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 اهجاتجاهات ورؤى عالمية فى تطوير من
 المواد الفمسفية واالجتماعية

 

سامح إبراهيم عوض اهلل عبد الخالق  / د  

 
 مستخمص البحث:

استيدفت الورقة البحثية تقديـ نماذج مف االتجاىات والرؤى العالمية فى   
تطوير مناىج المواد الفمسفية واالجتماعية؛ مف خالؿ رصد وتحميؿ أىـ المحاور 

ىذه االتجاىات والرؤى كأسس ومنطمقات يتـ التطوير  واألفكار التى استندت إلييا
 فى ضوئيا.

 وقد توصل الباحث إلى وضع:
االتجاىػػػات والػػػرؤى  قائمػػػة بػػػأىـ التحػػػديات العالميػػػة المعاصػػػرة التػػػى أثػػػرت فػػػى -

 العالمية لتطوير مناىج المواد الفمسفية واالجتماعية. 
لميػػة إلػػى تحقيقيػػا مػػف االتجاىػػات والػػرؤى العا قائمػػة بػػأىـ األىػػداؼ التػػى سػػعت -

 خالؿ تطوير مناىج المواد الفمسفية واالجتماعية.
قائمػػة بػػأىـ الموضػػوعات والقضػػايا (المحتػػوىو التػػى تناولتيػػا الػػرؤى واالتجاىػػات  -

 العالمية فى تطوير مناىج المواد الفمسفية واالجتماعية.
ستراتيجيات وطرؽ التدريس التى تناولتيا الرؤى - واالتجاىات  قائمة بأىـ مداخؿ وا 

 العالمية فى تطوير مناىج المواد الفمسفية.
بيػػذه االتجاىػػات والػػرؤى العالميػػة عنػػد تطػػوير  وذلػػؾ مػػف أجػػؿ االسػػتفادة 

 مناىج المواد الفمسفية واالجتماعية فى مصر.
 

المػػواد الفمسػػفية  -تطػػوير المنػػاىج  –اتجاىػػات ورؤى عالميػػة  الكممــات المفتاحيــة:
 واالجتماعية.
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Global Trends and visions in development 

Curricula of philosophical and social Subjects 

Abstract: 

The Research Paper aims to Present Samples from Global 

Trends and visions in development Curricula of philosophical 

and social Subjects, by monitoring and analyzing the main 

axes and ideas on which these trends and visions were based as 

bases and starting points are developed in light of them. 

The Researcher reached to: 
-   A list of the most important contemporary global challenges 

that influenced the Global Trends and visions in in 

development Curricula of philosophical and social Subjects 

-   A list of the most important Goals that Global Trends and 

visions sought to achieve through the development 

Curricula of philosophical and social Subjects. 

-   A list of the most important Topics and issues (content) 

addressed by the Global Trends and visions in development 

Curricula of philosophical and social Subjects. 

-  A list of the most important approaches, strategies and 

methods of teaching addressed by the Global Trends and 

visions in development Curricula of philosophical and 

social Subjects . 

 In order to benefit from these Global Trends and visions 

in in development Curricula of philosophical and social 

Subjects in Egypt. 

 

Key Words: Global Trends and visions - Development 

Curricula - philosophical and social Subjects. 
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لقػػد أصػػبع العػػالـ اليػػـو تاتػػة إلكترونيػػة صػػ يرة ولػػيس قريػػة صػػ يرة...وذلؾ 
بسػػػػػػبب التقػػػػػػدـ التكنولػػػػػػوجع اليائػػػػػػؿ وثػػػػػػورة المعمومػػػػػػات واالتصػػػػػػاالت  وأصػػػػػػبحت 
المجتمعات ذات الثقافات والخصائص المختمفة  متصمة ببعضيا البعض  ومعتمدة 

قػػط  بػػؿ أصػػبع عمػػى بعضػػيا الػػبعض  ولػػـ يعػػد اننسػػاف مواطنػػا فػػع مجتمػػ  واحػػد ف
 مواطنا فع عدة مجتمعات  مما يتطمب منو امتالؾ معارؼ وقيـ وميارات جديدة.

وتعكس المناىج الدراسية آمػاؿ وطموحػات المجتمعػات والتػعوب  وىػذا يرجػ  
إلػػى أىميػػة الػػدور الػػذي تقػػـو بػػو فػػع العمميػػة التعميميػػة مػػف تنتػػئة األجيػػاؿ الجديػػدة  

عدادىـ لمنيوض بمجتمعاتيـ والرقى   بيا. وا 
كما تعتبر المناىج الدراسية القمب النابض لمنظػاـ التعميمػى فػى أى دولػة ومػف 
ثـ فإنيا أصبحت أكثر عرضة مف غيرىا لمت ييرات والتحسينات  وقد تعددت الرؤى 
واألفكػػػار المطروحػػػة لتحسػػػيف المنػػػاىج وتطويرىػػػا بتػػػكؿ يسػػػاعد طػػػالب اليػػػـو عمػػػى 

كتسػػابيـ الم عػػارؼ والميػػارات والخبػػرات الالزمػػة  ألف مواكبػػة التطػػورات الحاصػػمة  وا 
(ماجػػد بػػف ناصػػر يصػػبحوا أعضػػاع فػػاعميف فػػى مجتمعػػاتيـ وفػػى حيػػاتيـ الخاصػػة. 

