغة من إنبثاق
التالميذ ومواجهة سوسيو -معرفية ،لل راءهم مع بعضهم البعض ،ومواجتهم مع املدرس والكتاب
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املدرس ي في أن واحد ،تخصيص تمارين األشكلة قصد مساءلة إثبات مسبق أو بداهة مزعومة أو
سؤال مع توضيح إفتراضاته ونتائجه ،ثم تخصيص تمارين للحجاج قصد تطوير منطق التفكير الذي
يمكن التالميذ من إكتشاف عناصر األطروحة التي يدافع عنها النص الفلسفي املدرس .

32

الفلسفة عند الفليلسوف ،ومدرس الفلسفة
ينحصر التفكير الفلسفي عند الفيلسوف ،في حلمه بمجتمع أفضل ،من داخل كتاباته
الفلسفية التي تسعى وراء البحث عن أفضل إنسان داخل املجتمع؛ ذو حياة سعيدة وكذلك نجد
مدرس الفلسفة ،حلمه يتضاعف عندما يعتقد أنه فيلسوف وحينما يتمثل بمكانة أرحب للفلسفة
وذلك باستقبال وإقبال على الفلسفة املدرسة من قبل املؤسسة ومن طرف دارس الفلسفة أي
متعلميها ،إذ هذا التمثل يجمع بين الفليلسوف ومدرس الفلسفة الذي يسعى إلى إبراز تنبيهين
أساسيين :
أوال ؛ ضرورة ربط تدريس الفلسفة ،بأسئلة الفلسفة وفي األن ذاته إستحضار أسئلة غير فلسفية
ومشاكل غير فلسفية بصدد الحديث عن تدريس الفلسفة ،إن الدعوة إلى ربط أسئلة التدريس
بأسئلة الفلسفة؛ هي دعوة إلى جعل الديداكتيك جوابا عن أسئلة فلسفية وليس عن أسئلة
بيداغوجية صرفة عامة .
ثانيا؛ تدريس الفلسفة دون رهانات وكل إدعاء معاذ لذلك يسقط في أسوأ الرهانات ،ويحول درس
الفلسفة إلى مجرد سخرة ،ليس املقصود هنا الكشف عن رهانات الغايات واملرامي التي تريد تحقيقها
مادة الفلسفة ،بل رهانات األهداف واألغراض إنها دعوة إلى تخليص درس الفلسفة من الرهانات
البسيطة التي تختزل في النقطة (النتيجة)....إلخ ،أي تحويل تدريس الفكر الفلسفي من نسق مغلق،
يستهدف في حد ذاته إلى إنفتاح يجذب هذه الرهانات إلى أسئلة فلسفية ستتعرض لتالث رهانات .
إذا كان هيغل يعتبر الفلسفة علما ،فكانط يرى أنها مجرد علم ممكن وإذاكان هيغل يرى أن تعلم
الفلسفة يعني تعلم محتواها من خالل تاريف الفلسفة ،فإن كانط يرى أن الفلسفة هي عبارة عن

لزرق عزيز "أسئلة الفلسفة ورهانات تدريسها " (التبليغ،التفلسف،الكتابة )الطبعة األولى 1997

( )4-3بتصرف
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أنساق فلسفية تعكس محاوالت في التفلسف وذلك من أجل القول بأن كانط يرى أن مايمكن تعلمه
هو التفلسف .
طرق التبليغ في درس الفلسفة وإختالف إستراتجياتها
يجب أن يكون منلت املحتوى الفلسفي ،أي طريقة التبليغ تعتمد تدريجيا على املجرد
والديالكتيك ،ثم وصوال إلى الفكرالفلسفي الخالص بحيث يصبح املجرد والديالكتيك تمهيدا أوليا
وصوال إلى تكوين املنلت الهيغلي على اإلنطالق من املجرد ألنه طريق عملي ،واضح وضروري يقلب كل
التمثالت لذا فهو ضروري لتعلم الفلسفة هكذا يرفض هيغل طريقة اإلنتقال من الحس ي للوصولف
إلى املجرد ،بهذا املعنى رفض هيغل التفلسف عن طريق األسطورة ،إن مايهمنا في كل ذلك هو أن
التبليغ في درس الفلسفة ،متمركز حول إستراتيجية تعلم الفلسفة املدرسية ،وجعلها متالئمة مع سن
التالميذ ومع سريرتهم الداخلية ومرتبطة بالوجود الذي هيمن على هذا التصور باعتباره يخطط
لطبيعة املحتوى،و البرامج وطبيعة وضع منلت وطريقة تبليغ مادة الفلسفة للتالميذ.
إذا كان هيغل فيلسوفا ديداكتيكيا ،يضع فلسفته لديداكتيك تدريس الفلسفة ،ليس فقط في
التعليم األولي بل حق في التعليم العالي فذلك ماجعله حتى يضع الشروط التالية:
" أن يكون تدريس الفلسفة يتوفر على خاصيتي الوضوح والعمق ،وأن يخضع لتطور وتدرج
يناسب مع التفاصيل ومع الحصة الزمنية ،كما يجب أن يتبع خطاطة محددة ومنلجية تنبني
على تالث بيداغوجيات هي كالتالي :
 1هل نريد تبليغ الحقيقة للتلميذ ،ونريد أن يبلغنا إياها في ضل هذا اإلشكال نكون محط
بيداغوجية الحقيقة التي تنبني عل إستراتيجية تعلم الفلسفة" .
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 2هل نريد تبليغا السؤال ،وإقحام التلميذ فيه ،وجعله يدرك مدى تعقده وصعوبته ،نكون في هذه
الحالة أمام بيذاغزجية املشكالت (الوضية املشكلة) وهنا نكون قد بدأنا نقحم التلميذ ضمن
إستراتيجية تعلم التفلسف .
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( )29-28بتصرف .
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 3نريد مد التلميذ بمنلت يمكنه ذاتيا ،من الوصول إلى الحقيقة ،كل هذا يدخل في تمكين التلميذ
من إستراتيجية تعلم التفلسف ،بطرق منلجية ومحكمة تتأطر باستراتيجية تعلم التفلسف العامة .

خالصة
لقد تبين من خال املعطيات النظرية التي يتضمنها هذا الفصل ،أن الدرس الفلسفي وطرق
تدريسه ،مر على عدة مراحل تاريخية إنتقاال من مرحلة السبعنيات من القرن املاض ي إلى مرحلة
التسعنيات إلى حدود هذا العصر الراهن ،وخال هذه املراحل ضل الصراع قائم بين جل
الباحثين وماملفكرين ،املهتمين بقضايا تدريس الفلسفة حو إبرا املفارقة التي تضع الفلسفة
كمادة مدرسة بمستوى السلك الثانوي التأهيلي،بين تيار يدعو إلى إبعاد مادة الفلسفة عن
السياق البيداغوجي والتربوي وهناك في املقابل ،نجد تيار من املفكرين والباحتين بل ومدرس ي
املادة يلحون باستمرار على إحترام املعايير البداغوجية والديداكتيكية للمادة لكونها مادة مثلها
مثل باقي املادة املدرسة وهؤالء يرون أن هناك فرق شاسع مابين الفلسفة كفكر
شمولي،والفلسفة كمادة مدرسة ،إستنادا ملا أتبته الفيلسوف إمانويل كانط إلى جانب الفيلسوف
جاك دريد و عض الباحثين في بيداغوجيا وطرق تدريس الفلسفة كر "مشيل وطو ي" وغبره،
وللتوضيح أكثر والتحقق من هذه الشلاال ت الفلسفية،في هذا العصر وطبقا ملوضوع البحث
الذي نحن بصدد الشتغا عليه سنحاو من خال الفصل الثاني الذي يتضمن املعطيات
الكمية والنوعية الخاصة بالدراسة امليدانية أن نوضح أكثر السياق الذي تتجه نحوه هذه
املفارقة.
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الفصل الثالث
الدراسة الميدانية للبحث
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تقديم
املبحث األو :
التذكير بمنيجية البحث


اإلشكالية.



الفرضية العامة.



منلت البحث



أداة البحث.



عينة البحث.

املبحث الثاني :
التحليل اإلحصائي والوصفي لنتائج الدراسة امليدانية.


الجداول.



املبيانات.

املبحث الثالث :
 أراء املفتشين حو أهم املقترحات التطويرية الواجب اعتمادها لتحسين طرق تدريس الفلسفة.
 أراء األساتذة حو أهم املقترحات التطويرية الواجب اعتمادها لتحسين طرق تدريس الفلسفة.

خالصة الفصل.
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مقدمة
تتجسييد مقومييات البحييث العلم يي املتكامييل داخييل العلييوم اإلجتماعييية ،فييي تعزيييز مقومييات الدراسيية
املتعلقيية بالجانييب النظييري ألي بحييث كيفمييا كييان نوعييه ،بالشييق امليييداني الييذي يحيياول ميين خاللييه الباحييث
التحق ييق م يين الدراس يية الت ي يي يق ييوم به ييا م ييع إحترام ييه للمك ييون املنهج ييي ال ييذي ح يياول م يين خالل ييه وض ييع أس ييس
موضوع الدراسة .
نس ييعى م يين خ ييالل الش يق املي ييداني للبح ييث ،ال ييذي نح يين بص ييدد اإلش ييتغال علي ييه ،الت ييذكير بمكون ييات
الشييق املنهجييي واملتمثليية فييي اإلشييكالية والفرضييية وأداة وميينلت وعينيية البحييث الت يي اخترناهييا كعينيية تمتيلييية
ملجتمييع البحييث املييدروس ،لقييد كييان إختيييار هييذه الخطييوات قصييد ربييط الشييق النظييري للموضييوع املييدروس
بالجان ييب التطبيق ييي ال ييذي جعلن ييا نخت ييار امل يينلت التحليل ييي الوص ييفي ،كم يينلت مالئ ييم ملوض ييوع الدراس يية الت ييي
تقتض ي الوقوف عند العديد من املعطييات الكميية والنوعيية ،ثيم تجميعهيا مين خيالل األجوبية التيي قيدمها
املبحيوثين عب ير تقنيية اإلسييتمارة وبنياءا علييى هيذه املعطيييات وتحليلهيا ثييم وصيف مكوناتهييا العامية والخاصيية،
توج ييب عليني ييا تقسي يييم عين يية البحي ييث إلي ييى فئتي ييين ،فئ يية تقتصي يير علي ييى "املفتش ررين املتر رردربين" بمركي ييز تكي ييوين
املفتشي ييين الربي يياط ،وفئي يية مي يين "األسر رراتدة املدرسر ررين التر ررابعين لنيابر ررة سر ررال" كي ييان ذلي ييك بني يياءا علي ييى طبيعي يية
املوضوع املدروس والذي يتجه باألساس حول معرفة آراء" مدرس ي الفلسفة" و" املفتشين املتيدربين "اليذي
س ييبق وأن تلق ييو خبي يرة الت ييدريس بص ييفة عام يية وط ييرق ت ييدريس ال ييدرس الفلس ييفي ،بالس ييلك الث ييانوي التأهي ييل
يالخص ي ييو  ،وذل ي ييك كدراس ي يية تربوي ي يية تقويمي ي يية تس ي ييتهدف مس ي ييتوى الثاني ي يية باكالوري ي ييا " تخص ي ييص الداب
والعل ييوم االنس ييانية" والت ييي وقفن ييا م يين خالله ييا عل ييى أه ييم ط ييرق الت ييدريس الت ييي ينلجه ييا ك ييل م يين مدرسي ي ي
ومفتلي ي ي م ييادة الفلس ييفة ،وم ييا سيوض ييح ذل ييك النت ييائج واملعطي ييات الكمي يية والنوعي يية الت ي يي يتض ييمنها ه ييذا
ا
الفص ييل ،وق ييد ث ييم تفس ييير ه ييذه النت ييائج وتحليله ييا عل ييى ش ييكل ج ييداول ،ومبيان ييات مذيل يية بنت ييائج نص ييف م يين
خاللها البيانات املتوصل إليها بعد تفريغ وتبويب كل هذه النتائج.
وفي ييي األخيي ير قمن ييا بتق ييديم حص يييلة التوص يييات واإلقتراح ييات التطوري يية ،الت ييي ي ييرى ك ييل م يين أس يياتذة
ومفتشين الفلسفة  ،أنها أساسية وضرورية في تدريس الدرس الفلسفي مستقبال.
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المبحث األول  :التذكير بمنهجية البحث
إشلالية البحث:
إذا كان تدريس الفلسفة بمستوى السلك الثانوي التأهيلي ،يعتمد على عدة منلجيات وطرق
في تدريس الدرس الفلسفي ،ف ييما الطرق التي ينبغي اعتمادها وتعميمها على جل مدرس ي مادة
الفلسفة ؟ لتبسيط وتوضيح الخطاب الفلسفي الذي يتضمنه املنهاج املقرر ونجاح كل األهداف
والغايات التي يبتغى تحقيقها عند نهاية كل مجزوءة مدرسة ؟
الفرضية العامة :
إن أراء مدرس ي مادة الفلسفة التي تنقسم إلى اتجاهين ،اتجاه يؤكد على أن الفلسفة تمتلك
بيداغوجيتها الخاصة بها وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى ديداكتيك واملوقف الثاني يعتبر بأن التدخل
البيداغوجي والديداكتيكي ضروري داخل مادة الفلسفة ،كل هذا يجعل من الفلسفة كمادة مدرسة
تعيش هوة بين طرق التدريس التقليدية والحديثة.
منيج البحث :
حسب طبيعة البحث الذي هو قيد الدراسة ومن خالل تشخيص ووصف حال تدريس الفلسفة
بالسلك الثانوي التأهيلي سنعتمد املنلت الوصفي التحليلي ،لجرد واستخراج مجموعة من املعطيات
التي لها عالقة بالدرس الفلسفي ،وتحويلها إلى جداول إحصائية ومبيانات سيتم وضعها والتعليق عليها
وتفسير معطياتها اإلحصائية.
أداة البحث:
من أجل الحصول على معطيات دقيقة وبيانات إحصائية اعتمدنا استخدام أداة االستمارة
(اإلستبيان) لإلحاطة أكثر باملجتمع املدروس ،لدى مدرس ي ومفتل ي مادة الفلسفة بالسلك الثانوي
التأهيلي ،وهيئة املفتشين املتدربين بمركز تكوين املفتشين الرباط ،وذلك من أجل التحكم في املوضوع
من كل الجوانب ،والتمكن من معطيات البحث الكمية والنوعية.
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عينة البحث:
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عند اختيارنا لعينة البحث حاولنا تقسيمها إلى فئتين ،فئة خاصة باألساتذة املدرسين وتضم
( )40مبحوث تتوزع بالعديد من الثانويات التابعة " لنيابة سال "(أنظر املالحق) كعينة عشوائية
(عنقودية) ،والشق الثاني من العينة استهدفنا من خاللها املفتشين املتدربين بمركز تكوين املفتشين
الرباط كعينة غير عشوائية ( قصدية ) تظم ( )28مبحوث ،وكان الهدف من ذلك املقارنة بين فئتي
العينة املدروسة للخروج بمعطيات بحثية تالئم موضوع البحث.

