
تطبيقات الديداكتيك

وانعكا�ساته على الدر�س الفل�سفّي يف املرحلة الثانويّة



ا�ســـــم الكتــــــــــاب: تطبيقات الديداكتيك وانعكا�ساته على الدر�س

الفل�سفّي يف املرحلة الثانويّة

لّــــــــــــــف: د. �سمري زيدان املـــــــــ�ؤ

النــــــا�ســـــــــــــــــــر: دار املـــعـــارف احلكميّـــة

Idea Creation :اإخـــراج الكتــــــــاب

عــدد ال�سفــحــــــات: 64

القيـــــــــــــــــــــــا�س: 21.5*14.5  

تــــاريـــــخ الطبـــــــع:  2012     



تطبيقات الديداكتيك

وانعكا�ساته على الدر�س الفل�سفّي يف املرحلة الثانويّة

د. �سمري زيدان

اأ�ستاذ م�ساعد حما�رض يف اجلامعة اللبنانّية

بحث اأعّد مبنا�سبة اليوم العاملّي للفل�سفة

�سمن اأعمال احللقة البحثّية التي نّظمها معهد املعارف احلكمّية للدرا�سات 

الدينّية والفل�سفّية

بريوت يف  2011/11/16



حقوق الطبع حمفوظة

وىل الطبعة الأ

م.[  2012  - هــ.   1432 [







كلمة املعهد

ّول: مقّدمات حول الديداكتيك واحلاجة اإليه يف الدر�س الفل�سفّي الباب الأ

1. احلاجة اإىل ديداكتيك الفل�سفة

2. تد�سني ديداكتيك الفل�سفة

ة بالتحويل الديداكتيكّي يف ماّدة الفل�سفة الباب الثاين: م�سكالت خا�سّ

1. م�سكلة املعارف وامل�سامني

2. الن�ّس الفل�سفّي كمق�سد اأّول للبحث عن امل�سامني

الباب الثالث: التحويل الديداكتيكّي مل�سامني التفل�سف

1. م�ساركة اأ�ستاذ املاّدة يف عمليّة التحويل الديداكتيكّي

2. التحويل الديداكتيكّي املنا�سب خل�سو�سيّة الفل�سفة

الر�سمّي  املنهاج  لتعليمات  الديداكتيكّي  التحويل  عرب  الفل�سفّي  للدر�س  التخطيط   .3

داء( عداد ولتطوير الأ )منوذج  لالإ

الباب الرابع: الن�ّس الفل�سفّي كمنطلق لّلحظات ال�سّفيّة والتطبيقات الديداكتيكيّة

1. الن�ّس كمجال اأوحد يف تعليم الفل�سفة

2. ال�ستخدام الديداكتيكّي للن�سو�س يف التجربة الفرن�سيّة

الفهر�س

1

8

15

23

5

11

12

17

19

25



الباب اخلام�س: ا�ستخدام الن�سو�س يف التدريب على الكتابة الفل�سفيّة

1. القراءة املنهجيّة للن�ّس: التف�سري، التاأويل، الرهان

2. ال�ستخدام الديداكتيكّي للن�ّس الفل�سفّي: الن�ّس-ال�سند )منوذج لتمرين �سّفّي حول 

�ْسَكَلة( مهارتَي ال�رشح والأَ

الباب ال�ساد�س: تطبيقات ديداكتيكيّة يف امل�ساغل الفل�سفيّة

1. اإنتاج اأدوات تعليميّة 

2. التحويل الديداكتيكّي للتعليمات الر�سميّة: منوذج تعليمات دومونزي

3. منوذج من امل�سغل )اإعداد الطالبني: اإتيان عيد ومي�سال �سعد(

اخلامتة: نتائج وخال�سات

ثبت امل�سطلحات

27

30

35

38

44

53

55



1

كلمة املعهد

اإىل  نف�سه  امل�سار  يتحّ�ل  بل  اأ�سئلًة ح�ل م�سريها،  الفل�سفة  يطرح م�سار 

ن�سان يف  ال الإ ّنه �س�ؤ ال العابر للحدود، مطلق احلدود؛ لأ ال، ال�س�ؤ ال�س�ؤ

ما  متاأّجج   
ّ
الفل�سفي ال  ال�س�ؤ فاإّن  مر كذلك،  الأ دام  وما  اإن�سانّيته.  عمق 

ن�سان  الإ ّنه  لأ ق�ام  والأ زمان  للأ عابر  فه�  وبالتايل،  ن�سانّية.  الإ �سدقت 