 و20: 2006المحروقى : 
غيػػر أف المنػػاىج التعميميػػة ومنيػػا منػػاىج المػػواد الفمسػػفية واالجتماعيػػة تواجػػو 

ت: تحػػػديات حػػػادة وسػػػريعة يفرضػػػيا العصػػػػر الحػػػالى  تحػػػديات فػػػى كافػػػة المجػػػػاال
والتػػػى  –الكميػػػة والكيفيػػػة  –المعرفيػػػة والتكنولوجيػػػة واالجتماعيػػػة والتربويػػػة والثقافيػػػة 

 تحدث عمى المستوى العالمى وانقميمى والمحمى.
تمػػػػػؾ التحػػػػػديات دفعػػػػػت إلػػػػػى تفضػػػػػيؿ الػػػػػبعض المػػػػػواد التطبيقيػػػػػة والتقنيػػػػػة أو 

وؿ إلػػى االقتصػادية  عمػػى حسػػاب المػػواد الفمسػػفية واالجتماعيػػة  ممػػا دفػػ  بعػػض الػػد
محاولة المحافظػة عمػى التػوازف بػيف تعمػيـ المػواد الفمسػفية  وتعمػيـ العمػـو التطبيقيػة  

: 2009(اليونسػكو: م  التساؤؿ حوؿ مدى مالعمة إرسػاع تعمػيـ فمسػفى إلػى جانبيػا. 
    و49

وقػػد حػػدد الػػبعض التحػػديات والمت يػػرات العالميػػة التػػى تتػػكؿ العػػالـ المعاصػػر 
معرفيػػػػة ومعموماتيػػػػة واقتصػػػػادية وسياسػػػػية وثقافيػػػػػة   فػػػػى خمسػػػػة تحػػػػديات رئيسػػػػة:

ويتضمف كؿ منيا جداًل عمميًا وأيػديولوجيًا  بػؿ ويػؤثر كػؿ منيػا فػى اتخػر  لتتػكؿ 
فى النياية البيئة المحيطة بالنظاـ التعميمى  وتفرض ىذه المت يرات آثارًا ومضاميف 

ومػػػف أبػػػرز ىػػػذه عميقػػػة وعديػػػدة ذات صػػػمة بالنظػػػاـ التعميمػػػى ومكوناتػػػو وعناصػػػره  
اتثػػػػػػار: البحػػػػػػث والتطػػػػػػوير  والمعموماتيػػػػػػة  والتنافسػػػػػػية االقتصػػػػػػادية  والديمقراطيػػػػػػة 
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والمواطنة  والمعيارية والتعددية الثقافية  وىى آثار وتحػديات تمػس عناصػر العمميػة 
  .و365: 2006(خالد بف محمد العصيمى: التعميمية

ا عمػػػى أنيػػػا ال تسػػػتوعب إف المنػػػاىج التعميميػػػة الراىنػػػة البػػػد مػػػف النظػػػر إلييػػػ
الت ييػػػرات الحاليػػػة والمسػػػتقبمية التػػػع تفرضػػػيا طبيعػػػة التحػػػديات المحميػػػة وانقميميػػػة 
والدوليػػة  وليػػذا أصػػبع مػػف الضػػروري ت ييػػر محتوياتيػػا لتواجػػو ىػػذه التحػػديات  مػػ  
العمـ أنو كمما عدلت لتمحؽ بذلؾ الت يػر  كػاف الت يػر قػد قطػ  تػوطا آخػر يقتضػع 

 و050: 2005  رحمونى دليمة: برو محمدالمناىج. ( تعديال جديدا فع
وقػػد توصػػؿ الباحػػث إلػػى قائمػػة بػػأىـ التحػػديات العالميػػة المعاصػػرة التػػى أثػػرت 

 فى االتجاىات والرؤى العالمية لتطوير مناىج المواد الفمسفية واالجتماعية:
 التحديات المعرفية:

 ظيور تخصصات وفروع معرفية جديدة. .0
المعمومػػػػػػات والنظريػػػػػػات والفرضػػػػػػيات والمصػػػػػػطمحات الزيػػػػػػادة المسػػػػػػتمرة فػػػػػػى  .8

 والمفاىيـ.
 تعقد بنية المعرفة وتتابؾ فروعيا. .3
 تعدد مصادر المعرفة والتعميـ والتعمـ  وتنوع وسائؿ الحصوؿ عمييا. .4
 الفجوة المعرفية بسبب زيادة اليوة بيف ال نى والفقر المعموماتى. .5
ة لممػػػواطنيف فػػػى مواجيػػػة ضػػػرورة تنميػػػة الػػػذكاع الكػػػونى بمعنػػػى القػػػدرة التكيفيػػػ .6

 الظروؼ والمتكالت الكونية المت يرة بسرعة.
 التحديات التربوية:

 تبنى فمسفة الجودة فى العممية التربوية والتعميمية. .0
 ظيور قيـ تربوية جديدة: التنافسية  االعتماد  التفافية  متعة التعمـ ..... .8
 معرفية.تضخـ المحتوى المعرفى لممناىج الدراسية بسبب الثورة ال .3
 تبنى ثقافة النقد وانبداع فى مقابؿ ثقافة الحفظ والتمقيف. .4

 :التحديات الثقافية
وجػػود واقػػ  ثقػػافى وقيمػػى جديػػد يفػػرض نفسػػو بقػػوة  مػػف خػػالؿ وسػػائؿ انعػػالـ  .0

 الجديدة.
إتػػكالية اليويػػة الثقافيػػة الوطنيػػة فػػى إطػػار الثقافػػة العالميػػة واليويػػات الثقافيػػة  .8

 المتعددة.
 وقيمية نتيجة ثورة االتصاالت والمعمومات. ت يرات ثقافية .3
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 االنفتاح بتوازف بيف عناصر الثقافة العالمية وعناصر الثقافة المحمية. .4
التنػػػاقض بػػػيف الحػػػديث والقػػػديـ  وبػػػيف النزاعػػػات العصػػػرية التحرريػػػة والثقافػػػة  .5