-1التحليل الحصائي والوصفي ،لنتائج الدراسة امليدانية الخاصة بعينة املفتشين املتدربين ،بمركز
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الجدو رقم ( :)1تو يع أفراد العينة حسب الجنس
الجنس

التكرارات

النسبة املئوية

ذكور

27

96,4 %

إناث

1

3 57,%

املجموع

28

100%

املبيان رقم ( :)1تو يع أفراد العينة حسب الجنس

يالحظ من خالل معطيات الجدول واملبيان املرافق له ،أن نسبة (  ) %96,4من أفراد عينة
املفتشين املتدربين ذكور ،مقابل نسبة ( ) %3,57إناث وهذا يدل على أن فئة الذكور تحتل نسبة
كبيرة جدا مقارنة مع فئة اإلناث ،وقد تبين من خالل العينة املدروسة أن السبب الرئيس ي الذي
يجعل اإلناث ال يلجن مراكز تكوين املفتشين نظرا لظروفهن االجتماعية التي ال تسمح لهن في التنقل
بعيدا عن األسرة وهذا ما يجعلهن يفضلن اإلستمرار في مهنة التدريس.
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الجدو رقم ( :)2تو يع املبحوثين حسب التخصص
علم الجتماع

16

علم

فلسفة

النفس

عامة

03

09

املجموع

28

املبيان رقم ( :)2تو يع أعضاء هيئة التفتيش ،بمادة الفلسفة حسب تخصص الجا ة

يالحظ من خالل معطيات الجدول واملبيان املرافق له ،أن نسبة ( )57,14%هم تخصص علم
االجتماع وهي الفئة الغالبة في العينة ،وتليها نسبة ) )32.14%تخصص فلسفة عامة بسلك اإلجازة،
وفي الترتيب الثالث نجد فئة ) )10.71%تمثل نسبة الحاصلين على اإلجازة بشعبة علم النفس.

الجدو رقم ( :)3يوضح تو يع املبحوثين حسب عدد سنوات تدريس الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي
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عدد املبحوثين

عدد سنوات التدريس

05

07

02

06

04

04

03

09

05

10

01

11

01

14

01

15

01

16

01

20

01

19

مجموع املبحوثين

مجموع سنوات
التدريس

28

131

يالحظ من خالل الجدول ،أن عدد سنوات التدريس التي مر منها أفراد عينة املفتشين
املتدربين ،تتراوح ما بين خمس سنوات وعشرين سنة من الخبرة في مهنة التدريس ،وذلك حسب توزيع
أفراد العينة على عدد سنوات التدريس ،كما يوضح الجدول أعاله ،كل هذا مكنهم من اإللتحاق بهيئة
التفتيش بمركز تكوين املفتشين بالرباط.
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الجدو رقم ( :)4يبين فئة املبحوثين الذين سبق لهم أن تلقوا تكوينا بيداغوجيا وتربويا في طرق تدريس
الفلسفة

73

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

طرق تدريس الدرس الفلسفي ،بالسلك الثانوي التأهيلي مقاربة تشخيصية تقوميية ،ألساتذة ومفتشي مادة
الفلسفة " الثانية باكالوريا آداب أمنوذجا "……………………………………… ………………………….إبراهيم الوثيقي

فئة املبحوثين الذين لم يتلقوا التكوين

فئة املبحوثين الذين

طبيعة التكوين

تلقوا التكوين
22

باملدارس العليا ل ساتذة

يصرح بأنه لم
يتلقى تكوينا في

01

02

طرق تدريس

يرجع السبب إلى

01

كلية علوم التربية الرباط
(ديداكتيك الفلسفة )

02

طبيعة مساره املنهي

تكوين تحت تأطير مفتل ي
النيابات على شكل :
لقاءات تربوية ،وندوات
حول بيداغوجيا تدريس
الفلسفة لتالمذة السلك
.الثانوي التأهيلي

املجموع

02
26

28

يوض ييح الج ييدول ،أن ع ييدد أفي يراد العين يية ال ييذين يعترف ييون ب ييأنهم س ييبق أن ق يياموا ب ييالتكوين ف ييي
طرائ ييق ت ييدريس ال ييدرس الفلس ييفي  26ف ييردا ،وتت ييوزع ه ييذه الفئ يية عل ييى ث ييالث محط ييات للتك ييوين ف ييي ط ييرق
التدريس:
املحطيية األولييى :تضييم املييدارس العليييا ل سيياتذة  22فييردا ميين فئيية  26مبحوثييا ،بينمييا املحطيية الثانييية
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تضييم كلييية علييوم التربييية بالربيياط مبحييوثين ،واملحطيية األخيييرة تضييم مبحييوثين يرجعييون تكييوينهم فييي طييرق
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التدريس إلى مختلف األنشطة املتمثلة في اللقاءات والعروض التربوية التي كيان يسيهر عليى تنظيمهيا كيل
من مفتل ي النيابات ،ل ساتذة الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي.
بينمي ييا يتضي ييح أن مبحي ييوثين ،مي يين أف ي يراد العيني يية التي ييي تضي ييم  28مبحي ييوث يصي ييرحون مي يين خي ييالل
اإلسييتبيان املوجييه لهييم أنهييم ل يم يتلقييوا تكوينييا فييي طييرق تييدريس الييدرس الفلسييفي نظ يرا لعييدم اقتنيياعهم
بتكوين املدارس العليا ل ساتذة أو طبيعة املسار املنهي الذي لم يسمح لهم بذلك.
الجدو رقم ( :)5تو يع املبحوثين حسب الشواهد األكاديمية املحصل عليها
الشواهد األكاديمية املحصل عليها

عدد املبحوثين
23

إجازة

موزعة حسب التخصص لكل مبحوث

02

ماستر

تاريف الزمن الراهن

02

دبلوم الدراسات املعمقة

لم يحدد موضوع الدراسات املعمقة

01

الدكتوراه

بكلية علوم التربية

01
01

املجموع

فلسفة عامة

28

املبيان رقم ( : )3تو يع املبحوثين حسب الشواهد األكاديمية
املحصل عليها
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يالحظ من خالل معطيات الجدول واملبيان املرافق له ،أن نسبة ) )82%هم الفئة الغالبة
من املبحوثين ،الذين يتوفرون على شهادة اإلجازة على األكثر ،بينما تليها نسبة ) )7%الذين حصلوا
على دبلوم الدراسات املعمقة ،وتليها نسبة ) )7%الحاصلين على شهادة املاستر وفي الترتيب األخير نجد
نسبة ) )4%والتي تقدر بفرد واحد من فئة  28مبحوث حاصل على شهادة الدكتوراه بكلية علوم
التربية.
ومن خالل هذه النسب يتضح أن نسبة درجة الشواهد األكاديمية املحصل عليها من قبل
املبحوثين،تقتصر بشكل كبير على شهادة اإلجازة ،بينما نسبة شواهد الدراسات العليا تحتل نسبة
ضعيفة ،وهذا يدل على أن ضعف التكوين وامتالك الخبرة الكافية بمهنة تدريس الفلسفة ،قد يكون
مرده في الغالب إلى عدم مسايرة التكوين األكاديمي بمختلف مراحله.
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الجدو رقم ( :)6تو يع املبحوثين حسب درجة سلم املهنة

أساتذة السلك الثانوي التأهيلي تخصص (الفلسفة)
الدرجة األولى
عدد

18

الدرجة الثانية

الدرجة الثالثة

الدرجة املمتازة

07

02

01

األساتذة

مجموع املبحوثين

28

املبيان رقم ( :)4تو يع املبحوثين حسب درجة سلم املهنة

نالحظ من خالل معطيات الجدول واملبيان املرافق له ،أن نسبة ) ) 64.28%وهي الفئة
العريضة من املبحوثين الذين ينتمون لفئة " املفتشين املتدربين حاليا " من الدرجة األولى حسب
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السلم املنهي التراتبي الذي تضعه وزارة التربية الوطنية حسب الكفاءة املهنية ،وصفة األقدمية
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للمدرسين بالسلك الثانوي التآهيلي ،وتليها الدرجة الثانية بنسبة تقدر ب ) ،)25%والدرجة الثالثة
تعرف تراجعا وتقدر بنسبة ) )7.14%بينما فئة الدرجة املمتازة تعرف تراجع مهول وتقدر بنسبة
)  )3.57%من أفراد العينة.

الجدو رقم ( : )7يوضح أهم طرق التدريس التي يمكن االستعانة بها لبناء الدرس الفلسفي
طرق

موافق

التدريس

جدا

اللقاء

موافق

محايد

ال

ال

أوافق

أوافق

املجموع

املتوسط

االنحراف

الحسابي

املعياري

بشدة

املناقشة

حل
املشكالت

03

16

05

00

02

26

10.7

57.1

17.9%

00

7.1%

92.9%

%

%

21

07

00

0

0

28

75%

25%

0

0

0

100%

15

11

02

00

00

28

53.6

39.3

7.1%

0

0

100%

%

%

طريقة

9

15

2

1

0

27

املشروع

32.1

53.6

7.1%

3.6%

0

96.4%

%

%

التعليم
املبرمج

1

06

9

4

1

21

3.6%

21.4

32.1%

14.3

3.6%

75%

2.31

1.25

1.54

1.81

2.90

0.97

0.44

0.64

0.74

0.94
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%

%
استخدام

5

18

2

00

01

26

الحاسوب

17.9

64.3

7.1%

0

3.6%

92.9%

%

%

5

16

التعليم

2

1

00

24

2

1.96

0.80

0.69

التعاوني

نالحيظ ميين خييالل الجييدول ،أن نسييبة ( (%75ميين أفيراد العينيية أكيدوا أنهيم موافقييون جييدا عليى
اسيتخدام طريقية املناقشية فيي تقيديم اليدرس الفلسييفي ،لتالميذة السيلك الثيانوي التيأهيلي آداب.نسييبة )
 (17.5%مبحييوث أكييدوا علييى طريقيية اسييتخدام الحاس ييوب ،بصيييغة موافييق جييدا كمييا يوضييح الج ييدول
أعيياله ،ثييم هنيياك نسييبة ) )64.3%يحبييذون اسييتخدام الحاسييوب كطريقيية حديثيية فييي التييدريس بصيييغة
موافق.
يمكن القول حسيب املعطييات الرقميية اليواردة فيي الجيدول أعياله ،والتيي تحيلنيا عليى عيدد أفيراد
العين يية ال ييذين أج ييابوا عل ييى ك ييل اختي ييار م يين االختي ييارات املقدم يية له ييم ،أن أغل ييب مدرس ي ي م ييادة الفلس ييفة
بالسلك الثانوي التيآهيلي الزاليوا يحبيذون اسيتخدام طيرق التيدريس التيي تعتميد عليى املناقشية ،وفيي الن
ذات ييه يطمح ييون بإلح يياح إل ييى إدخ ييال ط ييرق الت ييدريس الت ييي تعتم ييد تقني ييات حديث يية متمثل يية ف ييي اس ييتخدام "
الحاسييوب ،والتعليييم املبييرمج" وهييذا يييدل علييى أن أف يراد العينيية يميلييون إلييى اسييتخدام الطييرق الحديثيية
التي تعتمد على تقنيات ووسائل جد فعالة لتبليغ املعرفة وتبسيطها للمتعلمين.
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الجدو رقم ( :)8يوضح طرائق التدريس الفعالة أراء الدرس التي ينبغي االعتماد عليها
كإستراتيجيات واضحة لنجاح أهداف الدرس الفلسفي
دائما

طرائق

غالبا

أحيانا

نادرا

التدريس

ال

املجموع

أمارسها

اللقاء

املناقشة

حل
املشكالت
طريقة

01

06

13

2

2

24

3.7%

22.2%

48.1%

7.4%

7.4%

88.9%

12

10

4

0

00

26

44.4%

37%

14.8%

املتوسط

االنحراف

الحسا ي

املعياري

2.92

0.93

1.69

0.74

96.3%

11

9

6

1

00

27

14.8%

22.2%

48.1%

11.1%

00

100%

4

6

13

3

00

26

1.89

2.58

0.89

0.90

املشروع

التعليم
املبرمج
استخدام
الحاسوب

14.8%

22.2%

48.1%

11.1%

00

196.3%

00

4

4

6

8

22

0

14.8%

14.8%

22.2%

29.6%

81.5%

1

6

14

3

1

25

3.7%

22.2%

51.9%

11.1%

3.7%

92.6%

3.82

2.88

1.14

0.83

نالحي ي ي ييظ مي ي ي يين خي ي ي ييالل الج ي ي ي ييدول ،أن نسي ي ي ييبة ( )44%مي ي ي يين أف ي ي ي يراد العين ي ي ي يية أكي ي ي ييدوا أني ي ي ييه ف ي ي ي ييي
الغال ي ييب ي ي ييثم تق ي ييديم ال ي ييدرس الفلس ي ييفي بن ي يياءا عل ي ييى طريق ي يية املناقش ي يية ،ويليه ي ييا طريق ي يية ح ي ييل املش ي ييكالت
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ف ي ييي الغال ي ييب بنس ي ييبة ) (37%م ي يين أفي ي يراد العين ي يية الت ي ييي تق ي ييدر ب( )28مبح ي ييوث ،عل ي ييى اس ي ييتخدام طريق ي يية
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التعلي ي يييم املبي ي ييرمج ،و( )11مي ي يين أف ي ي يراد العيني ي يية يربطي ي ييون نجي ي يياح الي ي ييدرس الفلسي ي ييفي باسي ي ييتخدام طريقي ي يية
اإللقاء إلى جانب طريقة املشروع والتعليم املبرمج.
يتضي ي ييح م ي ي يين خ ي ي ييالل املطي ي ي ييات الرقمي ي ي يية ال ي ي ييواردة ف ي ي ييي الج ي ي ييدول أع ي ي يياله ،أن الفئ ي ي يية الغالب ي ي يية م ي ي يين
أف ي ي ي يراد العين ي ي ي يية تنح ي ي ي يياز بش ي ي ي ييكل مباش ي ي ي يير وراء اس ي ي ي ييتخدام طرائ ي ي ي ييق ت ي ي ي ييدريس الفلس ي ي ي ييفة وف ي ي ي ييق الط ي ي ي ييرق
الحديثي ي يية ا واملتمثل ي ي يية في ي ييي املناقش ي ي يية وطريق ي ي يية حي ي ييل املش ي ي ييكالت ،واسي ي ييتخدام الحاس ي ي يوب ف ي ي ييي الت ي ي ييدريس
إذا أردنا بالفعل تحقيق غايات وأهداف الدرس الفلسفي ،بشكل فعال.
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الجدو رقم ( :)9الصعوبات التي كان يواجهها "املفتشون املتدربون " عند تدريس
مادة الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي
الصعوبات

موافق

محايد

ال اوافق

ضعف قدرات

14

08

03

موافق

ال اوافق

بشدة

بشدة

01

0

الجمع

26

ومعارف التالميذ
إدماج املقررات

08

09

03

04

03

28

الدراسية
عدم كفاية الحيز

10

0

07

09

01

28

الزمني لتدريس
الفلسفة
ضعف البرامج

15

07

04

01

01

18

التكوينية الخاصة
بال ساتذة
ندرة الوسائل

12

02

09

03

01

26

الديداكتيكية
عدم توفر الفضاء

12

03

06

02

03

26

املالئم

نستنتج من خالل الجدول ،أن الفئة الغالبة من املبحوثين ترجع أهم الصعوبات التي كانت
تعترضهم أثناء تدريس الفلسفة ،تعود باألساس إلى ضعف البرامج التكوينية التي كانوا يتلقونها
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لتطوير كفاياتهم البيداغوجية ،في التدريس وتقدر هذه الفئة ب () 15مبحوث من العينة اإلجمالية
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التي تضم ( )28مبحوث ،ويليها ضعف قدرات ومعارف التالميذ تقدر ب ( ) 14مبحوث من أفراد
العينة ،تليها ندرة الوسائل الديداكتيكية الالزم توفرها لتعدد وسائل وطرق تدريس الدرس الفلسفي
عدم توفر الفضاء املالئم ،لذلك تفاعل مع هذه االختيارات التي تحتل الرتبة الثالثة ( )12فردا من
أفرا العينة .وهناك باقي الصعوبات كما هو وارد في الجدول تحتل الرتب األخيرة من التصنيف حسب
اختيارات املبحوثين.
إذن ما يمكن أن نستنتجه من هذا الجدول ضعف البرامج والدورات التكوينية ل ساتذة
املدرسين ملادة الفلسفة ،يشكل أولى الصعوبات التي يتلقاها مدرس ي هذه املادة في تطوير قدراتهم
ومهارتهم ،بل وكفاياتهم لبلوغ األهداف القصوى لنجاح العملية التعليمية التعلمية ،بكل مكوناتها
وهذا بالفعل ينعكس على التالميذ .في الغالب ما تكون قدراتهم ومعارفهم ضعيفة حول املحتوى
وهذا يعود بالسلب على الرهانات التي تراهن عليها مادة الفلسفة بالسلك الثانوي التآهيلي.