املفّكر بالطبع، والتّ�اق اإىل معرفة نف�سه اأبًدا، واملندفع ل�ستك�ساف عامله 

ح�سا�س به فقط. ن�سان عارًفا بالعامل دون الإ دائًما. لذا، كان الإ

اإىل  ن�سان  للإ نظرًة  يبل�ر  ك�نه  يف  يكمن  الفل�سفة  دور  كان  فاإذا 

وطبيعة  وحركته  وظ�اهره  العامل  اإىل  نظرًة  ووج�ده،  ووجدانه  نف�سه 

خر ونظام العلقات معه، اإىل احلياة  ن�سان الآ قراءته وفهمه وماآله، اإىل الإ

النظرة يتحّدد �سل�كه  اأ�سا�س تلك  وفل�سفتها وم�سارها وم�سريها، فعلى 

خر والبيئة التي يعي�س فيها، وباقي املخل�قات. عند ذلك  جتاه نف�سه والآ

يويّة. تك�ن الفل�سفة ذات مهّمة روؤ

ت�ليد  على  القدرة  تعطي  ك�نها  يف  الفل�سفة  دور  يكمن  وكذلك 

ال، وحتفر عميًقا لتتبّدى تاأّملتها اأ�سئلًة يف حلظات القلق ال�ج�دّي  ال�س�ؤ

فيتحّ�ل  حثيث،   تاأّمل  حلظة  يف  ال،  ال�س�ؤ غار  كّلما  اأكرث  يت�ّقد  الذي 

�سامًتا،  ل  مَّ
املتاأ في�سبح  ل،  مِّ

املتاأ ي�سائل  وم��س�ع  ماّدة  اإىل  فيه  ل  مَّ
املتاأ

اًل  ال ال�ج�دّي �س�ؤ جابة، ول �سّيما اإذا كان ال�س�ؤ ل فيه م�رًدا للإ مِّ
واملتاأ

ن�سان و�رضاطه وم�سريه ووج�ده. فمهّمة الفل�سفة عند  لـًما مرتبًطا بالإ م�ؤ

ذلك مهّمة توليديّة.

واإذا كان من خللها يفهم اأنظمة الرتابط بني الظ�اهر ال�ج�دّية، بحيث 

ثار  ي�سحي امل�سهد لل�ج�د من زاوية العلقات بني ق�انينه واأحكامه والآ

املرتّتبة على ذلك، عندها �ستك�ن مهّمة الفل�سفة مهّمًة منظوميًّة ن�سقيًّة.
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ال املحورّي يف هذا ال�سياق هو كيف تُعلَّم الفل�سفة؟ وال�سوؤ

 للفل�سفة على نقل املق�لت الفل�سفّية التي 
ّ
فهل يقت�رض الدور التعليمي

زمان  ابتكرها ال�سابق�ن من الفل�سفة بنح� الرتداد الذي يعيد نف�سه يف الأ

ت  كت عن ذلك وُبرترِ حت يف زمنها وظروفها وجيلها، ثّم ُفكِّ كق�سّية ُطررِ

من �سياقها واأخذت تتقّلب بني الع�س�ر؟

 من خلل تعليم منهجّية التفكري 
ّ
 منظ�مي

ّ
مكان بناء فكر فل�سفي هل بالإ

الفل�سفّية  جابة  والإ  ،
ّ
الفل�سفي ال  ال�س�ؤ اإنتاج  يف  وامل�ساركة   ،

ّ
الفل�سفي

من غري العتماد على ح�ا�سي املطّ�لت، بل من خلل العتماد على 

الفل�سفّية   حلّل امل�سكلت 
ّ
الفل�سفي التفكري  الكامن يف الذات من بذور 

واملعرفّية؟

ح�ل  تدور  التي  القّيمة  الدرا�سة  هذه  على  ُنطّل  ال�سياق،  هذا  يف 

ديداكتيك الفل�سفة للدكت�ر �سمري زيدان الذي يعترب اأّنها ت�ستقي اأهّمّيتها 

حت�يل  يف  اإ�سهامها  ومن  املعرفّية  املحت�يات  حتليل  على  تركيزها  من 

املعارف الفل�سفّية اإىل معارف ُمَعّدة للتعّلم، معترًبا اأّن الديداكتيك ي�سّكل 

مدخًل منا�سًبا للتعّمق يف حتليل املحت�يات املعرفّية التي يلحظها املنهاج 

 ميّكن اأ�ستاذ الفل�سفة من اقرتاح م�سالك 
ّ
. والتح�يل الديداكتيكي

ّ
الر�سمي

 بق�سد تغذية وت��سيح م�سامني 
ّ
حمّددة تنهل من معني امل�روث الفل�سفي

تعّلمات  �سكل  على  �سياغتها  اإىل  املبادرة  َثمَّ  ومن  املنهاج  واأهداف 

واإجراءات �سّفّية.

النتاج  بع�س  حت�يل  اإىل  الطامح  الفل�سفة،  ديداكتيك  فاإّن  لذلك، 

ال�اقع  يف  ي�سّكل  ومهاريًّا،  معرفيًّا  متحّددة  تعليمّية  ماّدة  اإىل   
ّ
الفل�سفي

من  املنهاج  واأهداف  م�سامني  مًعا يف  اآٍن  تنظر يف  التي  الفاح�سة  العني 

�سرتاتيجّيات امللئمة لتح�يل ما ُي�سّطره  جهة اأوىل، ويف املمار�سات والإ

من  منا�سبة  �سّفّية  اإجراءات  اأو  واإىل حلظات  تعّلمّية  اأهداف  اإىل  املنهاج 
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ّ
جهة ثانية. ففي ديداكتيك الفل�سفة ت�سابك بني طرَفني: املنهاج الر�سمي