 التقميدية وتيارات العولمة.
 ت وعولمة الثقافة.الحفاظ عمى القيـ والثوابت الثقافية فى ظؿ صراع الحضارا .6

 :التحديات التكنولوجية
تطورات تكنولوجية متمثمة فى تػبكات االتصػاالت واننترنػت واليواتػؼ الذكيػة  .0

 والواق  الخيالى والذكاع االصطناعى.
التػػػى تػػػدؿ عمػػػى الفػػػروؽ بػػػيف مػػػف يمتمػػػؾ  digital divide الفجػػػوة الرقميػػػة .8

 التكنولوجيا ومف يفتقدىا.
نظومػػػة تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ  وعػػػدـ االقتصػػػار عمػػػى العمػػػؿ بػػػالمفيـو التػػػامؿ لم .3

 استخداميا كوسائؿ لمتعميـ والتعمـ.
 استخداـ التكنولوجيا واستثمارىا فيما يخدـ البيئة والمجتم   والبحث العممى. .4
 مراعاة األبعاد األخالقية واالجتماعية لمتكنولوجيا الرقمية. .5

 :التحديات االجتماعية
 جتماعية ومؤسساتيا. ظيور أتكاؿ جديدة لمتنتئة اال .0
ظيور تعريفات جديدة لميوية الفردية والجماعية  دعمػت مػف نزعػات االنطػواع  .8

 والعزلة.
حػػػػػدوث انفصػػػػػامات واخػػػػػتالالت جديػػػػػدة بػػػػػيف المجتمعػػػػػات التػػػػػى تكيفػػػػػت مػػػػػ   .3

 التكنولوجيا والمجتمعات التى لـ تستط  ذلؾ.
القػػػػػيـ ت يػػػػػرات أساسػػػػػية داخػػػػػؿ المجتمػػػػػ  فػػػػػى العالقػػػػػات والبنيػػػػػات واألنسػػػػػاؽ و  .4

 االجتماعية.
 ت يرات فى أدوار المؤسسات االجتماعية المختمفة بداية مف األسرة والمدرسة. .5
 ت ير مالمع المجتم  مف المحمى إلى األقميمى إلى العالمى إلى الكونى. .6

ولػػػذا يجػػػب عمػػػى المنػػػاىج التعميميػػػة أف تجػػػد السػػػبؿ لمواجيػػػة ىػػػذه التحػػػديات  
مػػة المعرفيػػة الم ػػايرة  ومراعيػػة أيضػػًا التخػػـو مراعيػػًة تعػػدد تصػػولرات العػػالـ  واألنظ

الجديػػػدة التػػػى وصػػػؿ إلييػػػا العمػػػـ والتكنولوجيػػػا  مثػػػؿ مػػػا أ حػػػرز مػػػف تقػػػدـ فػػػى عمػػػـو 
 و00: 2005اليونسكو: ( تطولر فى التكنولوجيا الرقمية.األعصاب  ومف 

ومف خالؿ رصد التحديات السابقة  فإنو مف المتوق  أف تحدث ىذه التحديات 
ة فػػػػى المنػػػػاىج الدراسػػػػية بكامميػػػػا بتػػػػكؿ عػػػػاـ ومنػػػػاىج المػػػػواد الفمسػػػػفية نقمػػػػة نوعيػػػػ
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واالجتماعية بتكؿ خاص؛ لتصبع ىػى المحػرؾ األساسػى لمواجيػة ىػذه التحػديات  
 إذا ما تـ االستفادة منيا مف خالؿ ح سف إعدادىا وتطويرىا.

 تطوير المناهج التعميمية:
اف نحػو األفضػؿ  ويعنػع التطوير سنة الحياة  ويظير واضًحا فى سعع اننس

التطػػوير بصػػفة عامػػة  الوصػػوؿ بالتػػط المػػراد تطػػويره إلػػى أحسػػف أو أفضػػؿ صػػورة 
األىػػداؼ المنتػػودة منػػو عمػػى أتػػـ وجػػو وبطريقػػة اقتصػػادية فػػع  ممكنػػة  حتػػى يػػؤدي

الوقػػػت والجيػػػػد واالمكانػػػات  األمػػػػر الػػػػذي يتطمػػػب إجػػػػراع ت يػػػرات تػػػػاممة وجوىريػػػػة 
يجابية فع تكؿ ومضموف التط ا  لمراد تطويره.وا 

 :ين التاليتين أوكميهما مًعا وهماويقصد بمفهوم تطوير المنهج إحدى العمميت
إدخاؿ منيج جديد أو بناع مػنيج لػـ يكػف موجػوًدا مػف قبػؿ فػع صػؼ  األولي:

دراسع معػيف أو مرحمػة دراسػية معينػة. حيػث أدخمػت منػاىج وبػرامج جديػدة لػـ تكػف 
والػػذى تػػـ : إدخػػاؿ مػػنيج القػػيـ واألخػػالؽ ة فػػع الخطػػط الدراسػػية السػػابقة مثػػؿموجػػود

 .لبحث  والنتاط  والمكتبة واحذفو  والتربية الوطنية  والحاسب اتلع
دخػاؿ تعػديالت عميػو بحيػث يصػبع  الثانية: تحسيف المنيج الحالع وتحديثو وا 