املبيان رقم ( :)5يوضح مدى موقف هيئة التفتيش من إعتماد ةالطرق التقليدية خال تدريس الدرس
الفلسفي

يتضح من خالل املبيان ،أن نسبة الذين أكدوا عن مواقفه في اعتماد الطرق التقليدية في
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تدريس الفلسفة (اإللقاء والتلقين )...يحتلون نفس املبحوثين الذين ينفون ذلك ويلحون على تجاوز
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هذه الطرق وذلك بنسبة ) ) 43%بينما نسبة ) ) 14%غير مهتمين بكلتا الحالتين ،هذا يدل على أن
هناك توافق بين أراء البيداغوجيا التقليدية في التدريس وأراء من يرغبون في تجاوز هذه البيداغوجيا
بخلق طرق فعالة ونشيطة والذين وضحوا عدم اهتمامهم بذلك حسب منظورهم؛ يصعب الفصل
بين بين الطرق الحديثة والتقليدية ،في التدريس وبهذا يجب استخدام كلهما لكونها ضروريان في بناء
الدرس الفلسفي.

املبيان رقم ( :)6يوضح مدى إملانية إخضاع الدرس أو عدم إخضاعه للشق البيداغوجي
والتربوي
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يتضح من خالل املبيان أن نسبة ( )%82من هيئة املفتشين صرحوا بموافقتهم على إخضاع
الدرس الفلسفي بالسلك الثانوي التآهيلي للشق البيداغوجي ،وهذا استنادا على مالحظتهم التي أكدوا
على ذلك والتي تنساق بكون الفلسفة هي مادة دراسية شأنها شأن باقي املواد الدراسية وبالتالي ال
يمكن أن تكون استثناء بل ينبغي التعامل معها بطرق منلجية تراعي الجانب البيداغوجي والتربوي
وإذا لم يتمكن مدرس ي الفلسفة من ذلك سيثم عزل مادة الفلسفة عن باقي املواد األخرى ،وفي املقابل
هناك فئة تعارض هذا الطرح تقدر بنسبة من املبحوثين تقدر بي )  ( 14%ترى بأن الفلسفة كمادة
مدرسة ال ينبغي إقحامها ضمن باقي املواد التي تستند إلى الجانب البيداغوجي لكونها لها بيداغوجية
مستقلة عن باقي املواد املدرسة ،بينما هناك نسبة من عينة املفتشين أكدوا عن عدم اهتمامهم
بالشق البيداغوجي الخا

بمادة الفلسفة لكون الفلسفة كفكر حر تختلف بشكل مطلق عن

الفلسفة كمادة مدرسة وتقدر نسبة هؤالء بي).)4%

املبحث الثالث
 -1أراء املفتشين حو أهم املقترحات التطويرية الواجب اعتمادها لتحسين طرق تدريس
الفلسفة
إن من أهم املقترحات التطويرية التي تالحظ هيئة املفتشين أنها مناسبة لالرتقاء بتدريس الفلسفة
بالسلك الثانوي التآهيلي وخاصة الثانية باكالوريا نجد:
 -اعتماد املفاهيم والنصو

الفلسفية لبناء الدرس الفلسفي.

 يجب على مدرس ي مادة الفلسفة ،مقاربة النوع وليس الكم. التدرج في بناء الدرس الفلسفي ،والذي يقتض ي من املدرس االنتقال من البسيط إلى املعقد. ترك املجال إلبراز املواهب الثقافية للتالميذ واألساتذة وذلك من خالل إبداعاتهم ومهارتهم فيالقيام بعروض فنية أو مسرحية لها عالقة بمواضيع التدريس املقدمة.
 -اعتماد وتطبيق اإلطار املرجعي الخا

بمادة الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي والعمل

بمقتضياتها كما أنزلت
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 العمل على طرق تدريس حديثة ،وخاصة االستناد إلى بيداغوجيا املشروع بكونها الطريقة املالئمةللتدريس مع محاولة االهتمام باملصوغات الخاصة بمادة الفلسفة و تكيفها مع طبيعة الدرس وتحينها
إن أمكن ذلك.
 -خلق آلية النقا

والحوار وتقبل رأي األخر من بين األليات الواجب تطويرها للتالميذ ومراعاته

بشكل ضروري بالنسبة للمدرسين.
 -2التحليل الحصائي والوصفي لنتائج الدراسة امليدانية الخاصة بعينة األساتذة
املدرسين ملادة الفلسفة بنيابة سال.
الجدو رقم ( :)1تو يع أفراد العينة حسب الجنس
الجنس

التكرارات

النسبة املئوية

الذكور

27

67.5 %

اإلناث

13

32.5 %

املجموع

40

100 %

مبيان رقم ( :)1تو يع أفراد العينة حسب الجنس
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يالحييظ ميين خييالل معطيييات الجييدول واملبيييان املرافييق لييه ،أن نسييبة ) )67.5%ميين أفيراد عينيية
األس يياتذة ذك ييور مقاب ييل )( 32.5%إن يياث وه ييذا ي ييذل أن فئ يية ال ييذكور تحت ييل نس ييبة كبي ييرة ج ييدا م يين فئ يية
اإلناث.

الجدو رقم ( : )2تو يع عدد األساتذة حسب التخصص "بسلك الجا ة "
فئة املبحوثين

علم االجتماع

علم النفس

عدد األساتذة

17

03

فلسفة عامة

14

املجموع

40

حسب كل تخصص
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املبيان رقم ( :)2يمثل نسبة تو يع عدد األساتذة حسب التخصص "بسلك الجا ة "

نالح ييظ م يين خ ييالل معطي ييات الج ييدول واملبي ييان املراف ييق ل ييه ،أن نس ييبة ) ( 42%ينح ييدرون م يين
شييعبة علييم االجتميياع وهييي الفئيية الغالبيية فييي العينيية ،وتليهييا نسييبة ) ) 35%تخصييص فلسييفة عاميية ،وفييي
الترتيب الثالث نجد فئة ) )22%تمثل نسبة الحاصلين على اإلجازة بشعبة علم النفس.
الجدو رقم ( :)3تو يع املبحوثين حسب الشواهد املحصل عليها
الجا ة

دبلوم

املاستر

الدكتوراه

اآلهلية

الدراسات
املعمقة
عدد

23

04

10

2

1

املبحوثين
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املبيان رقم (: )3

يقدم نسبة تو يع املبحوثين حسب الشواهد املحصل عليها
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يالحظ من خالل معطيات الجدول واملبيان املرافق له ،أن نسبة ) )57%هم الفئة الغالبية مين
املبحييوثين ،الييذين يت ييوفرون علييى شييهادة اإلج ييازة علييى األكث يير ،بينم يا تليهييا نس ييبة ) )25%الحاصييلين عل ييى
ش ييهادة املاس ييتر وتليه ييا نس ييبة ) )10%ال ييذين حص ييلوا عل ييى دبل ييوم الدراس ييات املعمق يية ،ث ييم نس ييبة )) 5%
الحاصييلين علييى الييدكتوراه ،وفييي الترتيييب األخييير نجييد نسييبة ) ) 3%والتييي تقييدر بفييرد واحييد ميين فئيية 40
مبحوث حاصل على شهادة األهلية في تدريس الفلسفة.
وم ين خييالل هييذه النسييب يتضييح أن نسييبة درجيية الشييواهد األكاديمييية املحصييل عليهييا ميين قبييل
املبحييوثين ،تقتصيير بشييكل كبييير علييى شييهادة اإلجييازة ،بينمييا نسييبة شييواهد الدراسييات العليييا تحتييل نسييبة
ضعيفة ،وهذا يدل على أن ضعف التكوين واكتساب الخبرة الكافية بمهنة تدريس الفلسيفة،قد يكيون
مرده في الغالب عدم مسايرة التكوين األكاديمي بمختلف مراحله.
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الجدو رقم ( : )4تو يع املبحوثين حسب درجة سلم املهنة
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درجة

أساتذة السلك الثانوي التأهيلي

أساتذة السلك الثانوي التأهيلي

" الدرجة العادية "

" الدرجة املمتا ة "

الدرجة األولى

املهنة
01

عدد

الدرجة

الدرجة

الثانية

الثالثة

35

مرشد تربوي

املجموع

درجة
التبريز

01

01

40

02

األساتذة

النسبة

2.5%

% 87.5

2.5%

2.5%

100%

5%

املئوية

يتضيح ميين خيالل الجييدول أعيياله ،أن نسيبة ) ) 87.5%ميين أفيراد العينيية ينتمييون إليى الدرجيية الثانييية
مين السييلم املنهييي ،وهييي الفئيية الغالبيية كمييا يوضييح الجييدول ،بينمييا نسييبة الدرجيية املمتييازة تضييم ( )5%وفييي األخييير
نجيد درجية التبرييز يتيوفر عليهيا فقيط فييردين مين أفيراد العينية وتقيدر بنسيبة )،)5%

إذن نسييتنتج أن

الفيرق الشاسيع بيين نسيب درجيية املهنية ليدى مدرسي ي الفلسيفة بالسييلك الثيانوي رهيين بمسيتوى الكفياءة املهنييية
ف ييي الغال ييب الت ييي يت ييوفرون عليه ييا ،وم يين خ ييالل ه ييذه املعطي ييات يمك يين الق ييول أن ج ييل مدرس ي ي الفلس ييفة ال زال ييوا
ينضيمون إليى مسيتويات عاديية حسيب درجية السيلم املنهيي ،اليذي يتيوفرون علييه وهيذا ييدل عليى عيدم تيوفرهم
على شواهد عليا تثبت كفاءاتهم املهنية وتنعكس على مستوياتهم املهنية بمهنة التدريس.

الجدو رقم ( : )5تو يع املبحوثين ،حسب عدد السنوات التي قضوها في تدريس مادة الفلسفة

عدد املبحوثين

عدد سنوات التدريس

1

15
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1

14
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1

16

1

11

1

8

1

27

1

26

1

24

1

30

1

29

1

7

2

2

2

6

2

10

3

22

3

4

6

5

11

6

مجموع املبحوثين
40

مجموع سنوات التدريس
264
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املبيان رقم ( :)4تو يع األساتذة ،حسب عدد السنوات التي قضوها في تدريس مادة الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي

يتضييح ميين خييالل معطيييات الجييدول واملبيييان املرافييق لييه ،أن نسييبة ) )42%تتيراوح عييدد سيينوات
اشتغالهم بتدريس الفلسفة بالسلك الثانوي التآهيلي ،ما بين سيتة وعشير سينوات ،وهيي الفئية الغالبية
بين أفراد العينية ،وتليهيا نسيبة ) ) 30%يزييد اشيتغالهم بتيدريس ميادة الفلسيفة ،أكثير مين عشير سينوات
بينما نسبة ) ) 27.5%تحتل املرتبة األخيرة وتتراوح مدة التدريس لهؤالء مابين سنة وخمس سنوات.
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الجدو رقم ( :)6عدد املبحوثين الذين سبق لهم أن تلقوا التكوين البيداغوجي في طرق تدريس الفلسفة

عدد املبحوثين

عدد املبحوثين الذين

الذين قاموا

لم يقوموا بالتكوين

السبب في عدم التكوين

بالتكوين
32

08

02

التوظيف املباشر

05

يقرون بأنهم لم يتلقوا تكوينا في
طرق التدريس

01

الخدمة املدنية ،خارج التخصص

املبيان رقم ( :)5يوضح رأي األساتذة املدرسين حو استخدام طرق التدريس التقليدية

يتض ييح م يين خ ييالل املبي ييان ،أن نس ييبة ) )63%م يين عين يية األس يياتذة املدرس ييين يعارض ييون عل ييى
اس ييتخدام ط ييرق الت ييدريس التقليدي يية بينم ييا نج ييد أن نس ييبة ) (37%يوافق ييون عل ييى ذل ييك ،وه ييذا يحيلن ييا
حسب املعطيات الواردة في املبيان أعاله أن رأي األساتذة املدرسين ينساق بشيكل كبيير حيول اسيتخدام
الطي ييرق الحديثي يية لتي ييدريس مي ييادة الفلسي ييفة بالسي ييلك الثي ييانوي التي ييآهيلي ،واإلبتعي يياد مي ييا أمكي يين عي يين طي ييرق
التدريس التقليدية بإدخال أساليب وطرق تواكب التطور التربوي والبيداغوجي.
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الجدو رقم ( : )7طبيعة التكوين الذي اجتا ه أساتذة الفلسفة حو طرق تدريس الدرس الفلسفي

ملان اجراء التكوين
املدرسة

كلية

تحث تأطير

نسبة

النسبة التي تضم

العليا

علوم

املفتشين

التكوين

الفئة التي لم

لألساتذة

التربية

التربويين

الجمالية

تتلقى التكوين

15

08

09

ع ر ر رردد األس ر ر رراتذة

32

08

املجموع

40

الررذين اسررتفادوا
م ررن التك رروين ف رري
طر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررق
التدريس
النسبة املئوية

