
 الربامجاتيةالفلسفة  الفلسفة الواقعية الفلسفة املثالية أوجه املقارنة

 اإلنسان

  العامل إىل ينتمي جسم ,وروح جسم عن عبارة اإلنسان أن الفلسفة ترى•
 والغاضبة العاقلة :هي قوى ثالث ذات املثل عامل إىل تنتمي وروح احملسوس

 .والشهوانية
 .األساس هي واعتربتها بالروح الفلسفة اهتمت•
 .الروحية التنمية هي الرتبية وظيفة جعلت•
  وبالعامل باهلل اإلميان أي .واإلميانية واألخالقية العقلية بالرتبية اهتمت•

  من والتخلص النفس تزكية على اإلنسان تعني األخالقية والرتبية املثالي,
 . السيئة والغايات النيات

  للسري ميكن ما بقدر اجلسمية اجلمالية,وبالرتبية بالرتبية الفلسفة اهتمت•
 . الروح أجل من ولكن اجلسم ملصلحة ال الكمال إىل باإلنسان

 . احليواني النوع أفراد أحد اإلنسان•
   حرة إرادة له وليس لقوانينه خاضع الكون من جزء اإلنسان•
 . اآلخر على أحدهما يعلو ال وجسم عقل من يتكون •
  العامل وقائع تنقل أنها اعتبار على احلواس اجلسم تكوين يف ما أطهر •

  مع والتكيف التفاعل من يتمكن ثم ومن , اإلنسان عقل إىل وصورته اخلارجي
 . وعامله بيئته

  والقوانني النظم من ينفر متوحش همجي هو بل , بطبعه مدني ليس اإلنسان أن•
  البد كان لذا جنسه, بين على نفسه ويؤثر , وجدها أنَّى مصلحته وراء ويسعى ,

 . اإلنسان داخل الوحش هذا يردع قوي سلطان من

 عضوية وحدة فهو البشرية الطبيعة فهم يف الثنائية الربامجاتي املذهب ُينكر•
 .البيئة و اإلنسان بني متصلة

  يف جيددها و خرباته يراجع أن يستطيع أنه أي :التعلم على قادر اإلنسان أن•
 .السابقة خرباته نتائج ضوء
  وبني نفسه بني فيميز اإلنسان شخصية تتكون االجتماعي التفاعل طريق عن•

 . اآلخرين
          .البيئة مع تفاعله أثناء العادات آالف يكسب أن اإلنسان يستطيع•

 الكون 
 و

 الوجود

  "مثل"أي حقائق فيه توجد الذي العامل وهو- "املثل عامل" عامليني العامل اعترب
 .االرضي عاملنا وهو–"احملسوس العامل"و -احملسوس العامل مايف كل
 .احملسوس وغري احملسوس واملعنوي املادي كله, الكون يشمل الوجود•
 العقل على الفلسفة هذه يف الوجود اعتمد•
 .املادي العامل جانب إىل روحاني عامل بوجود الفلسفة هذه تعرتف•
  وتستغرق شيء كل تسود إذن فالروح" الروح املثالية الفلسفة درجات أعلى أن•

 ."شيء كل وهي شيء كل
  نشأت ومنها "مادية ذرات من مكون العامل أن"تقول اليت النظرية مع تتوافق•

 .املادية الفلسفة

  إليها نتوصل اليت احلقائق مجيع وتشمل الواقع عامل يف توجد احلقيقة إن•
   املوضوعي العلمي بالتحليل

  ال وشاملة عامة طبيعية قوانني وفق يسري اجملتمع وأن , وثابت مستقر عامل •
  بنيانًا الكون جتعل اليت الطبيعة لقوانني وفقًا فيه تغيري حدث وإن . تتغري

   . مستمرًا
  لألمور وتفسريها الوجود لقضية الواقعية الفلسفة نظرة انعكاس يكون وبالتالي•

 :  كالتالي الرتبوية
 . اإلدراكية العقلية الظواهر عن مستقلة الطبيعية الواقعية االشياء أن•
 . املثل عامل من أكثر احملسوس الواقع بالعامل االهتمام الرتبية على•
 .الطبيعية القوانني عن للكشف الالزم اجلهد بذل اإلنسان على•
 .اخلالق عظمة إظهار على قادرة الطبيعية القوانني مشاهدة إن•

)  جانب الثنائية يف تكوين الكون, فال يؤمنون بوجود  الربامجاتيونينكر •
, بل الكون من وجهة للعيان غري مدرك باحلواس, وغري مرئي ( ميتافيزيقي 