أكثر مناسبة ووفػاع لمظػروؼ والمت يػرات وتحقيًقػا لفىػداؼ المرجػوة. والمقصػود ىنػا 
فػػػػع أىػػػػداؼ المػػػػنيج الموجػػػػود ومحتػػػػواه وطػػػػرؽ التػػػػدريس واألنتػػػػطة إعػػػػادة النظػػػػر 

مػػنيج جديػػد لػػـ يكػػف موجػػوًدا مػػف والوسػػائؿ التعميميػػة والتقػػويـ وتعديمػػو ولػػيس إدخػػاؿ 
 و286: 2006(عبد السالـ مصطفى: . قبؿ

     تطوير مناهج المواد الفمسفية واالجتماعية:
جػػرد عمميػػة روتينيػػة أو إف تطػػوير منػػاىج المػػواد الفمسػػفية واالجتماعيػػة لػػيس م

مجموعػػػة مػػػف االجػػػراعات فحسػػػب؛ فيػػػو يتطمػػػب فػػػع المقػػػاـ األوؿ  طػػػرح ومناقتػػػة 
مجموعػػة مػػف القضػػايا الفمسػػفية واالجتماعيػػػة والثقافيػػة والسياسػػية  التػػى سػػيتـ عمػػػى 

 أساسيا وفى ضوئيا التطوير.
كما أف مفيػـو تطػوير منػاىج المػواد الفمسػفية واالجتماعيػة المقصػود ىنػا أكثػر 
تػػػمولية مػػػػف مجػػػػرد التحسػػػيف حيػػػػث يتضػػػػمف كافػػػػة جوانػػػب المػػػػنيج  مػػػػف أىػػػػداؼ  
ستراتيجيات التدريس  ومصادر التعميـ والتعمـ  وأنتطة التعمـ  وأساليب  ومحتوى  وا 

 التقويـ وأدواتو المختمفة  وأدلة المعمميف. 
إف أىـ ما يميز المتيد التربوي الحاضػر  ىػو مػيالد جديػد أو عػودة لالىتمػاـ 

  بعػػدما القػيـ  مدرسػةبعػدىا األخالقػع  سػتوى الدراسػة والبحػث  بقػيـ التربيػة و عمػى م
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سادت منػذ الثمانينػات مػف القػرف الماضػع  النزعػة التقنيػة والنمػوذج التكنولػوجع فػع 
: (محمػػػد الػػػدريج التعمػػػيـ  فظيػػػر مػػػا يعػػػرؼ بػػػالمنيج اننسػػػانع والمنيػػػاج األخالقػػػع.

 و2009
واالجتماعيػػػة األداة الفعالػػػة التػػػى يمكػػػف  ويعػػػد تطػػػوير منػػػاىج المػػػواد الفمسػػػفية

لممجتم  مف خالليا بناع وتتكيؿ تخصية األفراد الػذيف ينتمػوف إليػو  ويحػدث ذلػؾ 
إذا تـ ىذا التطوير وفؽ المعايير والمقاييس التربوية العالمية وبمػا يواكػب التطػورات 

 جاتو.الحديثة فع المياديف المختمفة  ويتمتى م  فمسفة المجتم  وثقافتو وحا
غير أف التطورات العممية والتكنولوجية الحاصمة فػى الحيػاة المعاصػرة تتطمػب 
تػػكال جديػػدا مػػف االىتمػػاـ بمنػػاىج المػػواد الفمسػػفية واالجتماعيػػة؛ يتمثػػؿ فػػى البحػػث 

 عف آليات لمربط بينيا والحياة والمجتم  والمستقبؿ.
ماعيػػة بصػػورة ويتجسػػد ىػػذا االىتمػػاـ فػػى تطػػوير منػػاىج المػػواد الفمسػػفية واالجت

مستمرة ودائمة  ممػا يسػتدعى الحاجػة إلػى مراجعػة كػؿ االتجاىػات والػرؤى العالميػة 
الحديثة والمعاصرة التى تناولػت تطػوير منػاىج ىػذه المػواد بمػا تتضػمنو مػف تطػوير 
سػػػػتراتيجيات تدريسػػػو وتقويمػػػػو والتػػػى تزخػػػػر بيػػػػا  فػػػى األىػػػػداؼ والمحتػػػوى وطػػػػرؽ وا 

 األدبيات التربوية. 
التعميـ باعتباره ظاىرة اجتماعية فاعمة أف ينعزؿ عما يدور حولػو  فال يستطي 

فػػى مجتمعػػو الضػػيؽ أو فػػى مجتمعػػو الواسػػ  وىػػو المجتمػػ  العػػالمى  ومػػف ثػػـ فيػػو 
متػػأثر ال محالػػػة خاصػػة فػػػى مناىجػػػو بػػالت يرات العالميػػػة الحادثػػػة  مػػف ىنػػػا تصػػػبع 

.(محمػود كامػؿ الناقػة: الت يرات العالمية أساسػا ال يمكػف إغفالػو عنػد تطػوير المنػاىج
 و20:  2000

إف تطوير مناىج المواد الفمسفية واالجتماعية يتطمب تحويميا إلى فعؿ ونتاط 
 وعدـ االقتصار عمى تقديـ كـ مف المعمومات واألفكار والنظريات الحديثة. 