37.5%

20%

22.5%

80%

20%

100%

يتضح من خال املعطيات الواردة في الجدول أن نسبة ) )80%يصرحون بأنهم استفادوا
من التكوين في طرق التدريس ،وذلك بكل من املدارس العليا ل ساتذة وكلية علوم التربية الرباط
ومختلف الدورات التكوينية ذات األنشطة التربوية التي يسهر على تنظمها هيئة التفتيش ،بينما هناك في
املقابل نسبة ( )20 %هم الذين يعترفون بأنهم لم يسبق لهم أن قاموا بتكوين في طرق تدريس الفلسفة
وذلك يرجع إلى بعض األسباب كما يوضح الجدول أعاله.
بناء على املعطيات التي يوضحها الجدول يتبين أن هناك إملام كبير بالتكوين التربوي
والبيداغوجي الخا

بتدريس الفلسفة لتالمذة السلك الثانوي التأهيلي من قبل فئة عريضة من

املبحوثين الذين ربطوا تكوينهم باملدارس العليا ل ساتذة بنسبة ) )37.5%من النسبة اإلجمالية التي تقدر
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ب ) )80%للذين خضعوا للتداريب النظرية وامليدانية قبل االلتحاق بمهنة التدريس.
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الجدو رقم ( : )8طرائق التدريس التي يمكن استخدامها في بناء الدرس الفلسفي حسب آراء املبحوثين
طرائق التدريس

موافق

موافق

محايد

جدا

7

22

4

ال

ال أوافق

أوافق

بشدة

5

2

املجموع

املتوسط
الحسا ي

40
2.33

اللقاء
17.5%

55%

10%

28

11

0

12.5

5%

االنحراف املعياري

0.071

100%

%
0

40

0

1.28

املناقشة

على شلل املشكالت

70%

27%

0

0

0

97.5%

22

11

1

00

1

35

55%

27.5%

2.5%

0%

2.5%

10

14

8

0

1

25%

35%

20%

87.5%
1.49

طريقة املشروع

التعليم املبرمج

استخدام الحاسوب

التعليم التعاوني

املحاضرة

2.5%

0.456

0.818

33
82.5%

2.03

03

06

13

03

02

27

7.5%

15%

32.5%

7.5%

5%

67.5%

2.81

9

17

5

1

03

35

2.20

22.5%

42.5%

12.5%

2.5%

7.5%

7

14

9

0

1

17.5%

35.5%

22.5%

0

2.5%

05

13

02

12

03

0.918

1.039

1.132

87.5%
31
77.5%

2.16

0.898

35
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12.5%

32.5%

5%

7.5%

30%

87.5%

2.86

1.278

نالح ييظ م يين خ ييالل الج ييدول ،أن نس ييبة ( (%70م يين أف يراد العين يية أك ييدوا أنه ييم موافق ييون ج ييدا عل ييى
اسييتخدام طريقيية املناقشيية فييي تقييديم الييدرس الفلسييفي ،لتالمييذة السييلك الثييانوي التييآهيلي آداب ،وتليهييا
اس ييتخدام طريق يية ح ييل املش ييكالت بنس ييبة ) )55%بص يييغة مواف ييق ج يدا ،بينم ييا تحت ييل طريق يية اس ييتخدام
الحاسييوب نسييبة ) )22%ميين داخييل العينيية املدروسيية واسييتخدام التقنيييات الحديثيية املتمثليية فييي طريقيية
استخدام الحاسوب.
نجييد حسييب املعطيييات الييواردة فييي الجييدول أعيياله ،أن هنيياك تف ياوت بييين درجيية اسييتخدام طييرق
الت ييدريس حس ييب رأي ك ييل مبح ييوث ،لك يين نج ييد طريق يية املناقش يية تحت ييل الدرج يية األول ييى ب ييين اختي ييارات
املبحوثين إلى جانب توظيف طريقة حل املشكالت.
الجدو رقم ( : )9أهم الصعوبات التي يواجهها مدرس ي مادة الفلسفة بالسلك الثانوي
التأهيلي
موافق

محايد

ال أوافق

موافق بشدة

ال أوافق بشدة

املجموع

الصعوبات
28

02

6

2

0

38

ضعف قدرات ومعارف
التالميذ
إدما املقررات الدراسية

10

06

06

02

01

25

عدم كفاية الحيز الزمني

31

01

03

0

0

34

ضعف البرامج التكوينية

16

06

06

00

01

29

لألساتذة
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ندرة الوسائل

18

07

04

02

01

32

الديداكتيكية

عدم توفر الفضاء املالئم

21

06

04

03

01

35

نستنتج من خالل املعطيات التي يتضمنها الجدول ،أن الفئة الغالبة من املبحوثين ترجع
أهم الصعوبات التي كانت تعترضهم أثناء تدريس الفلسفة ،تعود باألساس إلى ضعف قدرات
ومعارف التالميذ وتقدر هذه الفئة بي ( ) 28من العينة اإلجمالية التي تضم ( )40مبحوث ،ويليها عدم
كفاية الحيز الزمني املخصص إلجراء الدرس الفلسفي معية التالميذ وتقدر بي ( )31ونجد  21من أفراد
العينة يرجعون الصعوبات التي تتخاللهم أثناء التدريس ،إلى عدم توفر الفضاء املالئم بكل املعدات
والوسائل الديداكتيكية لبناء وتفعيل الدرس الفلسفي ثم هناك في املقابل ضعف البرامج التكوينية
ملدرس ي الفلسفة هي كذلك من بين الصعوبات التي يجب تجاوزها كما أكد ذلك  16مبحوث من
أفراد العينة.
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املبيان رقم ( :)6يوضح مدى إملانية إخضاع الدرس أو عدم إخضاعه للشق البيداغوجي
والتربوي

يتضح من خالل املبيان أن نسبة ) ( 70%من األساتذة املدرسين صرحوا بموافقتهم على
إخضاع الدرس الفلسفي بالسلك الثانوي التآهيلي للشق البيداغوجي ،وفي املقابل هناك فئة تعارض
هذا الطرح تقدر بنسبة ) ( 23%من املبحوثين ومن خالل هذه املعطيات يتبن أن نسبة املوافقة على
استخدام بيداغوجيا الفلسفة والعمل بها خالل التدريس كانت حاضرة لقوة وهذا يعطي نظرة
شمولية عن اهمية الجانب البيداغوجي والتربوي في تحسين طرق تدريس الفلسفة.
-2

أراء األساتذة حو أهم املقترحات التطويرية الواجب اعتمادها لتحسين طرق تدريس

الفلسفة
ميين أهييم املقترحييات التطويرييية الت يي تالحييظ هيئيية املفتشييين أنهييا مناسييبة باالرتقيياء بت يدريس الفلسييفة
بالسلك الثانوي التأهيلي وخاصة الثانية باكالوريا نجد:
 تييوفير خزانيية مدرسييية ،تضييم الكتييب واألرشيييفات التييي تخييص مييادة الفلسييفة وتسيياعد التالميييذ علييىالتكوين الذاتي.
 -التخفيض من عدد التالميذ داخل الفصل.
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 -توفير الحيز الزمني الكافي لبناء وتفعيل الدرس الفلسفي.
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 تقليص عدد الدروس التي تتضمنها املقررات الدراسية الخاصة بمادة الفلسفة. إذميياج التكوينييات الحديثيية فييي الييدرس الفلسييفي واملتمثليية فييي إدخييال بيرامج إلكترونييية وطييرق فعاليية فيييالتدريس.
 القيييام بييالتكوين املسييتمر ل سيياتذة ،فييي مييا يخييص الشييق البيييداغوجي والتربييوي وهييذا أكييد عليييه الكثيييرمن املبحوثين.
 تحفييز التالمييذ عليى القييام بعيروض تفعيح عين غميوض اإلشيكال الفلسيفي اليذي الزال يشيكل حييرةللتالميذ.
 عصرنة أشكال التقويم وذلك باالهتمام أكثر باالختبار الشفوي. تخصيص ساعات إضافية للعمل التطبيقي وتوفير الوسط التربوي املالئم لذلك. الرفع من فعاليات التكوين املتبادل بين املدرسين وذلك من خالل اللقاءات التربوية من داخلاملؤسسة وخارجها.
خالصة
لقد خلص البحث في نهاية شقه التطبيقي ،من هذه الدراسة إلى جانب املعالجة اإلحصائية
وتفريغ معطياتها ،إلجابات أفراد العينة التي يمثييلها أساتذة الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي
التابعين لنيابة سال ،واملفتشين املتدربين بمركز تكوين املفتشين الرباط ،بقسم الفلسفة ،إلى أن
هناك نوع من التداخل والتقاطع بين أساتذة الفلسفة واملفتشين املتدربين في ما يخص تصوراتهم
حول طرق تدريس هذه املادة بالسلك الثانوي التأهيلي القائمة على طريقة املناقشة التي تعد من
أهم الطرق التي ينبغي استخدامها عند تدريس الفلسفة للمتعلمين إلى جانب حث املبحوثين على
ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في بناء الدرس الفلسفي ،ثم نجد هناك تصورات تصب حول
محدودية التعامل بالطرائق امليدانية والبحثية واإلشكالية التي تبقى في أسفل الترتيب من حيث
درجة التطبيق ،وفي تدريس مواضيع الفلسفة بمختلف أشكالها.
إلى جانب ذلك خلصت الدراسة امليدانية إلى تقاطع في وجهات نظر أفراد العينة التي تؤكد على
أن هناك جملة من الصعوبات واملعيقات ،لكونها تحد من فعالية التدريس بطرق فعالة تساهم في
تدريس مادة الفلسفة على مستوى العمل امليداني والبحث العلمي ،وقد أعطى املبحوثين عدد من
املقترحات التي يمكن أن تساهم في سد بعض الثغرات و الصعوبات ،والتمكن من الرقي بتدريس
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الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي ،وذلك بتفعيل وأجرأة كل التوصيات واملبادئ التي تنادي بها
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املستجدات واملتعلقة بمنالت وطرق تدريس هذه املادة وقد انصب تركيز جل املبحوثين حول األمور
التي تتعلق بدوافع التغيير والدعوة املعنوية وتوفير املؤهالت العلمية وإعادة النظر في البرامج التربوية
وأنواع التقويم الخاصة بمادة الفلسفة.
وخالصة ملا سبق فقد كانت مختلف املقترحات ،والتصورات التي تقدم بها أفراد العينة ،لها
عالقة بالجوانب البيداغوجية واإليبستمولوجية التي ينبغي تفعيلها بغية تجويد طرق تدريس
الفلسفة لتالمذة السلك الثانوي التأهيلي.
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الفصل الرابع
مقترحات وتوصيات البحث
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تقديم
المبحث األول  :االستجواب السقراطي وطرق التدريس عند السفسطائيين
المطلب األول :الطرق االستجوابية في تدريس الفلسفة
المطلب الثاني :الحركة السفسطائية وطرق تدريس الفلسفة
المبحث الثاني  :متطلبات طرائق التدريس في التربية الحديثة
المطلب األول :طرق التدريس في المنظومة التقليدية
المطلب الثاني :أهمية طرق التدريس الحديثة ووظائفها
المبحث الثالث :التحليل النفسي ودوره في بناء طرق التدريس والتقنيات التعليمية
المطلب األول :المهام التربوية لمدرسي الفلسفة
المطلب الثاني :مناقشة نتائج البحث على ضوء الفرضيات

المبحث الرابع :طرق التدريس الحديثة (مقترحات تطويرية)
-

طريقة حل المشكالت:

-

طريقة المشروع .

-

طريقة التدريس الجمعي.

-

طريقة المحادثة الجماعية.

-

طريقة التدريس الفردي.

خالصة
خاتمة البحث
التوصيات
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مقدمة
لقي ييد تبي ييين لني ييا خي ييالل تحليلني ييا ملواقي ييف مدرس ي ي ي ومفتل ي ي ي الفلسي ييفة ،بي ييالتعليم الثي ييانوي
التي يأهيلي ،أن هن يياك ثالث يية مواق ييف متباين يية ح ييول عالق يية الفلس ييفة بالبيي يداغوجيا؛ فهن يياك
موقييف يلييح علييى ضييرورة انفصييال الفلسييفة و اسييتقاللها عيين البيييداغوجيا؛ بييدعوى أن هييذه
امل ييادة له ييا بيداغوجي يية خاص يية به ييا ،وف ييي املقاب ييل هن يياك موق ييف ي ييدافع عل ييى ض ييرورة إخض يياع
الييدرس الفلسييفي املدرسي ي إلييى مقاربييات بيداغوجييية وطييرق التييدريس بخطييى ديداكتيكييية ،ثييم
نج ييد موقف يا توفيقي يا ب ييين امل ييوقفين يؤك ييد م يين جه يية أن الفلس ييفلة بش ييكل ع ييام متعالي يية ع يين
علوم التربية لكونها تدعو إلى تجاوز كل ما هو ثابت ،ومن وجهة أخيرى ييدافع أحيحاب هيذا
املوقف إلى انفتاح اليدرس الفلسيفي عليى النظرييات التربويية التيي تراعيي الجانيب البييداغوجي
والديييداكتيكي ،وفييي الن ذاتييه ينبغييي علييى مدرس ي ي الفلسييفة الحيير

علييى الطبيعيية النقدييية

واملس يياءلة الح ييرة الخاص يية باملع ييارف الفلس ييفية املدرس يية وع ييدم إقح ييام امل ييادة ف ييي التنمي يييط
واالختزال.
انطالقي ي ييا مي ي يين مختلي ي ييف ه ي ييذه املواق ي ييف املتعلقي ي يية بت ي ييدريس الفلس ي ييفة وربطهي ي ييا بالجان ي ييب
البيييداغوجي والتربييوي ،ارتأينييا أن نوجييه املسييار العييام لهييذا الفصييل األخييير وفييق السييياق العييام
للبحييث وذلييك عبيير تحديييد بعييض املتطلبييات الضييروري توفرهييا لييدى مدرس ي ي ومفتل ي ي مييادة
الفلسييفة ،والتييي ال تخييرج عيين التربييية الحديثيية لكييون هييذه األخيييرة تييدعو فييي سييياقها النظييري
إل ييى تج يياوز ك ييل أش ييكال واس ييتراتيجيات وط ييرق الت ييدريس ،لكونه ييا تمي ييل إل ييى االخت يزال والتقن ييين
والتنميط في بناء الدرس الفلسفي لتالمذة السلك الثانوي التيأهيلي ،وهذا ما جعلنا نعرض
م يين جدي ييد بع ييض ط ييرق ت ييدريس الفلس ييفة؛ التقليدي يية والحديث يية ،لك يين ه ييذه امل ييرة س ينحاول
توضي يييح بعي ييض الخطي ييوات اإلجرائيي يية التي ييي قي ييد يسي ييتند إليهي ييا مدرسي ييوا الفلسي ييفة كمقترحي ييات
تطويرية أثناء التدريس ،وهذا ال يتمكن منه أي ميدرس إال بفعيل معرفية متطلبيات وغاييات
وأهداف ،بل واملراحل الواجب إحترامها خالل استخدام طريقة التدريس دون غيرها .
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تبقييى جييل هييذه املتطلبييات الخاصيية بطييرق تييدريس الييدرس الفلسييفي ناقصيية ،إن لييم تخييرج
عن شقها النظري وتسيتمد منيالت التيدريس فيي شيموليتها ،بيل وتميتح جيل معطياتهيا