 . , فهم ينكرون اجلانب الروحي متامًاجمرد نظرهم متعني وليس 
الكون حمكوم بقوانني التغري والتقدم واحلركة الدائمة واالستمرارية, و خيضع  •

 .و من فيه, وهذا النمو مستمر, و يتغري حنو األمام مافيههلذه القوانني كل 
الكون ليس ثابتًا وال آمنًا ما دام حمكومًا بقانون التغري واحلركة, ذلك ألن  •

, فهي إما أن تكون مؤملة  النتائج , وندرة القدرة على توقع املخاطرة التغري يعين 
   .سارة وإما أن تكون 

 القيم

   املثل عامل إىل للرقي وسيلة هي القيم•
 .التتغري ثابتة مثالية بأنها تتسم•
  الذي)احلق :هي شهرية قيم ثالثة إىل وصنفها لألخالق حمدد القيم من جعل•

  اجلمال ,(لالنسان اخلرية الطبيعة عن يعرب الذي )اخلري ,(واملعرفة للعلم يفضي
 .(بأنواعها الفنون عن يعرب الذي)
 . الكون من جزء فهي االنسان صنع من ليست القيم•

  ودائمة موضوعية القيم•
   الناس من عدد ألكرب واملنفعة اخلري حتقيق هو الواقعية الفلسفة يف القيم معيار•
  والبحث للتقصي قابلة , ونسبية متغرية القيم•
    ثابت مطلق منوذج أو مثال بوجود تعرتف ال•
   الكون هذا حتكم اليت الطبيعية واملبادئ القوانني هي الواقعي التصور يف القيم•
  باستخدام القيم يكتشف أن يستطيع اإلنسان أن مبعنى العقل هو القيم مصدر•

 . العلمي األسلوب

, لكنها تأتي نتيجة للتفاعل  العقل ليست نابعة من الذات أو الضمري أو  واقعية•
 .املعاش اإلجتماعيمع الواقع 

, و تطبق عليها الطريقة التعديل ختضع لالختبار و التقييم و  موضوعية•
 .العلمية

 .احلرية تتحدد بواسطة االختيار و  اختيارية•
 .فاإلنسان هو العنصر الفعال يف جعلها مبثابة معايري إنسانية•
 ., نظرًا ألن اخلربة وهي مصدر القيم يف حالة تغري دائم متغرية•
 ., فهي ليست مطلقة أو نهائية أو ثابتة تضم مجيع اجملتمعاتنسبية •

 املعرفة

 ."األرواح عامل" املثالي العامل أو السماء أساًسا املعرفة مصدر•
  ملا ولكن باملعارف مزودة كانت اإلنسان جسم يف وتنزل حتل أن قبل اإلنسان روح•

 .املعلومات نسيت اجلسم إىل نزلت
 .بها مزودة كانت النفس كون كامنة فطرية املعرفة تعد•
 .املعقول إىل احملسوس من باالنتقال بالعقل بل باحلواس التدرك•
 العلم هي املثل هذه ومعرفة الوجود, نظام أو األساسي العامل نظام هي املثل•

 .روحية أبدية أزلية خالدة وهي باالهتمام اجلدير
  أكثر وكانت وارتقت مست احلسية اإلدراكات عن جمردة املعرفة كانت كلما•

 . وثباتًا يقينية

 : من مستمدة املعرفة
  إىل تنتمي أنها يفرتض اليت واآلراء احلقائق جمموعة وتعين :الطبيعي الوقف•

 يبلل واملاء حترق, فالنار .. شاملة إنسانية لتجربة نتيجة مجيعًا الناس
 العلم منهج على تعتمد ألنها (املنهجية املعرفة)بـ تسمى:احلسية املعطيات•

 .وموضوعية دقيقة فهي لذا التجرييب,
 : هما صورتان وللمعرفة واحلواس العقل: هما املعرفة مصدر•

 املدركة باحلواس الكاملة الثقة طريق عن حتصل حسية معرفة : األوىل الصورة
 . طريقها عن جاء ما كل بصحة واحلكم
  رؤية مثل مطلقة بصورة ليست ولكن احلواس بإدراك تعرتف : الثانية الصورة

 .ترابية مادة هو احلقيقة ولكن نورا القمر العني

 .احلياة مشكالت على التغلب يف الفرد تساعد اليت هي احلقيقة املعرفة•
 العملية والنتيجة باملنفعة إال معرفة ألي قيمة ال أنه يرون•
 . هلا مثرة و , املباشرة اخلربة من نابعة بل (سابقة) قبلية ليست أنها•
 .العلمية للطريقة فقًا و التجريب موضع توضع: تراكمية ليست أنها•
 .البحث يف بالتدريج تكتسب و غاية ليست و وسيلة أنها•
 .املباشرة اخلربة يف مستمر عمل و حركة يف إجرائية عمليات أنها•
 : يلي كما تعددت فقد الربامجاتني عند املعرفة اكتساب وسائل حيث من•
        اخلربة*