وىذا يعنػى أف تسػتوعب منػاىج المػواد الفمسػفية واالجتماعيػة الت ييػرات الحاليػة 
التػػػػع تفرضػػػػيا طبيعػػػػة التحػػػػديات المحميػػػػة وانقميميػػػػة والدوليػػػػة  و ليػػػػذا والمسػػػػتقبمية 

أصػػػبع مػػػف الضػػػروري بجانػػػب تطػػػوير محتوياتيػػػا لتواجػػػو ىػػػذه التحػػػديات  تطػػػوير 
أىػػػدافيا ومػػػداخؿ وطػػػرؽ تدريسػػػيا  وتوظيػػػؼ مصػػػادر المعرفػػػة المتاحػػػة  وتطػػػػوير 

 جة.مخرجات ىذه المناىج ونوع الفرد الذي تكونو  ومقومات تخصيتو المنت
وقػػػد قػػػاـ الباحػػػث برصػػػد وتحميػػػؿ أىػػػـ المحػػػاور واألفكػػػار التػػػى اسػػػتندت إلييػػػا 
االتجاىػػات والػػرؤى العالميػػة فػػى تطػػوير منػػاىج المػػواد الفمسػػفية واالجتماعيػػة كأسػػس 

  وىى كالتالى: ومنطمقات يتـ التطوير فى ضوئيا 
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مميػػة إعػػادة النظػػر فػػى الفمسػػفة واألسػػس والمبػػادئ واألىػػداؼ التػػى تقػػـو عمييػػا ع -
تطػػػوير منػػػاىج المػػػواد الفمسػػػفية واالجتماعيػػػة  وكػػػذلؾ أسػػػس اختيػػػار محتواىػػػا  

 وطرؽ وآليات تنفيذىا  وأساليب تدريب المعمميف. 
تناوؿ القضايا والمتكالت الحياتية المعاتػة بالتحميػؿ والنقػد والبحػث عػف حمػوؿ  - 

ت واقعيػة ليا  بحيث يتـ تطػوير منػاىج المػواد الفمسػفية واالجتماعيػة وفػؽ دراسػا
تراعػػػػى حاجػػػػات المجتمػػػػ  وقضػػػػاياه وظروفػػػػو ومتػػػػكالتو  بمعنػػػػى آخػػػػر اتخػػػػاذ 
المجتم  معمؿ لمناىج المواد الفمسفية واالجتماعية  وربط مناىج المواد الفمسفية 

 واالجتماعية بالبيئات المحمِّية مف أجؿ تحسيف عالقة الطالب بيا.
تبنى قيـ التفاعمية مف خالؿ تنويػ  األعمػاؿ واألنتػطة  والتركيػز عمػى الدراسػات  -

لتوثيؽ الصمة بيف الجانب النظري   والجانب العممع  وذلؾ مف خالؿ  الميدانية
التخفيػػؼ مػػف كػػـ المعمومػػات النظريػػة دوف انخػػالؿ بالمسػػتوى العممػػع العػػالمع  

التع تبث الحماس لمتعميـ وتنمية م  دعـ المناىج بمزيد مف الممارسات العممية 
براز انمكانات الفردية والجماعية لدى المتعمميف.  المواىب وا 

دمػػػج بعػػػد عػػػالمع فػػػع منػػػاىج المػػػواد الفمسػػػفية واالجتماعيػػػة مػػػف خػػػالؿ تضػػػميف  -
 القضايا والمفاىيـ العالمية المعاصرة بيا.

جتماعيػة وتنفيػذىا تبنى معػايير دوليػة وقوميػة لتطػوير منػاىج المػواد الفمسػفية واال -
 وتقويميا.

 المحافظة عمى التوازف بيف القيـ الروحية والمادية لدى المتعمـ. -
 التأكيد عمى دور التعوب فى صن  األحداث التاريخ. -
 تنتيط معارؼ وخبرات الطالب السابقة وتوظيفيا واالنطالؽ منيا. -
 الجتماعية.دمج التكنولوجيا التعميمية فع مناىج المواد الفمسفية وا -
إضافة جوانب إثرائية إلى كؿ المواد الفمسفية واالجتماعيػة لمراعػاة المتفػوقيف مػف  -

 الطالب.
 اتباع طرؽ التقويـ التامؿ المستمر. -
غرس القيـ والمبادئ األخالقية اننسػانية كالتسػامع  والمسػاواة والعدالػة ومكافحػة  -

والتوس  فع مفيـو التربية مػف  التمييز والتربية مف أجؿ السالـ وحقوؽ المواطنة
 أجؿ التنمية المستدامة.

دمػػج ميػػارات القػػرف الحػػادى والعتػػريف فػػع منػػاىج المػػواد الفمسػػفية واالجتماعيػػة   -
 مف خالؿ تبنى ميارات التفكير والنقد وانبداع واالتصاؿ والتواصؿ.
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 اسػػتحداث مػػواد دراسػػية جديػػدة تراعػػى الحاضػػر والمسػػتقبؿ  وتأخػػذ فػػى الحسػػباف -
العالقات البينية والتكاممية بيف المعارؼ  وت درس ىذه المواد تحت مظمة منػاىج 

  «الميػػارات اننسػػانية»  «اننسػػاف والبيئػػة»المػػواد الفمسػػفية واالجتماعيػػة  مثػػؿ: 
 «.التربية المدنية»  «الميارات الحياتية»

مػف االتجاىػات والػرؤى العالميػة إلػى تحقيقيػا  قائمة بأىـ األىػداؼ التػى سػعت
(لمزيػد مػف التفاصػيؿ راجػ  (كمػاؿ خالؿ تطوير مناىج المواد الفمسػفية واالجتماعيػة: 

 و2008(إلياـ عبد الحميد:  ،UNESCO (2011)و  2007نجيب: 
منظومػػة مػػف القػػيـ والمبػػادئ األخالقيػػة اننسػػانية  بمػػا يمكنػػو مػػف  تبنػػى المػػتعمـ -