التيي

تض ييع ف ييي طياته ييا اقتراح ييات وحل ييول عل ييى ش ييكل كت ييب أو مق يياالت ،أو محاض يرات وع ييروض...
تربوييية تضييع كييل مييدرس لهييذه املييادة أمييام املسييتجدات التربوييية والعلمييية الخاصيية بتطييوير
ط ييرق الت ييدريس بص ييفة عام يية ،وال ييدرس الفلس ييفي بص ييفة خاص يية ،وله ييذا حاولن ييا م يين خ ييالل
املبحي ييث األخيي يير لهي ييذا الفصي ييل الوقي ييوف عني ييد أهي ييم هي ييذه املقترحي ييات التطويريي يية لوضي ييع كي ييل
املهتمييين بطييرق التييدريس أمييام بعييض النميياذج الغربييية التييي عرفييت تطييورا فعيياال فييي تييدريس
الفلسي ييفة وأصي ييبحت بمثابي يية نمي يياذج عامليي يية راقيي يية يحت ي يذى بهي ييا داخي ييل املنظومي يية التعليميي يية
الراهنة.
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المبحث األول :االستجواب السقراطي وطرق التدريس عند السوفسطائين
المطلب األول :طرق التدريس االستجوابية
 -الطريقة االستجوابية:

تعد الطريقة االستجوابية املعتمدة غالبا على سؤال املدرس وأجوبة التالميذ ،وهي من
أكثر الطرق التربوية في فصولنا الدراسية ،مثاال يتوق أغلب املتعلمين إلى تحقيقه ،ظنا منهم؛ أن
الطريقة االستجوابية تنبني على تصور جديد للمتعلم حول املعرفة املدرسة ،وهذه الطريقة
تتخذ جدواها من " سقراط وأفالطون " .
 -1االستجوا السقراطي

يتحدث أفالطون في حواراته عن الطريقة التي كان يعتمدها أستاذه سقراط للوصول إلى
اكتشاف الحقيقة ،وتتمثل أساسا في إلقاء األسئلة على املتعلمين قصد توليد الحقائق من
أفكارهم ،ونجد في حوار "العبد مينون " نصا كالسيكيا حاول فيه سقراط عن طريق مجموعة
من األسئلة املوجهة إلى العبد مينون ،أن يجعل هذا األخير يكتشف األجوبة عن األسئلة املوجهة
له.
وفي هذا اإلطار ،يتبين أن الطريقة التوليدية التي كان ينلجها سقراط في دروسه ،أي طريقة
توليد األفكار في ذهن املتعلم عن طريق األسئلة التي تطرح عليه تعتمد بدروها على تصور فلسفي
لإلنسان واملعرفة.
-2الطريقة االستجوابية عند "جان جاك روسو"

" إن من بين األسس التربوية التي ينبغي استحضارها من قبل املدرس ،العمل على تحفيز
همة تلميذه للبحث ،وأن يعينه على اكتشاف الحقائق بنفسه ،وذلك بوضعه في الطريق املوصلة
لذلك عوض إرغامه على إتباع خطاب املدرس بصفة سلبية ،إن هذه الطريقة من شأنها أن ترغم
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التلميذ على التعلم بنفسه ،وعلى استعمال عقله ال عقل الخرين ،إذن الطريقة االستجوابية في
التاريف التربوي تساعد كل من املدرس واملتعلم على تجنب سلبيات التعلم" .

34

المطلب الثاني :الحركة السوفسطائية وطرق تدريس الفلسفة
برز السوفسطائيون في القرن الخامس قبل امليالد ،واعتبروا بحق آباء مهنة التدريس؛ فقد
قاموا بنشر املعرفة واملعلومات عن طريق إلقاء الخطاب واملحاضرات .وكانوا يهدفون إلى تعليم
الناشئة فن الخطابة ألجل إعدادهم للحياة السياسية والعملية بشكل خا
العملية املتغيرة واملعقدة بشكل عام.

وملتطلبات الحياة

35

نستنتج أن طرق تدريس الفلسفة بالنسبة للسوفسطائيين تقوم على :
أ-

وضع الهدف العام للتعلم مع إعداد املتعلم للحياة السياسية خاصة؛

ب -الهدف الخا

يتضح من خالل ،تعليم الناشئة فن الخطاب.

وهكذا يتضح أن طرق التدريس وتلقين املعارف لدى السوفسطائين ،تتجه نحو تحقيق جملة من
األهداف ذات املعايير التي ينبني عليها تيارهم ،والتي تتأسس عامة على تمكين وتزويد املتعلمين
بقدرات ومعارف ومهارات ،بل وكفاية التواصل وإقناع الخر بعحة ما يقولون وهذا ليس أمرا
هينا بقدر ما يتطلب مجهودا جبارا ،ولهذا نجدهم اهتموا أساسا بالذات اإلنسانية بعيدا عن
املعرفة املجردة.
وتمر مراحل الدرس في التمكن من إجابة املدرس عن األسئلة التي تلقى عليه من قبل التالميذ،
وهذا االستجواب مع التالميذ بجنبهم من انعدام الفهم الذي غالبا ما يرافق الدروس امللقاة
بالطريقة التلقينية ،ذلك أن املدرس الذي يكتفي بتلقين املعارف ال يعرف جيدا أن تالميذه فهموا

34

جان جاك روسو في كتابه ( إميل في التربية

(الديداكتيك العامة) مرجع سابق

 ) 242عن الدكتور،شبشوب أحمد كتاب " مدخل إلى الديداكتيك

(.)62

35الفلسفة (ط)2011،إفريقيا الشرق.
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الدرس أم لم يفهموه ،وبذلك فإن من خالل طرق التدريس االستجوابية بالنسبة ملدرس ي
الفلسفة ،يمكنهم ذلك من معرفة مدى فهم التالميذ للدرس الفلسفي وما هي أهم الصعوبات
التي الزالت عالقة بهم في الفهم والتحليل واملناقشة.
إذن من هذا املنظور يمكن القول أن الطرق االستجوابية في تدريس الدرس الفلسفي تدخل في
سياق الطرق النشيطة والفعالة ،التي تهدف باألساس إلى جعل املتعلم فاعال أساسيا داخل
الفصل ،ومركز العملية التعليمية التعلمية ،أما املدرس فيقتصر دوره على مسايرة خطى
التالميذ ،والحرس على السير املنطقي للدرس ،وتشجيع حب اإلطالع لدى املتعلم وتوجيه البحث
لبناء العملية التعليمية التعلمية بشكل متكامل.
من مقومات املدرس الفعال ،توجيه العمل نحو النشاط الفعلي للمتعلمين ،ألن هذا النشاط
املنطلق من مشاكل حقيقية هو الكفيل بدفع املتعلم إلى البحث والقيام بالعمليات الفكرية
واليدوية الالزمة الرتقائه إلى مستوى أحسن؛ وهذا ما يطمح أي عمل تربوي تحقيقه.
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المبحث الثاني :متطلبات طرق التدريس في التربية الحديثة
المطلب األول :طرق التدريس في المنظومة التقليدية36
نقصد باملنظومة التقليدية ،مختلف املمارسات التربوية التي تجعل التربية عملية تعليمية ،أي
عملية تهدف إلى تمرير مجموعة من املعارف والقيم و الرموز إلى التالميذ ،وهنا يمكن تقسيم
الطرائق التقليدية إلى العناصر التالية:
أ -الطرق التقليدية
 العمل التربوي:

تعتمد الطرق التقليدية أوال على تصور مميز للعمل التربوي ،فالتربية مثال قد تكون تلجينا
للمتعلم قصد جعله يتالءم مع مالمح املجتمع الذي يريد أن ينحته ،ويقول "جان كلود فيليو"
في هذا الصدد " تعتمد التربية التقليدية على الفرضية القائلة بأن املجتمع ثابت وغير متطور،
لذلك نراها تحاول تكوين أطفال قادرين ،عند بلوغهم مرحلة الرشد ،على التكيف مع قيم هذا
املجتمع ومن هنا جاء لجوء التربية التقليدية ،إلى تلقين التالميذ مضامين جاهزة ومضبوطة
بصفة مسبقة أي تلقين املتعلمين مجموعة من املعاريف و القيم والرموز التي تعتقد أنها صالحة
لجعل الفرد يتالءم مع وسطه االجتماعي الذي يعيش داخله".

37

التالميذ:

إن التربية التقليدية يكون انعكاسها على التلميذ عندما يفترض من خاللها املدرس أن املتعلم
صفحة بيضاء ،وأن يأتي إلى الفصل بدون معارف سابقة وهذا ما يمرر سلوك التلقين الذي
تقاربه الطرق التقليدية والذي يفرض على التالميذ موقفا سلبيا منفعال ،وبهذا الشكل نجد أن
الطرق التقليدية تجعل التلميذ يعتمد على ذاكرته في مختلف عمليات التعلم يقول "باملاد" في
هذا الصدد "أن األهمية التي تقترحها الطرق التقليدية في التدريس تتمثل في:
36

الدكتور،شبشوب أحمد كتاب " مدخل إلى الديداكتيك (الديداكتيك العامة) سلسلة علم التربية منشورات

رمسيسص الرباط (،ط،األولى )1997

الدكتور،شبشوب أحمد كتاب " مدخل إلى الديداكتيك  ،نفس املرجع ( . )59-58
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المراقبة التقليدية :وذلك بدعوة التالميذ إلى إعادة ما لقنه املدرس ،ودعوته لحفظ ما قام بشرحه
وتوضيحه ،هذا من ناحية و من ناحية أخرى ،فإن الطرق التقليدية تنظم عالقة التالميذ في
الفصل على مبدأ املنافسة وهذه النزعة تولد للتالميذ نزعة التملك وامليل إلى التقليد.
المدرس:

يحظى املدرس في مختلف الطرق التقليدية بمكانة مميزة تجعل منه املصدر الوحيد للمعارف
والقيم والرموز التي تلقن للتلميذ؛ أي أن التنظيم التقليدي للفصل يرتكز على سلطة املدرس
العلمية واملعنوية ،وتكون نظرته إلى املتعلم نظرة على أنه كائنا منفعال ال يتمتع بامللكات العقلية
الضرورية لتركيز سلوكه ،وهي وضعية تجعل املدرس املنظم الشرعي ل عمال والسلوكات داخل
الفصل ،وذلك اعتمادا على املنهاج املدرس ي".

38

المطلب الثاني :أهمية طرق التدريس الحديثة ووظائفها.
إن أهمية طرق التدريس الحديثة ،تتضح من خالل استغالل محتوى املادة بشكل يمكن
التالميذ من الوصول إلى الهدف الذي ترمي إليه غايات وأهداف مادة الفلسفة بالسلك
الثانوي التأهيلي ،وهنا البد أن يأخذ املدرس بيد التلميذ من حيث املستوى الذي وصل
إليه بغية تحقيق الهدف املنشود ،ولكي يحقق هذا ينبغي عليه تنويع طرق التدريس
وأساليب التبليغ التي يلم بها.

39

إذا وجدت الطريقة وانعدمت املادة تعذر على املدرس أن يصل إلى غايته وإذا كانت املادة
دسمة والطريقة ضعيفة ،لم يتحقق الهدف املنشود فحسن الطريقة ال يعوض فقر
املادة .ومن األسباب التي تجعلنا نعتني بالطريقة في التدريس نجد:
أوال؛ أنه ال يمكن فصل الطريقة عن املادة فلكي تؤدي الطريقة وظيفتها بنجاح ينبغي أن
ا
ترتبط باملادة بحيث يصبح االثنان كال واحدا ،فالطريقة ال يمكن عزلها عن املادة.1
38

الدكتور،شبشوب أحمد كتاب " مدخل إلى الديداكتيك (الديداكتيك العامة) املرجع نفسه (  )59بتصرف .
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ثانيا؛ إن الطريقة الناخحة يجب أن تقدم على أساس علمي من حيث ارتباطها وعالقتها
باملادة املراد تدريسها والهدف املراد الوصول إليه .ومن بين األسس واملميزات التي يجب
أن توفر في الطريقة الجيدة:
 -1توضيح أهداف الدرس أمام التالميذ؛
 -2رد االعتبار للمحفزات و الدوافع التي تدفع التالميذ إلى العمل؛
 -3استغالل مظاهر نشاط التالميذ وتكيفه مع موضوع الدرس؛
 -4من الضروري أن نبعث قدرة التالميذ بالحكم على نتائج التعلمات وتمكينهم من دراسة
النتائج التي وصلوا إليها.

1

 -5إذا أردنا نجاحا لطريقة التدريس املعتمدة من قبل املدرس؛ على هذه الطريقة أن تحرك
الدافع الباطني للتالميذ وأن يولد لديهم االهتمام باملادة املدرسة و هذا ما ينبغي على املدرس
توضيحه وشرحه من خالل دروسه الفلسفية ،وذلك ببذل الجهد الكافي من قبل التالميذ،
للفهم والتحليل واملناقشة وبناء اإلشكاالت الفلسفية ،لهذا نجد أن هناك عدة طرق يمكن بها
تحريك هذا الدافع من بينها:
أوال؛ تعريف التلميذ أهمية املادة املدرسة ،وما الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه ،فمثال إذا تمكن
التلميذ من رؤية العالقة بين ما يدرسه في املدرسة وبين النجاح في بعض مظاهر النشاط خارج
جدران املدرسة ذلك الذي يهدف املدرس إلى تحقيقه من أعماق نفسه.
ثانيا؛ ينبغي عل املدرس أن يجعل التلميذ يتمكن من السيطرة على املادة املدرسة ،طاملا كانت
هذه املعلومات موصلة إلى الهدف املنشود.

ثالثا؛ هناك طريقة أخرى الستشارة الدوافع الباطنية ،وذلك عن طريق عرض املشكلة املتوقعة،
فتستع ي إذا كان الهدف املراد الوصول إليه هو تكوين اتجاه عقلي القائم على اإلدراك و الفهم.
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رابعا؛ تعرف العملية التعليمية التعلمية ،طريقة ثالثة للحصول على الدوافع الذاتية و ذلك عن
طريق تبيان املدرس للتلميذ ،بأن املادة التي يدرسها تمكنه من استخدام قدرات أخرى لديه،
وبمعنى هذا أنه يجب على املدرس أن يطلع التلميذ ويمكنه من استخدام قدرات في مادته التي
قد اكتسبها من مواد أخرى ،كما يوضح له أيضا أن القدرات الجديدة التي تتكون لديه يمكن أن
تستغل في ميادين أخرى.