     التجريبية الطريقة**
 التفكري***

 



 الربامجاتيةالفلسفة  الفلسفة الواقعية الفلسفة املثالية أوجه املقارنة

 املنهج

 .أخر اىل جيل من نقله يتم للتطوير قابل غري ثابت منهجها•
 . املنفصلة الدراسية املواد من يتألف•
 .اآلخرى اإلنسان مكونات باقي على مركزية واعطته العقل أحرتمت•
 .الشكلي التدريب نظرية على يقوم بالعقل االهتمام كان•
 .املتعلمني باحتياجات االهتمام عن معزولة•
  يف رئيسة عناصر والفلسفة والتاريخ الكالسيكية, والعلوم األدب اعتبار•

 .املنهج
   .(واملنطق والبالغة, القواعد, ) احلرة الفنون ثالثية عندها املنهج حمور•
 .العقل تربية هدفها كان إذ بالرياضيات االهتمام•
  والنشاطات املدسية النوادي :مثل) للمنهج املرافقة االنشطة استخدام•

  التفكري أو العقل الختدم ألنها الالصفية األنشطة وأهملت - (الصفية
 .بزعمهم

 .واجملتمع التلميذ : هما , رئيسني مصدرين من املنهج مواد اشتقت•
 : كالتالي الواقعية الرتبية يف الدراسي املنهج مواد ُرتبت•

   الطبيعي, والتاريخ والكيمياء كالفيزياء الطبيعية العلوم جمموعة1.

 .املهين والتعليم كالرياضيات التطبيقية العلوم جمموعة2.

 واالجتماع النفس كعلم واالجتماعية الثقافية املواد جمموعة3.

 . والرسم واملوسيقى والشعر كاملسرح اجلميلة الفنون مواد جمموعة4.

 البدني والتدريب اللعب من عليه تشتمل وما البدنية الرتبية5.
  جامدًا متوارثًا شيئًا ليس املنهج•
 .واإلضافة والتطوير للتعديل باستمرار قابل هو بل •

 . اخلارجي باجملتمع اتصاله حيث من باملنهج االهتمام ينبغي
 .املهنية اجملتمع حاجات املناهج تليب أن جيب

  الطبيعة اىل النظر ينبغي بل وحدها الكتب على التعلم يقتصر أن ينبغي ال
 .مفتوح كتاب أنها على

 الثابتة باحلقائق الفرد عقل ملء أساس على الربامجاتي املنهج يبنى ال
 تضاف اليت اجلديدة للخربات وتنظيم بناء إعادة أساس على بل املطلقة,

   .السابقة اخلربات إىل
 :الربامجاتية الفلسفة يف املنهج حماور
 والنمو للتغيري قابل مرن الربامجاتية الفلسفة يف املنهج

 .واإلنسانية الطبيعية العلوم بني انفصال هناك ليس إذ املنهج يف التكامل
  واحتياجاته؛لذا اهتماماته ضوء يف ُيحدد الذي :الفرد حول متمركز منهج

  أثناء يف ُيحدد وإمنا مسبقًا, حيدد ال اخلربات هذه من املنهج حمتوى فإن
 .التعلم عملية
  أن على واقعية, حقيقية أداء مهام خالل من :التقويم وعملية املنهج

 .معلمه مع تعاوني وبشكل ذاته تقويم يف الفرد يشارك
 

 طرق التدريس

 .التالميذ أدمغة حلشو احملاضرة أو اإللقاء, طريقة استخدام على اعتمدت
  إليه وصل ما نقل أجل من (الثقايف الرتاث) العظيمة بالكتب االهتمام

 .األجداد
 . العقلي النشاط على واالعتماد واملناقشة احلوار استخدام

 .والنماذج األمثلة وتقديم احلفظ على الرتكيز
 .الفردية بالفروق االهتمام عدم

 .الصعبة املشكالت حل أجل من والرتكيب التحليل طريقة استخدام

 . يليه الذي اجلزء إىل منها اجلزء يؤدي أن : منطقية
 . واملتعلم املعلم لشخصية أثر كل من :جمردة

 . األجزاء جملموع نتاجًا الكل وتعترب باألجزاء تبدأ :استقرائية
  , وفهمها املعلومات اسرتجاع على الطالب قدرة تقوي اليت الطرائق اعتماد