اأي  ال�سّفّية؛  واملمار�سات  والتخطيطات  �ّس�سّية،  م�ؤ �سلطة  من  ميّثله  مبا 

.
ّ
و�سعّيات التنفيذ التي يق�م بها اجل�سم التعليمي

وي�سيف الدكت�ر زيدان

واملعل�م اأّن الديداكتيك، الذي ي�سعى اإىل حتليل املعارف امل�سّطرة يف املناهج وحت�يلها اإىل 

تعّلمات، ل يحظى ب�سمعة طّيبة لدى الفل�سفة نظًرا ملا ي�سّكله من خط�رة على الطبيعة 

النقدّية للتفل�سف. مع ذلك، فاإّن تعليم الفل�سفة قد ا�ستطاع اأن ينتج ديداكتيكه اخلا�ّس.

وي�ستعر�س راأي ت�زي الذي 

وتنمية  بناء  اإ�سهامها يف  مبّيًنا  التعّلم  واأ�ساليب  التطبيقات  من  العديد  يقّدم  اأن  ا�ستطاع 

�سا�سّية عند املتعّلم، وكذلك اإ�سهامها يف و�سع املتعّلم يف اأج�اء من  قدرات التفل�سف الأ

لها من املجتمع ومن الثقافة  وىل التي �سبق له اأن ح�سّ التفكري تق�ده اإىل تعديل متّثلته الأ

املحيطة به.

وكان املق�سد

يتلّخ�س يف تن�ير اأ�ساتذة املاّدة اإىل كيفّية اإدماج العل�م الرتب�يّة وال�رضوط الديداكتيكّية 

دوات والتقنّيات  مع مقت�سيات التفل�سف بال�سكل الذي ي�ساعدهم يف عملّية انتقاء الأ

 .
ّ
جرائّية والتعّلمات املطل�بة يف الدر�س الفل�سفي هداف الإ التعّلمّية ويف عملّية حتديد الأ

مال واملخاوف الناجتة عن تطبيقات  اإّنه اإًذا تن�ير يجعل اأ�ستاذ املاّدة يف و�سعّية املتفّح�س للآ

 البحت، 
ّ
، بحيث ل يك�ن متطّرًفا للجانب الديداكتيكي

ّ
الديداكتيك يف الدر�س الفل�سفي

بل يحاول با�ستمرار اأن يحيله اإىل ما ينا�سب اأ�س�ل التفل�سف وخ�س��سّيته.

 لكّل مداخلة ديداكيتكّية ناجعة يفرت�س 
ّ
وبالتايل، فاإّن املنطلق احلقيقي

حاجات  درا�سة  من  اأي  وم�سكلته،   
ّ
التعليمي ال�اقع  من  النطلق  به 

ترتّكز على ما ي�اجه تعليم املاّدة من معّ�قات خمتلفة.

 لقد متّيزت هذه الدرا�سة باأّنها منط جديد يف تعّلم الفل�سفة وتعليمها، 

يجعل  ما  الفل�سفّية  املق�لت  ت�ليد  يف  املتعّلم  م�ساركة  على  يعتمد  منط 

ى. وُيخرج   در�ًسا تفاعليًّا ي�سّج باحلياة والتفكري والروؤ
ّ
الدر�س الفل�سفي
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الذي  ال�سالب  التلّقي  رتابة  البغي�سة،  الرتابة  من  الفل�سفة  تعليم  ة  ح�سّ

والتحليل  للتفكري  ي�ستفّزها  ول  العق�ل،  يثري  ول  الدفائن،  يحّرك  ل 

وامل�ساركة واقرتاح احلل�ل.

تطبيقات  مع  الفل�سفة  لديداكتيك  تنظرًيا  تقّدم  التي  الدرا�سة  هذه 

ديداكتيكّية جديرة باأن ُتقَراأ قراءًة منهجّيًة وترب�يًّة ملا لها من اآثار مثمرة 

 تعّلًما وتعليًما، عّلها تك�ن مدماًكا يف بناء 
ّ
على �سعيد الدر�س الفل�سفي

مرتكز على  ا�ستقليّل،  بنح�  وفل�سفته  مفاهيمه  بناء  ن�سان من خلل  الإ

املباين العلمّية الدقيقة لتك�ن النتائج كما املقّدمات دقيقًة.

فكار، فالفل�سفة لي�ست كّل تفكري  وهذا يجعلنا نتنّبه من كثري من الأ

ولّية  وكيفما كان، ول اأّي نتيجة ميكن و�سفها بالفل�سفّية. وهنا تكمن م�س�ؤ

النحراف  من  حذًرا  باأيديهم  خذ  والأ املتعّلمني  ت�جيه  يف  املعّلمني 

نريد  ل  ّننا  لأ اخلط�رة؛  بالغة  م�ساألة   وهذه 
ّ
ال�سل�كي  

ّ
والديني العقائدّي 

بناء اأّي فل�سفة، بل بناء فل�سفة حّقة تهدف لل��س�ل اإىل احلقيقة ال�سافية، 

من وعقائده واأخلقه. وحتفظ اإميان امل�ؤ

�سمري خري الدين