40

لهذا ،من الضروري على املدرس أن يعي األهداف واملادة ،وينمي طريقته في بناء وعرض الدرس
الفلسفي ،حيت يجعل التلميذ يلتفت إلى القدرات املكتسبة من امليادين املختلفة التي يمكن
ربط بعضها ببعض ،واستغاللها بطريقة مفيدة من أجل بلوغ الهدف وتحقيق غاياته ومراميه.
وهنا نجد "هربارت" الذي قد وضع طريقة على أسس سيكلوجية لجأ من خاللها إلى تحديث
استراتيجيات التعلم وذلك وفق أربع خطوات يقول بواسطتها يتمكن املدرس من سير دقة الدرس
وهذه الخطوات األربع هي كالتالي:

41

أوال :التمهيد واإلعداد؛ وفي هذه الخطوة يبدأ املدرس درسه بحقائق يعتقد تماما أنها معروفة لدى
التالميذ ،وبعبارة أخرى يبدأ بمعان واضحة لدى التلميذ مبنية على خبرات سابقة أو على مدركات
حسية مألوفة عنده.
ثانيا :العرض؛ وفي هذه الخطوة يعرض املدرس حقائقه الجديدة التي يود أن يعلمها للتالميذ.
ثالثا :الربط؛ وقد تكون هذه املرحلة أهم الخطوات األربع ،فاملدرس فيها يتقدم بعقلية املتعلم إلى
مقارنة الخطوتين السابقتين ،وكلما تمكن املدرس من ربط الجديد بالقديم ،ضمن عنصر
التمثيل السيكولوجي.

42

 40صالح عبد العزيز  ،املرجع نفسه ( )201-200بتصرف.
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رابعا :التطبيق؛ وفي هذه املرحلة من املحتمل أن يطلب املدرس من تالميذه تطبيق ما سبق ذكره
على مشاكل جديدة ،فمرحلة التطبيق ،إذن مرحلة يساعد املدرس من خاللها التلميذ على أن
يقوم بنفسه بحل املشاكل وفقا للقاعدة الجديدة أو للتعميم السابق فهمه.
لقد حث "هربارت" بخطواته السابقة املدرس بوسيلة فعالة من وسائل العرض ،كما أنه قد فكر
في الطريقة التي بها يبعث في الدرس الحياة ،وهو في ذلك قد أبرز عبقرية عظيمة ،فقد بدأ من
نفس البداية التي بدأ بها الفيلسوف الفرنس ي"جان جاك روسو" و"بستالوتزي" فقد بدأ بميول
املتعلمين و جذب انفعاالتهم يقول هذه العملية التربوية هي طريقة تحرك النشاط لتمام عملية
التعليم والتعلم ،والعادة السائدة لدى املدرسين أنهم يختبرون القدرات املعرفية و ميول التالميذ
كي يتعلموا ،ولكن "هربات" كان يعتقد أن العكس ححيح ،فالتالميذ البد أن يتعلموا شيئا حتى
يتكون لديهم الحافز والرغبة حول تعلم أشياء أخرى ،فامليل أو االهتمام بعبارة أخرى هو الترابط
الذي بواسطته تجذب األفكار و تتيح عملية التمثيل العقلي.

43

المبحث الثالث :دور التحليل النفسي في بناء طرق التدريس والتقنيات التعليمية

إن االنعكاسات التربوية كما تؤكد الدراسات النفسية والتربوية ،ال يمكن إدراك تجلياتها إال من
خالل املدى الطويل إذا أردنا الوقوف عند طرق التدريس التي حاول "جان بياجيه" الوقوف
عندها والتي يمكن اختزالها في طريقتين :
الطريقة األولى " :تتسم هذه الطريقة بعودة غير متوقعة إلى عوامل الفطرة والنضت الداخلي من
عوامل فطرية نابعة من النضت الداخلي وقد أثر في ذلك اللغوي"تشومسكي  "chomskeyالذي

صالح عبد العزي  ،مرجع سابق

( )205بتصرف .
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يؤمن رغم العمليات التبادلية والتقنية والوراثية جزئيا ،فهناك نواة فطرية ثابتة تتمم التراكيب
لإلنطالق بالكالم كعالقة الناطق باملنطوق التي نخلق عالقة إجتماعية أثناء التعلم".

44

الطريقة الثانية :تتخذ هذه الطريقة طبيعة بنيوية لكن تختلف عن الطريقة األولى بكونها تركز على
البعد الفطري وعالقته باملكونات الداخلية للذات املتعلمة بمكوناتها الخارجية ومدى فعالية هذه
املكونات مع الوسط الذي ينتمي إليه املتعلم ،إذن من خالل هذه الطريقة ينبغي على املدرس،
أثناء بناء الدرس بمعية التالميذ ،استحضار كل املكونات النفسية وأثرها على البنية الخارجية
التي تتمظهر على شكل سلوكات.
المطلب األول :المهام التربوية لدى مدرسي الفلسفة
تكمن أهمية هذه املهام في خلق وضعيات تدهش املتعلم وتحفزه ،وتجعل من فعل التفكير
الفلسفي فعال ضروريا وليس مجرد مناقشة لقضايا مجردة تمثل مسار التفكير الفلسفي الذي
عرف به تاريف الفلسفة ،أو جملة املشاكل التي ال يدركها سوى مدرس املادة من ناحية النشأة
والرهانات التي تقوم عليها .ومن هنا يمكن أن ينحصر دور مدرس ي الفلسفة عامة في إثارة الدهشة
والتساؤل لدى التالميذ ،ويكون ذلك انطالقا من ربطهم بمعارف حية يجدون فيها إجابات عن
الحيرة ومجمل اإلشكاالت والتساؤالت النابعة من حياتهم.
إذا كان مدرس الفلسفة يمثل وسيطا بين الفيلسوف واملتعلم ،فهذا يتضح من خالل ما يقوم
به من تحويل ديداكتيكي للمعرفة الفلسفية وجعلها قابلة للتعلم ،عن طريق تحويل الفلسفة من
مستوى النصو

الفلسفية إلى مستوى الحياة الفعلية للمتعلم ،وذلك باعتماد األمثلة وخلق

وضعيات مشكلة ،وتفجير النصو

وجعلها منفتحة على الحياة في كل أبعادها.

إذن الهدف املتوخي من كل هذا هو الرقي بطرق تدريس الدرس الفلسفي بمستوى السلك
الثانوي التأهيلي ،وذلك بنزع الطابع املجرد عن املعرفة الفلسفية ،ونزع الغرابة التي يعيشها
44والتوزيع،اإلمارات العهربية املتحدة،أبوضبي،ط 2009

( )58بتصرف .
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غاستون مياالريه ،علم النفس التربوي،ترجمة رباب العابد،كلمة ومجد املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
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الدرس الفلسفي بالنسبة للتالميذ ،وخلق دافعية ذاتية لديهم من أجل االعتياد على مادة
الفلسفة ،كحاجة إنسانية ملحة وضرورية.واحترام خصوصيتها الفكرية واملنلجية واملعرفية
وهكذا فعالقة الدرس الفلسفي بالحياة ،تثير أهمية املعنى داخل فعل التعلم ،فإذا لم يدرك
التلميذ معنى ودالالت التعلمات ،فإن دافعية التعلم تتضاءل لديه ،ناهيك عن قدراته على
التعلم الذاتي أو اإلبداعي ،فالذات املتعلمة تبحث دائما عن إجابات وفق األسئلة املطروحة
عندها والنابعة من انتظاراتها الخاصة.
إن مهمة مدرس الفلسفة يجب أن تكون منبثقة من الفلسفة نفسها ،كما أنها مهمة مرتبطة
باالختيارات األساسية .45لتعليمها ،وهذا يعني أنها مهمة ال تملى قبل املؤسسة التعليمية ،بالرغم
مما تعرضه لدى املؤسسة من انضباط لزمن الحصص الدراسية ،والتزام بمواعيد إلنهاء
الدروس ،وإنجاز ألشكال التقويم املختلفة.
إن فضاء القسم منبر أساس ي يمكن ملدرس الفلسفة أن يؤثر من خالله في املجتمع ،ولن يكون
ذلك إال بإخراج الدرس الفلسفي من مجرد تقنيات في خدمة املؤسسة ،إلى درس مفعم بروح
الفلسفة وقادر على تحويل املمارسة الفلسفية إلى ثقافة مدرسية ومجتمعية معممة ،وتحقيق
هذه املهمة مرتبط بالدور املحوري الذي يلعبه االشتغال على النصو

في تدريس الفلسفة،

فالنص الفلسفي يتيح إمكانية مهمة من شأنها أن تجعل الدرس الفلسفي فعاال ،وذات تأثير
إيجابي في شخصية املتعلم ألنه يسائل ذات املتعلم ويمده بقيم الحياة الفلسفية ،ذلك أن
النصو

الفلسفية تسمح للمتعلم بالتمرن على التفكير الفلسفي واكتساب آلياته الرئيسية ،كما

أنها تمكنه من وضع تمثالته االجتماعية أمام منظور نقدي ،بحيث تسمح له بمراجعة التمثالت
التي تلقاها عبر التربية عن طريق تعريضها للنقد واملساءلة وهكذا فالدرس الفلسفي يستطيع،

 -45الشية محمد "قضايا في تدريس الفلسفة وفي اإلنشاء الفلسفي" (ط األولى  2015نثر عالم الكتب الحديث لنشر
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اعتمادا على مقوماته ،أن يمد الجسور بين املدرسة والحياة .وبالتالي يصبح بإمكان هذا الدرس
أن يعيد تصور وإنتاج فكرة املدرسة وفق شروط الحياة ومتطلباتها.46
المطلب الثاني :مناقشة نتائج البحث على ضوء الفرضيات
من خالل مناقشة نتائج البحث ،في ضوء الفرضيات التي تم تمحيصها ،تبين بامللموس؛
أن جل مدرس ي مادة الفلسفة الذين يقدرون بنسبة ( )%70من أفراد العينة الخاصة
بأساتذة الفلسفة ،ال زالوا يميلون بشكل كبير إلى حصر بنيات الدرس الفلسفي ضمن
الطرق التقليدية ،كي ( طريقة التلقين ،طريقة املناقشة "الحوار" )...وهذا راجع باألساس كما
يصرحون إلى عدة صعوبات وإكراهات بيداغوجية وديداكتيكية داخل الفصل وخارجه كما
توضح ذلك مخرجات الدراسة امليدانية .
وفي محاولة منا للتحقق من ححة الفرضية التي كنا قد عرضنا من خاللها سابقا أن
مدرس ي الفلسفة ال يستخدمون الطرق الفعالة بالشكل املطلوب أثناء تدريسهم ملادة
الفلسفة داخل الحقل التربوي ،قد تين لنا فعال عبر نتائج الدراسة امليدانية أن ذلك راجع
باألساس إلى ضعف تلقي مدرس ي الفلسفة للبرامج التكوينية الخاصة بمنالت واستراتيجيات
وأساليب وطرق تدريس الفلسفة ،ونخص بالذكر هنا الطرق الحديثة.
وبناء على نتائج الدراسة نفسها خلصنا إلى ححة الفرضية التي تقول بأن غموض
العبارة وتعقيد املصطلح وتجزيئ املنلجية الخاصة بتدريس مادة الفلسفة كلها عوامل
تحول دون نجاح طرق تدريس الدرس الفلسفي بشكل متكامل ،ولهذا نجد فئة عريضة من
مفتل ي مادة الفلسفة انطالقا من مخرجات الدراسة امليدانية يطالبون بإخضاع الدرس
الفلسفي إلى الشق البيداعوجي والتربوي بنسبة تصل إلى ( )%80من مجموع العينة ،إذن
في عدم مراعاة الجوانب البيداغوجية والديداكتيكية الخاصة بمادة الفلسفة يرى كل من
مفتل ي ومدرس ي الفلسفة ،أن مدرسوا املادة غالبا ما يقعون في تجزيء مقومات املنلجية،
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املسطرة داخل األطر املرجعية والبرامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة لتالمذة السلك
الثانوي التأهيلي.
يمكن القول بعد مناقشة فرضيات البحث ومقارنتها مع نتائج الدراسة امليدانية ،أنه ثم
التحقق من صدق الفرضيات ،انطالقا من املعطيات الكمية والنوعية املتعلقة بالشق
التطبيقي لهذه الدراسة ،لكن رغم اختالف آراء كل من مدرس ي ومفتل ي مادة الفلسفة
حول طرق تدريس الدرس الفلسفي وربطه بالجانب البيداغوجي والديداكتيكي ،إال أن الفئة
العريضة منهم تؤكد على ضرورة جعل كل من الدرس الفلسفي واألساليب البداغوغية
والديداكتيكية وحدة متكاملة ال تقبل التجزيء.
المبحث الرابع :طرق التدريس الحديثة (مقترحات تطويرية)
 -1طريقة حل المشكالت

أهمية املشكلة في الحياة :يقول "أفريل" في كتابه "عناصر علم النفس التربوية" إن الحياة
الجديدة بهذا االسم هي تلك الحياة التي ال تخلو من مشاكلها ،فالحياة دون مشاكل معناها نصف
حياة ،وبهذا ال يمكن للفرد العيش بدون أن يواجه مشاكل 47،فإذا كان حل املشاكل يشكل جزء
هاما من دستور هذه الحياة ،أصبح من واجبات املدرسة أن تبحث عن طريقة تمكن أبناءها من
حل املشاكل التي تعترضهم في املستقبل وفي حياتهم اليومية ،وهذه الطريقة هي مميزة ألي جهد
مبذول في عملية التفكير ،وهذا ما يميزها عن الطرق التقليدية ،وجميع العمليات التربوية تتطلب
التفكير ،أو تتطلب حل املشكلة ،وأول ما يجب أن يبادر في ذلك املدرسين ،هو كيف يمكن منع
استخدام طريقة التفكير داخل جدران الفصل الذي سادت فيه الطرق التقليدية القديمة.
إن طريقة حل املشكالت تتطلب العمل املدرس ي بشكل يمكننا من أن نقوم أمام عقل التلميذ
مشكلة تتحداه ،وتدفعه إلى بذل مجهود يوصله إلى الحل في املستوى العقلي.
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وطريقة املشكلة قد يقوم بها فرد أو مجموعة ،وفي حالة ما تقوم بها جماعة من التالمييذ يجيب أن
تؤكييد ضييرورة التعيياون ،وتحمييل املسييؤولي،ة فعيين طريييق املناقشييات يمكيين تحديييد املييادة وترجمتهييا
والوص ييول به ييا إل ييى نت ييائج ،ق ييد ي ييتمكن األف يراد م يين العم ييل مس ييتقلين ع يين بعض ييهم ف ييي ح ييل املش ييكلة،
ويمكنهم من خالل ذلك الحصول على نتائجهم الفردية بتوجيه من املدرس.
وأخي ي يرا ،نالحي ييظ أن " ج ر ررون دي ر رروي" قي ييد اهي ييتم اهتمامي ييا بالغي ييا بطريقي يية املشي ييكلة مي يين الناحيي يية
اإلجتماعييية فقييد نظيير إلييى املدرسيية ككييائن حييي اجتميياعي ،رأى أنهييا تييتمكن ميين إعييداد الفييرد للحييياة
االجتماعييية املسييتقلة إذا كانييت نفسييها مجتمعييا مصييغرا يسييوده التعيياون فقييد كييان لهييذه النظرييية أثيير
عظيم على الروابط التي تربط املدرسة بالبيت واملجتمع ككل.