 اتية.اتخاذ قرارات أخالقية عند تعرضو لمختمؼ المواقؼ الحي
 التسػػامع الفكػػػرى  الحػػوار  الحريػػػة  المسػػػاواة   تنميػػة األخػػػالؽ والقػػيـ اننسػػػانية: -

 االستقاللية..... 
إتاحة الفرص المالئمة أماـ المتعمميف التخػاذ القػرارات بأنفسػيـ  وتحمػؿ نتائجيػا  -

 ومسئولياتيا.
الثقافيػػة  ترسػيخ الخصوصػية الثقافيػػة لػدى المتعممػػيف والتأكيػد عمػى منظومػػة القػيـ -

لممجتمػػػ  الػػػذى ينتمػػػوف إليػػػو  مػػػ  التأكيػػػد عمػػػى تنميػػػة ميػػػارات التحميػػػؿ الثقػػػافى 
 لتتخيص أمراض المجتم  الثقافية واقتراح الحموؿ وعالج المتكالت.

 تعزيز اليوية الثقافية والوطنية. -
التأكيػػػد عمػػػى تنميػػػة الػػػوعى الناقػػػد لػػػدى المػػػتعمـ بالقضػػػايا والتحػػػديات المعاصػػػرة  -

 مية.والمستقب
تنميػػة ميػػارات التفػػاوض  وميػػارات التواصػػؿ الثقػػافى والحضػػارى  لسػػيولة تبػػادؿ  -

 الخبرات  وفيـ الثقافات المختمفة.
تنمية قيـ السالـ والتعايش الحضارى واحتراـ المتعمميف لالختالفػات الثقافيػة بػيف  -

 البتر.
وبػػث الثقػػة فػػى تنميػػة روح المبػػادرة والرغبػػة لػػدى المػػتعمـ فػػى التجريػػب والتجديػػد   -

 نفسو.
تنميػػة قػػدرة المػػتعمـ عمػػى ضػػبط الػػنفس وتحمػػؿ المسػػؤولية  وااللتػػزاـ بقػػيـ وتقاليػػد  -

 المجتم .
تحريػػػػر المتعممػػػػيف مػػػػف قوالػػػػب التفكيػػػػر النمطػػػػى واتراع المتداولػػػػة ومػػػػف سػػػػيطرة  -

 األحكاـ المتسرعة.



 المواد الفمسفية واالجتماعية اتجاهات ورؤى عالمية فى تطوير مناهج
 

 

236 

تطػػرؼ تكػويف عقػوؿ حػرة ومفكػرة وقػادرة عمػػى مقاومػة مختمػؼ أتػكاؿ الدعايػة وال -
 وانقصاع والتعصب.

مواجية تحديات القرف الحادى والعتريف ومتطمباتيا المستقبمية  بما يعنى تحقيؽ  -
 المزيد مف المواعمة بيف اننساف وعالـ المستقبؿ.

اسػػػػتثمار وتوظيػػػػؼ الجوانػػػػب التطبيقيػػػػة والوظيفيػػػػة لممػػػػواد الفمسػػػػفية واالجتماعيػػػػة  -
 (لمفرد والمجتم و.

 طنة بداية بالمحمية وصوال إلى العالمية والرقمية.تنمية ثقافة الموا -
 تنمية الوعى الناقد بكؿ أنواعو ومستوياتو. -    تنمية الوعى بالقضايا البيئية. -
تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر بكػػػؿ أنواعػػػو ومسػػػتوياتو.(انبداعى  النقػػػدى  انيجػػػابى   -

 التمولى  الفمسفى  التأممى  ....و
 ف لتقدير ثقافتيـ وتراثيـ الحضارى والحفاظ عميو.تنمية اتجاىات المتعممي -
تػػوفير الفػػرص التػػع تػػػمكلف المتعممػػيف مػػف اكتتػػاؼ قػػدراتيـ وامكانػػاتيـ وطػػاقتيـ  -

 بأنفسيـ  مما يساعدىـ فى تطوير تخصياتيـ باستمرار.
مسػػػػاعدة المتعممػػػػيف عمػػػػى تنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر الفمسػػػػفى والمنطقػػػػع والنقػػػػدي  -

 بما يتواعـ م  متطمبات حياتيـ اليومية  وحياتيـ المستقبمية.وانبداعع لدييـ  
مساعدة المتعمميف فع تطوير قدراتيـ عمػى االحسػاس بالمتػكالت وتعرفيػا  تمػؾ  -

التػػع تػػواجييـ فػػع الحيػػاة اليوميػػة ومحاولػػة حميػػا  وتزويػػدىـ بػػالخبرات التربويػػة 
 مختمفة. التع تمكنيـ مف التعبير عف أنفسيـ ومتاعرىـ وأفكارىـ بطرؽ

الربط بيف المواد الفمسفية واالجتماعية والمؤسسػات الصػناعية والمينيػة والتجاريػة  -
 والخدمية.