 . جديدة معاٍن الستنباط والشرح واملقارنة والتفسري
  الكالسيكية) والتلقني واحلفظ احملاضرة على التدريس أسلوب يعتمد

 بالطريقة االكتشاف على الطالب فشجع العلمية الواقعية أما ,(والدينية
 . املربمج التعليم ونظام املشكلة حل وأسلوب العملية

 باجلانب النظرية املعرفة وخارجهاوربط املدرسة داخل اخلربات ربط•
 .التطبيقي العملي

 وقدراتهم ميوهلم و التالميذ بني الفردية الفروق مراعاة•
 .واإلبداع اخللق وتشجيع العقلية التالميذ قدرات إيقاظ•
 يكون حتى له بالنسبة وقيمة معنى ذا الفرد يتعلمه ما يكون أن•

 .فعالية ذو التعليم

 املعلم

 :املعلم يكون أن جيب لذا الفلسفة؛ هذه يف عظمى مكانة املعلم حيتل•
 ,جذابة شخصية صاحب,احلكيم الناصح , عال حتصيل ذا ,حسنة قدوة) 

 (قائد
 .التالميذ وعقل املعرفة خمزن بني وساطة•
 .التالميذ عقل من واملعاني األفكار توليد الرتبوية مهمته•
 .نشطة تعلم بيئة إجياد عن مسؤول املعلم•
 .املناهج إختيار عن األول املسؤول هو املعلم•

 . الطبيعية العلوم يف متخصص طبيعي عامل•
  التجريبية الطريقة جييد •
 . النمو ولقوانني النفس لعلم دارسًا•
  ومرشد موجه وهو •
 ميوله ويراعي التلميذ حرية على يؤكد •
 الشخصي برأيه حمتفظًا هي كما احلقائق يقدم •
  يكافئ أن املعلم فعلى والثواب العقاب أسلوب استخدام يف احلق للمعلم•

  العقاب يستخدم وأن التالميذ, لدى ويعززها الصحيحة االستجابات
 .السلوك لتعديل

 .للعملية ومسهل مرشد يكون أن
 وإرشادهم املتعلمني نصح

 ز واملتعلمني املعلمني بني تعقد اليت االجتماعات حضور
 يستهدف وإمنا للمتعلمني, القوانني تعليم على الربامجاتي يقتصر وال
 القوانني صنع يعلمهم أن

 بينه حواجز أي اليوجد,لطالبه مثال, عمله يف مستقيم,قدوة)وهو
 (الطلبة وبني

 املتعلم

 :يلي مبا التلميذ يتصف أن املثالية الفلسفة ترى•
 .باالحرتام وجديًرا ومتعاوًنا مطيًعا يكون أن
 .اعرتاض دون واألوامر الوصايا ينفذ أن

 .واحدة دراسية ملقرارات التالميذ كل خيضع
 .فيها رسبوا اليت نفسها املواد ويعيدون يرسبون الضعاف التالميذ

 .بالرمسيات تتصف واملعلم التلميذ بني العالقة
  املعلومات استقبال يف أدوارهم وحددت التالميذ, يف السلبية روح عززت•

 .الذاكرة يف خزنها على والعمل
  واالحتياجات اخلرجيني كفايات بني التوازن لعدم تربوي هدر إىل أدت•

 .العمل لسوق األساسية

  ومنسجمًا ومتوافقًا مساحمًا شخصًا ليصبح تكامليًا املتعلم استهداف•
 . "والثقافية املادية البيئة مع وجسميًا عقليًا

    الفردية بالفروق اهتمت•
 واألخالقية والنفسية والبدنية العقلية اجلوانب بتنمية االهتمام•

  للمتعلم واالجتماعية
  للعامل والثقايف الفيزيائي البناء على ويتعرف يقف أن للمتعلم تسمح •

   فيه يعيش الذي
  لالبتكار للمتعلم الفرصة وتتيح•

 التعليمية العملية حمور وجعلته املتعلم دور عززت
 الالزمة احلرية ومنحته املتعلم لدى االجتماعي اجلانب تعزيز على ركزت 

  فحددت يريدها, اليت الكتب اختيار يف ألهوائه ترتكه مل ولكن له,
 .حريته

   :يكون أن الربامجاتية الفلسفة يف املتعلم على لذا
اآلخرين مع متعاونًا. 
 جديدة مشكالت ملواجهه جديدة أساليب ابتكار على قادرًا. 
 التعليمية العملية يف فاعال نشيطًا. 
اإلبداع على قدرة لديه. 

 