48

 -2طريقة المشروع

" إن فكرة املشروع لم تكن من مبتكرات "كلباترك" ،بل كانت مستخدمة في تدريس املنالت
الزراعية ،فقد كان يطلب من التالميذ أن يجربوا في مزارعهم الخاصة ما سبق أن تلقوه من
املبادئ الزراعية داخل جدران الفصل ،فاملشروع في حد ذاته مشكلة من املشاكل التي تكون في
وضعها الطبيعي للعمل وتبدع الطرق والوسائل الالزمة للتغلب على هذه املشكلة".49
يوفق " كلياترك " بين الطريقة القديمة وبين الطريقة الحديثة ،ويصل إلى أن التعلم ال يحدث
منفردا فهناك ما يطلق عليه إسم التعلم املصاحب ،فإذا كان تلميذ يتعلم الحساب فإنه يتكون
لديه في نفس الوقت امليل أو االبتعاد عن هذه املادة وبامليل تتكون عنده عادات أو مواقف أو
اتجاهات نحو تلك املادة وغيرها".

50

 -3طريقة التدريس الجمعي (التعليم التعاوني)

 48املرجع نفسه ( . )58

 50صالح عبد العزي  ،مرجع سابق
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تقصد بطريقة التدريس الجمعي ذلك "النشاط الجمعي الذي يعمل على استثارة النمو في الفيرد
والجماعة ومثل هذا التعريف يشمل التعليم في الفصل ومظاهر النشاط الفردي التيي يسياهم فيهيا
جميييع التالميييذ ،ويهييدفون إلييى غاييية واحييدة؛ وبعبييارة أخييرى يشييمل جميييع مظيياهر النشيياط التييي ترمييي
إليها الجماعة ،بحيث يعمل كل فرد منهيا نحيو أهيداف مرسيومة ،فيتحميل عيبء مسيؤولية الوصيول
إليها على أن املعنى سيزداد وضوحا كلما تقيدمنا ملناقشية بعيض مظياهر التعلييم الجمعيي ،ومين هيذه
املظاهر.

51

فقي ييد يتعي يياون كي ييل مي يين التالميي ييذ واملي ييدرس في ييي وضي ييع الخطي ييط التي ييي بواسي ييطتها يمكي يين الوصي ييول إلي ييى
األهييداف املرسييومة لييو أن الييبعض قييد ال يتفييق علييى مسيياهمة التالميييذ فييي معرفيية األهييداف النهائييية؛
ألنهييم ليسييوا فييي حاجيية إلييى ذلييك ،إال أننييا نعتييرف بييأن التالميييذ ال بييد أن تكييون لييديهم أفكييار ،واضييحة
عن األهداف والطرق والوسائل التي تمكنهم من الوصول إلى أهدافهم املباشرة.
إن تالميذ السنة األولى من التعلييم الثيانوي التيأهيلي ،قيد ال يتمكنيون مين فهيم األهيداف املتوخياة
مي يين وراء ق ي ييدرتهم عل ي ييى قي ي يراءة ال ي يينص الفلس ي ييفي ،أو تس ي ييليحهم ب ي ييالقيم الت ي ييي يتض ي ييمنها الخط ي يياب
الفلسييفي ،كييل هييذا يقييوم بإعييدادهم ألن يكونييوا مييواطنين صييالحين ،لكيين ميين واجييب املييدرس كييذلك
أن يوضييح لهييم بييأن الق يراءة سييتمكنهم ميين حيييث متابعيية دراسييتهم و الشييعور بلييذة اإلطييالع ،وتوسييع
األف ييق العقل ييي ل ييديهم وبع ييد س يينحاول أن نوض ييح العوام ييل املتحكم يية ف ييي التعل يييم الجمع ييي (التعل يييم
التعاوني) وهي:
أوال التخطيط وتتطلب هذه المرحلة:

 -1تحديد األهداف؛
 -2تحديد الطرق والوسائل التي تمكننا من الوصول إلى هذه األهداف؛
 -3تحديد الطرق والوسائل التي تمكننا من قياس نجاح النتائج النهائية؛
 -4تقويم الطريقة ومعرفة أثرها في التالميذ؛
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 -5إشراك كل من املدرس والتالميذ في إجراء عملية التنظيم بحيث يتحقق تنفيذ التخطيط،
فمهمة املدرس هي التفكير في تنظيم العمل اليومي الذي يتناسب وقدرة التالميذ ،أما مهمة
التالميذ تكمن في شد االنتباه والتتبع مع املدرس أثناء شرح الدرس ،والتفكير فيما يحتاجون
إليه في املستقبل القريب وتنظيم عملية الحصول على املعرفة ،فينظم التالميذ أنفسهم بحيث
يتمكنون من استخدام الكتب واألدوات الدراسية.
ثانيا؛ التعاون بين تالميذ الفصل إستراتيجية للوصول إلى الحقائق العملية.
ثالث؛ مالحظة الفروق الفردية بين التالميذ والعمل على التوفيق بين مختلف رغباتهم
وحاجاتهم.

52

إن رسييم مثييل هييذه الخطيية أو التخطيييط يتطلييب؛ تعيياون املييدرس مييع التالميييذ ،كإعييداد التالميييذ
لالسي ييتماع ملحاضي ييرة عامي يية ،أو لتنسي يييق معي ييرض أو مثي ييل هي ييذا الني ييوع مي يين العمي ييل بمختلي ييف األني ييواع
السابقة ،إذا أنه يتطلب مجموعة من املهارات الواجب توفرها في التالميذ.
إن اخييتالف قييدرات التالميييذ البييد أن يكييون فييي الحسييبان فييإذا كييان املوقييف يسييتدعي أن يقييوم
أحد التالميذ بتمثيله فيجب أن يختيار امليدرس مين بيينهم مين يمكنيه القييام بإلقياء قصية معينية أو
تمثيلها على أحسن وجه ،وهيذا يتطليب مين امليدرس إعطياء الفرصية لجمييع التالمييذ للمسياهمة فيي
هذا العمل بغية تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتشجيعهم على التعلم الجماعي.
إذا كييان التنظيييم عنصيرا هامييا ميين عناصيير التعليييم فأهميتييه إنمييا تكييون أعظييم فييي التعليييم الجمعييي،
وهييذا الينطبييق علييى املدرسييين فحسييب ،ولكنييه علييى كييل تلميييذ ميين تالميييذ املجموعيية وأخي يرا يوضييح
املدرس تقدير عمل تالمذتيه ،وكييف تمكين مين الوصيول بمعييتهم إليى األهيداف التيي وضيعها كخطية
لبناء الدرس .
يتطلب التعليم الجمعي من املدرس الوقت واملجهود وبعض الصعوبات الفردية ،لكن رغم هذا
كله على املدرس ،تجاوز ذلك بمعية تالمذته لبلوغ أهداف خطة الدرس بنجاح.

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

119

 52املرجع نفسه ( .)59

طرق تدريس الدرس الفلسفي ،بالسلك الثانوي التأهيلي مقاربة تشخيصية تقوميية ،ألساتذة ومفتشي مادة
الفلسفة " الثانية باكالوريا آداب أمنوذجا "……………………………………… ………………………….إبراهيم الوثيقي

 -4طريقة المحادثة الجماعية (طريقة المناقشة)

في هذه الطريقة يلجأ املدرس إلى تنظيم الفصل على شكل هيئة سياسية " كالبرملان" بحيث
يتي ح لكل تلميذ فرصة املساهمة في النشاط ،ولقد جعل هذا لكل تلميذ أهمية عظيمة وجعله
يتشجع ويساهم بحرية في أنشطة التعلم التي تتخذ أساليب وإستراتيجيات متنوعة تسمح
للتالميذ باملساهمة الفعالة في الدرس ،ولهذا فطريقة اشتغال املدرس في هذه الحالة تكون
بالصيغة الجماعية ،التي تولد للمتعلمين جو املنافسة وتقبل آراء الخرين من املتعلمين كيفما
كانت .
 -5طريقة التدريس الفردي(طريقة التعلم الذاتي)

في مستهل هذا القرن املاض ي تعرضت طريقة املحادثة الجماعية لبعض االنتقادات ،ألنها
كانت ال تتيح الفرصة لتحقيق الفروق الفردية بين التالميذ ،وفي طريقة التدريب الشفهي التي
بدأها "بستالوتزي" وتتبعها "هربارت" كان املدرس يعرض الدرس أمام جميع التالميذ ،فكان هذا
النمط في التدريس مضافا إليه امتحانات أخر العام الدراس ي أمرا غير مقبول أو مستساغ لدى
بعض املربين ،وعن طريق ما وصل إليه علماء النفس النتائج الخاصة بسمات الخصائص
الفردية نجد بداية االهتمام بالطرق الفردية في التعليم قد ظهرت في املدارس.

53

 مواطن القصور في هذه الطريقة

التلميذ من خالل هذه الطريقة ال يتمكن من التفرغ ألي عمل آخر ،إال بعد أن يفرغ من
القيام بما تعهد به في تعاقده التربوي ،كما تتحولت الفصول إلى املعامل أو على شكل قاعات
ومؤتمرات وينتقل املدرسون إلى مستشارين.
إن استجابة درس الفلسفة إلى التربية الفكرية املتوخاة منه تقتض ي استلهام طرق التفكير
وأسلوب الكتابة كما ينلجها الفيلسوف ،ومطابقة ديداكتيك الدرس الفلسفي لهما.54
 53صالح عبد العزي  ،مرجع ساببق (

 )222بتصرف .

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

120

 -54املرجع نفسه .

طرق تدريس الدرس الفلسفي ،بالسلك الثانوي التأهيلي مقاربة تشخيصية تقوميية ،ألساتذة ومفتشي مادة
الفلسفة " الثانية باكالوريا آداب أمنوذجا "……………………………………… ………………………….إبراهيم الوثيقي

إن من بين األهداف التي ينبغي أن يراهن عليها مدرسوا الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي ،هي
أن طرق تدريس الفلسفة يجب أن تتخذ بعد التفكير املنطقي ،والسعي وراء تنمية القدرات
العقلية لدى املتعلم ونقله من التفكير النقدي ،إلى إكتساب مهارات الطرح اإلشكالي واتخاذ
املواقف وتقييم األفكار و الوقائع ( .55)15

خالصة:
يتضح من خالل أهم هذه املقترحات التطويرية التي تكشف عن خصائص وأساليب
واستراتيجيات طرق التدريس التقليدية والحديثة ،أن طرق التدريس ال يمكن أن تحقق نجاحا
متكامال داخل العملية التعليمية التعلمية ،إال بمراعاة أهمية ومردودية هذه الطرق وتكيفها مع
كل الجوانب النفسية واالجتماعية والتربوية التي تحيط باملتعلمين ،وفي املقابل من واجبات
مدرسوا الفلسفة وجل املهتمين بها فصل األسلوب العام الذي يرتبط بحقل التدريس ،وتدريس
الفلسفة خاصة ،ألن تدريس هذه املادة ،باملعنى املعاصر لكلمة " فلسفة " ،ال يقصد إثبات
حقائق معطاة وإنما ينبغي أن يتجه إلى تزويد املتعلم باللية التفكيرية التي يمارس بها الفيلسوف
إنتاجه ملفاهيمه وأطروحاته واستدالالته و ججه ،بعبارة أخرى؛ إن طرق التدريس العالة هي
التيي توجه ذهن التالميذ إلى البرهان الحجاجي الذي يتضمنه الخطاب الفلسفي وتمكينهم من
ألية تحليل ومناقشة ونقد اإلشكاالت الفلسفية التي تعترضهم أثناء التعلم .
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 - 55املرجع نفسه .
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خاتمـــة البــــحث
م يين ب ييين األس ييس الت ييي حاولن ييا ف ييي ه ييذا البح ييث التركيي يز عليه ييا ،م ييوازاة م ييع الش ييروط
املوضوعية والذاتية التيي تتأسس عليها هذه الدراسة وفق مقاربة تربوية ،تقويميية لواقيع
ت ي ييدريس مي ييادة الفلس ي ييفة بالسي ييلك الثي ييانوي الت ي يأهيلي ،انطالقي ييا مي يين آراء مدرس ي ي ي ومفتل ي ي ي
الفلسفة لطرق تدريس الدرس الفلسفي .
حاولنييا ميين خييالل هييذا العمييل تقييديم اسييتبيان للمبحييوثين نهييدف ميين خاللييه معرفيية
آراء ومواق ييف ك ييل م يين مدرس ي ي ومفتلي ي ي م ييادة الفلس ييفة ،ح ييول أه ييم اإلج يراءات والت ييدابير
التربوية الواجب اعتمادها للرقي بطرق تدريس الدرس الفلسفي.
ثم قمنا في مرحلة ثانية بتجمييع معطييات البحث،الكميية والنوعيية وتفريغهيا اعتمياد
علييى امليينلت الوصييفي التحليلييي ،وبعييد وصييف وتفسييير هييذه النتييائج تبييين بييامللموس أن جييل
مدرسي ي مييادة الفلسييفة الزالييوا حبيسي ي الطييرق التقليدييية ،ولكيين علييى اليرغم ميين ذلييك؛ نييرى
أنهييم يطمحييون إلييى اسييتخدام الطييرق الحديثيية "الفعاليية " فييي حاليية تجيياوز جييل الصييعوبات
واملعيقات التربوية ،التي تحول دون استخدام هذه الطرق،
أمي يا آراء املفتش ييين املت ييدربين بمرك ييز تك ييوين املفتش ييين الرب يياط ،نج ييدهم يلح ييون بش ييكل
كبي ير علييى الرفييع ميين فعالييية التكييوين املسييتمر ألسيياتذة الفلسييفة ،وذلييك باعتميياد مقاربييات
بيداغوجية وديداكتيكية حديثة تراعي كيل مكونيات العمليية التعليميية التعلميية ،إذا أردنيا
بالفعي ييل تمكي ييين التالميي ييذ مي يين فهي ييم وتحليي ييل ومناقشي يية ونقي ييد اإلشي ييكاالت الفلسي ييفية الت ي يي
يتضمنها املقرر املدرس ي.
إذا ك ييان اإلط ييار النظ ييري ،يرص ييد باألس يياس مس ييار ال ييدرس الفلس ييفي وط ييرق تدريس ييه
بي يياملغرب ،كمقاربي يية تاريخيي يية باألسي يياس ،هي ييذا م يين أجي ييل إعط يياء نظ ييرة ش ييمولية ع يين ط ييرق
الت ييدريس الخاص يية بت ييدريس م ييادة الفلس ييفة ،التي يي نراع ييي م يين خالله ييا أه ييم االس ييتراتيجيات
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والكفايييات املسييتمدة ميين تجييارب بع يض الفالسييفة كي ي ( أفالطييون ي ي ي ي ي كييانط – هيغييل ...إل يخ)
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وكذلك بعيض البياحثين فيي عليوم التربيية ك ي ( غاسيتون مياالرييه ،بليوم ،كالسيو...إلخ ) فقيط
من أجل معرفة املسار التاريخي الخا

بطرق وأساليب تدريس الفلسفة.