   والتركيز عمى المستقبؿ.المتعمميفتنمية الجانب الوجدانى والخياؿ لدى  -
 تمبية االحتياجات البيئية واالجتماعية والعالمية. -
 جتماعية لدى المتعمميف.تنمية الميارات الفمسفية والنفسية واال -
تحديػػػد ومراجعػػػة دقيقػػػة لممصػػػطمحات والمفػػػاىيـ والقضػػػايا المطروحػػػة والمرتبطػػػة  -

 تنمية الحرية الفكرية لدى المتعمميف. -     .باننساف والمعرفة والوجود
 تعزيز االستثمار الفكرى والتنمية فى البتر. -
 اننسانية.التنمية الذاتية لممتعمميف فى جمي  جوانب التخصية  -
 تنمية العالقات االجتماعية بيف المتعمميف وميارات االتصاؿ والتواصؿ لدييـ. -
 بناع مجتم  المعرفة وتعزيز القدرة عمى المتاركة الفعالة فيو. -
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 تكويف عالقات بينية م  مختمؼ العمـو بما يحقؽ مبدأ وحدة المعرفة. -
 حياة فى العصر الحالى.اكتساب الخصائص والسمات الوجدانية الالزمة لم -
 ممارسة المتعمميف النقد والنقد الذاتى. -
 تنمية القدرة عمى االختيار والفرز النقدى. -
 ممارسة المتعمميف الضبط والتوجيو الذاتى (انلتزاـ فى مقابؿ انلزاـو -
البحػػث عػػف المعرفػػة والمداومػػة عمػػى اكتسػػابيا مػػدى الحيػػاة مػػف خػػالؿ المصػػادر  -

 فة.األصمية لممعر 
تدريب المتعمـ عمى ميارات حػؿ المتػكالت واتخػاذ القػرار والتعامػؿ مػ  المواقػؼ  -

 الجديدة والمعقدة.
 استتراؼ الت يرات المستقبمية المتوقعة والتخطيط لمتعامؿ معيا. -
اكتسػػاب المػػتعمـ القػػدرة عمػػى تحقيػػؽ ذاتػػو المعرفيػػة  بمعنػػى الوصػػوؿ إلػػى أقصػػى  -

 درجات المعرفة.
المعرفة التعميمية  مػف خػالؿ تتػبيؾ المعمومػات المنفصػمة لموصػوؿ تعزيز وحدة  -

 إلى بنى معرفية مترابطة ومتكاممة.
قائمة بأىـ الموضوعات والقضايا التى تناولتيا الرؤى واالتجاىات العالمية    

 فى تطوير مناىج المواد الفمسفية واالجتماعية:
 قية والتاريخية والج رافيةوالمفاىيـ (الفمسفية والنفسية واالجتماعية والمنط -
 قضايا ومتكالت (فمسفية ونفسية واجتماعية ومنطقية وتاريخية..و -
 المضاميف انعالمية بأنوعيا المختمفة وعالقتيا بالمواد الفمسفية واالجتماعية. -
 الميارات (الفمسفية والنفسية واالجتماعية والمنطقية والتاريخية والج رافيةو -
 ؽ(الفمسفية واالجتماعية والتاريخية...و. النصوص والوثائ -
 األخالؽ والقيـ الفمسفية واالجتماعية.  -     الحجج واألدلة الفكرية. -
القضػػايا البيئيػػة القائمػػة حاليػػا والمتوقػػ  حػػدوثيا مسػػتقبال  والعالقػػة بػػيف المحمػػى  -

 والعالمى.
 الذكاع االصطناعى. -            فمسفة األدياف. -
 يات (فمسفية ونفسية واجتماعية ....و.مذاىب ونظر  -
 الحياة األسرية واالجتماعية والربط م  القضايا والمتكالت الحياتية. -
 اليوية الثقافية والحضارية. -        ثقافة المواطنة.  -   ميارات التفكير. -
 حضارات العالـ القديـ والحديث. -
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المتحػدة  القوميػة: جامعػة الػدوؿ  المؤسسات االجتماعيةالمختمفة (العالمية: األمـ -
 العربية  المحمية: األحزاب والصحؼ...و

سػػػػػتراتيجيات وطػػػػػرؽ التػػػػػدريس التػػػػػى تناولتيػػػػػا الػػػػػرؤى  قائمػػػػػة بػػػػػأىـ مػػػػػداخؿ وا 
واالتجاىػػات العالميػػة فػػى تطػػوير منػػاىج المػػواد الفمسػػفية واالجتماعيػػة والتػػى انطمقػػت 

 مف:
 .التأكيد عمى الدور الفعاؿ والنتط لممتعمـ -
 .خصائص وطبيعة المجتم  الذى تقدـ مف خاللو وقضاياه ومتكالتومراعاة  -
 العصر وتحدياتو ومتطمباتو.خصائص وطبيعة مراعاة  -
 .مساعدة المتعمـ فى تكويف فمسفتو وأرائو الخاصة -
 .البحث عف إجابات ألسئمة تدور فى عقوليـ تيتـ بتتجي  المتعمميف عمى -

تػػػػدريس التػػػػى تناولتيػػػػا الػػػػرؤى واالتجاىػػػػات وتنطمػػػػؽ إسػػػػتراتيجيات وطػػػػرؽ ال  
العالميػػػة فػػػى تطػػػوير منػػػػاىج المػػػواد الفمسػػػفية واالجتماعيػػػػة مػػػف المػػػداخؿ التعميميػػػػة 

 التالية:
 مدخؿ التعمـ النتط. -
 المدخؿ اننسانى. -
 المدخؿ الجمالى. -
 مدخؿ قضايا القرف الحادى والعتريف. -
 المدخؿ البيئى. -
 مدخؿ التعمـ لالتقاف. -
 دخؿ األحداث والمواقؼ الجارية.م -
 المدخؿ التكنولوجى. -
 المدخؿ الواقعى. -
 مدخؿ التعمـ المستند إلى الدماغ. -
 مدخؿ التعمـ المستند إلى القمب. -

 المدخؿ الدرامى. -
 المدخؿ التكاممى. -
 المدخؿ المنظومى. -
 المدخؿ النفسى. -
 المدخؿ االجتماعى. -
 المدخؿ الثقافى. -
 الوظيفى.المدخؿ  -
 المدخؿ األخالقى. -
 المدخؿ المستقبمى. -
 المدخؿ االستقصائى. -