لقييد حاولنييا ميين خييالل الفصييل الثالييث مناقشيية نتييائج البحييث امليييداني وذلييك بييذكر
أهييم مييا توصييلنا إليييه ميين خالصييات ونتييائج ثييم عملنييا انطالقييا ميين الدراسييات التييي اطلعنييا
عليهييا ،ولييم تكيين إجابييات كييل املبحييوثين سييوى إجابييات محصييورة فييي حييدود معينيية تؤطرهييا
أسئلة البحث وإخبار بصدق الفرضيات التي انطلقنا منها.
إن التواضييع العلمييي يفييرض علينييا اإلق يرار ،إخالصييا ألخالقيييات البحييث العلم يي ومييا
توصلنا إليه من نتائج وخالصات ومقترحات تطويريية خيالل هيذا العميل املتواضيع القابيل
للنقييد ميين قبييل جييل البيياحثين فييي إشييكاالت ومشييكالت تييدريس الفلسييفة بالسييلك الثييانوي
التيأهيلي ،ونتمن يى انطالقييا ميين أهييدافنا ومطامحنييا العلمييية البعيييدة املييدى أن نفييتح بهييذه
الدراسي يية املتواضي ييعة واملح ي ييدودة في ييي الزم ي ييان واملك ي ييان ،مش ي ييروع بيي ييداغوجي ح ي ييول بعي ييض
القض ييايا التربوي يية الت ييي ته ييم نظامن ييا التعليم ييي والترب ييوي عام يية ،وط ييرق ت ييدريس الفلس ييفة
خاصة.
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الــتوصــيات
بناء على نتائج الدراسة امليدانية واعتمادا على مناقشتها على ضوء العديد من الدراسات
نقدم التوصيات التالية:
 إتاحة التواصل بين مدرس ي ومفتل ي الفلسفة ،وتبادل األفكار والتجارب فيما بينهم.
 طبع وتوزيع جل الوثائق ذات العناصير البيداغوجيية (النصيو

الفلسيفية ،املقياالت،)...

واملرجعي ييات الخاص يية بت ييدريس الفلس ييفة الت ي يي م يين ش ييأنها أن تس يياعد مدرسي ي ي الفلس ييفة
وخاصة الجدد منهم في عملهم.
 تزويد التالميذ بأدوات العميل املالئمية (ملفيات ،مقيررات ،نصيو

لفالسيفة ،ملخصيات،

مقاالت )...التي لها عالقة باملادة املدرسة.
 إعييادة النظيير فييي الجدوليية الزمنييية الخاصيية بمييادة الفلسييفة ،وتكيفهييا مييع عييدد مجييزوءات
املقرر املعتمدة .
 التخفيف من االكتظاظ املوجود في العديد من الفصول الدراسية.
 التفكير أكثر من قبل الباحثين األكاديميين وكل الجهات التي تسهر عليى تنظييم املنظومية
التربوي يية بالس ييلك الث ييانوي التي يأهيلي ،ف ييي أه ييم اإلص ييالحات التربوي يية الت ييي يج ييب اعتماده ييا
كآليات أساسية لتجاوز كل التعثرات و الصعوبات املنوطة بتدريس الفلسفة .
 ضيرورة تكييوين مدرسي ي الفلسيفة ،تكوينييا بيييداغوجيا ودييداكتيكيا وكييل ميين هيو مقبييل علييى
ت ي ييدريس الفلس ي ييفة ،وذل ي ييك بإكس ي ييابهم م ي ييؤهالت ومه ي ييارات وق ي ييدرات للقي ي ييام به ي ييذه املهم ي يية
باعتبارها ممارسة تربوية واعية وسليمة.
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 الحفاظ على وحدة البرامج التعليمية ،وتماسكها تماسكا تربويا بشكل منطقي.
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 تزويييد الفصييول الدراسييية بوسييائل وتقنيييات حديث ية كي ي (الحاسوب،السييبورة التفاعلييية،
املسالط الضوئي.)...
 عل ييى مدرس ي ي الفلس ييفة ،تعزي ييز مكاس ييب التحلي ييل والنق ييد ،والش ييك امل يينظم ،م ييع ص ييياغة
األس ييئلة املالئم يية ل ييدى املتلق ييي ،وتمكين ييه م يين إم ييتالك الح ييس النق ييدي والتحل ييي بقيم يية
التسامح واحترام األخرين.
كل هذه الوسائل يستطيع بواسطتها املدرس مراعياة الفيروق الفرديية املوجيودة بيين التالمييذ
أثنيياء الييتعلم ،وهييذا يسيياعده علييى اسييتنباط أحسيين طييرق التييدريس التييي يجييب عليييه اسييتخدامها
لتجاوز كل الصعوبات والتعثرات التي يعرفها التالميذ خالل التعلم.

125

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

طرق تدريس الدرس الفلسفي ،بالسلك الثانوي التأهيلي مقاربة تشخيصية تقوميية ،ألساتذة ومفتشي مادة
الفلسفة " الثانية باكالوريا آداب أمنوذجا "……………………………………… ………………………….إبراهيم الوثيقي

بيبليوغرافيا البحث
املراجع املعتمدة باللغة العربية :
 كتب
-1

الدكتور السليماني العربي املعين في التربية (مراجع لإلمتحانات املهنية ومباريات التفتيش واملراكز الجهوية
. )....

-2

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي  ،التوجيهات التربوية الخاصة بتدريس
مادة الفلسفة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي( نونبر .)2007
 ، 102املعجم املوسوعي الدكتور أوزي أحمد .

-3

معجم علوم التربية  ،غريب عبد الكريم ومن معه

-4

محمد فاوبار،املدرسة واملجتمع وإشكالية التكافؤ الحظوظ ،منشورات عالم التربية ،مطبعة النجاح
الجديدة الدار البيضاء. 2011،

-5
-6

الصدوقي محمد  ،املفيد في التربية (تثقيف ،تكوين التيهئ لإلمتحانات واملباريات املهنية ).
مسارات الدرس الفلسفي باملغرب حوار الفلسفة والبيداغوجيا تأليف عز الدين الخطابي  ،منشورات
عالم التربية  ،الطبعة . 2002

-7

دومنيك لوكور،ترجمة محمد هشام كتاب :في ماتفيد الفلسفة إذن؟ من علوم الطبيعة إلى العلوم
اليسياسية  ،دار النشر إفريقيا الشرق ،الطبعة .2011

-8

إجتماع الخبراء " مراكش اململكة املغربية  9/ 6يوليو  1987ثم جمع هذه املساهمات العلمية ضمن كتاب
" تدريس الفلسفة والبحث الفلسسفي في الوطن العربي "مقالة للدكتور الوقيدي محمد بعنوان "
وضعية تدريس الفلسفة باملغرب " طبع الكتاب بمعونة الينسكو ،الطبعة األولى.

-9

الدكتور قشيقش " مسائل فلسفية وديداكتيكية "مطبعة مرجان مكناس ،الطبعة األولى 2009

 -10الهروش ي عبد الرحيم "بيداغوجيا الكفايات " طبعة يناير . 2001
 -11لزرق عزيز "أسئلة الفلسفة ورهانات تدريسها " (التبليغ،التفلسف،الكتابة )الطبعة األولى .1997
 -12صالح عبد العزيز  :في طرق التدريس ،التربية الحديثة مادتها ،مبادئها ،وتطبيقاتها العلمية الجزء الثالث ط
الرابعة دار املعاريف بمصر .
 -13الشية محمد "قضايا في تدريس الفلسفة وفي اإلنشاء الفلسفي" (ط األولى  2015نثر عالم الكتب الحديث
لنشر والتوزيع .
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-14

غاستون مياالريه ،علم النفس التربوي،ترجمة رباب العابد،كلمة ومجد املؤسسة الجامعية للدراسات
والنشر والتوزيع،اإلمارات العهربية املتحدة،أبوضبي،ط . 2009
 املراجع املعتمدة باللغة الفرنسية :
1-E.Durkheim .1922 Education et sociologie/p69

2-Ben ELazmiaK ; allal ;(2002) : Stratégies D’apprentissage et Evaluaion du Systéme
D’enseignement ( Cas de l’enseignement Secondaire Au Maroc)thèse du Doctorat détat
en Sciences de léducation ;faculté des Sciences de l’éducation ;rabat
 معاجم :
-1

لسان العرب البن منمنظور الطبعة األولى ( )1سنة  1990دار بيروت.

 املجالت التربوية :
 -1اإلنتصا ر عبد املجيد  ،األسلوب البرهاني الحجاجي في تدريس الفلسفة السلسلة البيداغوجية ( )2ط
.األولى ( )1997دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،الدار البيضاء..
 -2الزيني ،إبراهيم "هيغل " " ،سلسلة عباقرة صنعوا التاريف الناشر كنوز النشر والتوزيع . 2013،
 -3أحبادو ميلود " تحديد اهداف التربية " .مجلة الدراسات النفسية والتربوية .العدد الثاني .
 -4الدكتور شبشوب أحمد " دفاتر في التربية "سلسلة علم التدريس (مدخل إلى الديداكتيك العام) منشورات
رمسيس الرباط العدد  4يونيو . 1997
 -5الدريج محمد "املعايير في التعليم "نماذج وتجارب لضمان جودة التعليم ،منشورات سلسلة املعرفة للجميع
،االطبعة األولى .2007
 -6الدريج محمد "الكفايات في التعليم،العدد ،16منشورات رمسيس أكتوبر. 2000
 -7محمد بن الحسن الزهراوي" بنية الدرس في مادة الفلسفة "إستقصاء تركيبي سلسلة نسق اإلرتقاء بتدريس
مادة الفلسفة (ط)2011،إفريقيا الشرق.
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 أطاريح جامعية :
 -1بربزي عبد هللا  ،تدريس الفلسفة بالكفايات وأثارها على تعلم التفكير النقدي ،املستوى الثانية بكالوريا
نموذجا ،بحث لنيل الدكتورا ل في علوم التربية ،بإشراف الدتور عالل بن العزمية جامعة محمد الخامس
السويس ي كلية علوم التربية الرباط .)2011-2010( ،
 -2شاهين عبد الحميد "إستراتيجية التدريس املتقدمة وإستراتيجية التعلم وأنماط التعلم :الدبلوم الخا

في

التربية "منالت وطرق التدريس " (2011-2010م) جامعة اإلسكندرية كلية التربية بدمنهور .
 املواقع اإللكترونية :
( منتديات الحكمة التعليمية  ،بتصرف)
http://tercha.forumalgerie.net/t3767-topic#ixzz405d5D5Rj. 

 -1فهرس الجداو واملبيانات،الخاص بعينة املفتشين
 فهرس الجداو .
رقم الجدو

عنوان الجدو

الصفحة

1

تو يع أفراد العينة حسب الجنس

68

2

تو يع املبحوثين حسب التخصص

69

3

تو يع املبحوثين حسب عدد سنوات تدريس الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي

70

4

فئة املبحوثين الذين سبق لهم أن تلقوا تكوينا بيداغوجيا وتربويا في طرائق تدريس الفلسفة.

72

5

تو يع املبحوثين حسب الشواهد األكاديمية املحصل عليها

73

6

تو يع املبحوثين حسب درجة سلم املهنة

75

7

أهم طرائق التدريس التي يمكن االستعانة بها لبناء الدرس الفلسفي

76

8

طرائق التدريس الفعالة أراء الدرس التي ينبغي االعتماد عليها
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128

كإستراتيجيات واضحة لنجاح أهداف الدرس الفلسفي.

78

طرق تدريس الدرس الفلسفي ،بالسلك الثانوي التأهيلي مقاربة تشخيصية تقوميية ،ألساتذة ومفتشي مادة
الفلسفة " الثانية باكالوريا آداب أمنوذجا "……………………………………… ………………………….إبراهيم الوثيقي
9

الصعوبات التي كان يواجهها "املفتشون املتدربون " عند تدريس مادة الفلسفة بالسلك

80

الثانوي التأهيلي

 فهرس املبيانات :
رقم املبيان

عنوان املبيان

الصفحة

1

تو يع أفراد العينة حسب الجنس

68

2

تو يع املبحوثين حسب التخصص بسلك الجا ة

69

3

تو يع املبحوثين حسب الشواهد األكاديمية املحصل عليها

74

4

تو يع املبحوثين حسب درجة سلم املهنة

75

5

موقف هيئة التفتيش من إعتماد ةالطرق التقليدية خال تدريس الدرس الفلسفي.

82

6

إملانية إخضاع الدرس أو عدم إخضاعه للشق البيداغوجي والتربوي

83

 - 2فهرس الجداو واملبيانات،الخاص بعينة أساتذة الفلسفة.
 فهرس الجداو :رقم

عنوان الجدو

الصفحة

الجدو
1
2
3

تو يع أفراد العينة حسب الجنس
تو يع عدد األساتذة حسب التخصص "بسلك الجا ة "
تو يع املبحوثين حسب الشواهد املحصل عليها.

85
86
87

5

تو يع املبحوثين ،حسب عدد السنوات التي قضوها في تدريس مادة الفلسفة

90

6

املبحوثين الذين سبق لهم أن تلقوا التكوين البيداغوجي في طرق تدريس الفلسفة.

93

7

طبيعة التكوين الذي اجتا ه أساتذة الفلسفة حو طرق تدريس الدرس الفلسفي

94

8

طرائق التدريس التي يمكن استخدامها في بناء الدرس الفلسفي

95
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129

4

تو يع املبحوثين حسب درجة سلم املهنة

72

طرق تدريس الدرس الفلسفي ،بالسلك الثانوي التأهيلي مقاربة تشخيصية تقوميية ،ألساتذة ومفتشي مادة
الفلسفة " الثانية باكالوريا آداب أمنوذجا "……………………………………… ………………………….إبراهيم الوثيقي
حسب آراء املبحوثين.
أهم الصعوبات التي يواجهها مدرس ي مادة الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي.

9

96

 فهرس املبيانات :رقم املبيان

عنوان املبيان

الصفحة

1

تو يع أفراد العينة حسب الجنس

85
87

2
نسبة تو يع عدد األساتذة حسب التخصص "بسلك الجا ة "
3

نسبة تو يع املبحوثين حسب الشواهد املحصل عليها

88

4

تو يع املبحوثين ،حسب عدد السنوات التي قضوها في تدريس مادة الفلسفة

92

5

آراء األساتذة املدرسين حو استخدام طرق التدريس التقليدية

93

6

مدى إملانية إخضاع الدرس أو عدم إخضاعه للشق البيداغوجي والتربوي

98

130
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طرق تدريس الدرس الفلسفي ،بالسلك الثانوي التأهيلي مقاربة تشخيصية تقوميية ،ألساتذة ومفتشي مادة
الفلسفة " الثانية باكالوريا آداب أمنوذجا "……………………………………… ………………………….إبراهيم الوثيقي

إصدار
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية
والسياسية واالقتصادية
برلين – ألمانيا
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الطبعة األولى
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املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية برلني – أملانيا