قادر عمػى ت ييػر العػالـ  إف تطوير مناىج المواد الفمسفية واالجتماعية خاتمة:
ذا  إلى األفضؿ؛ حيث يمكف مف خالؿ ىذه المنػاىج المطػورة تطػوير فكػر البتػر  وا 

ا عمى الحوار المنطقع العقالنع الػذى تطور فكر اننساف أصبع إنساًنا مستنيًرا قادرً 
يمكنػػو مػػف إيجػػاد الحمػػوؿ لمتصػػدي لمتحػػديات المعاصػػرة  فيػػتعمـ كيػػؼ يكػػوف بالفعػػؿ 
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إنسػػػػاف فػػػػى مجتمعػػػػو يفكػػػػر ويتفاعػػػػؿ اجتماعيػػػػا  ويسػػػػتطي  التعػػػػايش مػػػػ  الحاضػػػػر 
 بتحوالتو الكبرى  والتخطيط لممستقبؿ واالستعداد لتمبية متطمباتو.

 عــــالمراج
 مراجع العربية:ال -أوالً 
و: المنػػػاىج وطرائػػػؽ التعمػػػيـ والتعمػػػيـ ...منظػػػور 2008إليػػػاـ عبػػػد الحميػػػد فػػػرج ( -

 .ثقافى (القاىرة: مركز المحروسة لمنتر والخدمات الصحفية والمعموماتو
و: الفمسػػػفة مدرسػػػة لمحريػػػة ... تعمػػػيـ الفمسػػػفة وتعمػػػـ التفمسػػػؼ: 2009اليونسػػػكو ( -

مسػػتقبؿ. ترجمػػة: فػػؤاد الصػػفا وعبػػد الػػرحيـ وصػػؼ الحالػػة الراىنػػة واستتػػراؼ ال
 .زرويؿ (فرنسا: منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافةو

و: إعادة التفكير فى التربية والتعميـ نحو صالع متترؾ عالمى 2005اليونسكو ( -
 .(فرنسا: منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافةو

و: المناىج التعميمية بيف التطورات وتحػديات 2005برو محمد   رحمونى دليمة ( -
  050  ص ص 30المسػػػػتقبؿ. (الجزائػػػػر: مجمػػػػة الممارسػػػػات الم ويػػػػة  العػػػػدد 

 .و085
و: المت يػػػرات العالميػػػة المعاصػػػرة وأثرىػػػا فػػػع 2006خالػػػد بػػػف محمػػػد العصػػػيمى ( -

تكػػويف المعمػػـ (الريػػاض: المقػػاع السػػنوى الثالػػث عتػػر لمجمعيػػة السػػعودية لمعمػػـو 
بويػػة والنفسػػية  جسػػتف   كميػػة التربيػػة  جامعػػة الممػػؾ سػػعود  بعنػػواف (إعػػداد التر 

  فبرايػر 22ػػػ  20فع المػدة مػف المعمـ وتطويره فع ضوع المت يرات المعاصرةو 
 .396 – 364ص ص 

و: تطػػوير منػػاىج التعمػػيـ لتمبيػػة متطمبػػات التنميػػة 2006عبػػد السػػالـ مصػػطفى ( -
لتعميـ النوعى ودوره فى التنمية البترية فػى ومواجية تحديات العولمة. (مؤتمر ا
 و309 – 272أبريؿ  ص ص  03 – 02عصر العولمة  جامعة المنصورة  

: دراسػػػػة نقديػػػػة لمتػػػػروع المعػػػػايير التربويػػػػة فػػػػع مصػػػػرو: 2007كمػػػػاؿ نجيػػػػب ( -
 -إصػػالح التعمػػيـ فػػع عصػػر الميبراليػػة الجديػػدة (المػػؤتمر العممػػى التاسػػ  عتػػر 

  يوليو  ص ص 09  ع 2ى ضوع معايير الجودة  مج تطوير مناىج التعميـ ف
 .و738 -670

 Curriculumو: المنػػػػاىج التكامميػػػػة 2006ماجػػػػد بػػػػف ناصػػػػر المحروقػػػػػى ( -

Integrated وتصػػػػميـ منػػػػػاىج الدراسػػػػػات  أحػػػػد االتجاىػػػػػات الحديثػػػػة فػػػػػع بنػػػػػاع
  ع 5(عمػػػاف: وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ  مجمػػػة التطػػػوير التربػػػوى  س  االجتماعيػػػة

 .و28- 20تمبر  ص ص   سب29
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و: تطػوير المنػاىج الدراسػية والتحػوالت فػع المتػيد التربػوي 2009محمد الدريج ( -
   متاح عمى:05/00/2008المعاصر  مجمة أنفاس  مطبوع بتاريخ: 

http://www.anfasse.org/2010-12-30-16-04-13/2010-12-05-17-
19-19/3143-2010-07-11%20%20%20%20-12-40-27 

و: أسػس تطػوير المنػاىج الدراسػية ومعػاييره فػع 2000الناقة( كامؿ حسف محمود -
وطػػػػػرؽ التػػػػػدريس  الجمعيػػػػػة ضػػػػػوع التحػػػػػديات المعاصػػػػػرة. (دراسػػػػػات فػػػػػى المنػػػػػاىج 

 و46 – 04  سبتمبر  ص ص 074المصرية لممناىج وطرؽ التدريس  ع 
 :األجنبيةالمراجع  -ثانًيا

-  UNESCO (2009):Teaching Philosophy in in Asia and the 

Pacific (France: United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) 

-  UNESCO (2011):Teaching Philosophy in Europe and North 

America (France: United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) 

 


